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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.

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

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT
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El Govern convoca les ajudes
estructurals als mitjans
Per Cido.Diba.cat

El Departament de la Presidència ha obert la convocatòria
per a la concessió de subvencions estructurals de 2017 per a
mitjans en català o aranès de titularitat privada: publicacions
periòdiques, mitjans informatius digitals, emissores de ràdio i
canals de televisió. En tots els casos, el termini per presentar
sol·licituds finalitza el proper 1 de juny.
Enguany, la dotació conjunta per a aquestes quatre línies d’ajuts
és de 7.479.000 euros, un 14,08% superior als 6.556.000 euros

establerts en la convocatòria de l’any passat. Els increments
es produeixen en totes les modalitats, excepte en la de diaris
impresos.
Concretament, la dotació dels ajuts estructurals a publicacions
periòdiques en paper continuen com els més ben dotats, amb
4.238.000 euros (+7,89%), dels quals 2.520.000 són per a diaris
(-3,08%) i 1.718.000 per a publicacions no diàries (+29,37%).
L’anunci per als mitjans informatius digitals, és força superior
a l’any anterior: 1.922.000 (+29,78%). D’altra banda, la dotació per a les emissores de televisió és de 615.000 euros (un
augment del 7,89% respecte la convocatòria de 2016); a les
emissores de ràdio, de 704.000 euros (+22,01%).
Cal recordar que, enguany, el Govern ha reformulat les bases
reguladores de les subvencions amb l’objectiu d’impulsar la
professionalització dels mitjans, estimular la qualitat dels continguts i potenciar la creació de llocs de treball.
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Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia,
el progrés és possible per a tots.

endesa.com
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La patronal AEDE es transforma en
AMI per acollir digitals i gratuïts
Per Dircomfidencial

La refundació d’AEDE ja és una realitat. Amb Javier Moll (Prensa Ibérica) al capdavant, els directius dels més de 60 mitjans
diaris que aglutina la patronal han donat per inaugurada una
nova etapa en l’assemblea celebrada ahir, dijous, 18 maig.
Els editors de diaris espanyols han dedicat el contingut de
l’assemblea a valorar i portar a votació qüestions com la refor-

ma dels estatuts, la renovació de la junta directiva o la recerca
d’un nou nom per l’associació. Tots aquests canvis s’han dut a
terme. El primer i més significativa suposa, tal com es venia debatent des de fa mesos, la modificació dels actuals estatuts per
permetre la incorporació de mitjans digitals i premsa gratuïta a
partir d’ara.
La resolució d’aquesta reforma era una de les condicions innegociables plantejades per Javier Moll, president de Prensa
Ibèrica (editora a Catalunya de Regió 7, Diari de Girona, Empordà), per acceptar comandar la patronal en aquesta nova
etapa. Per als socis més conservadors, entre els quals figuren
alguns amb gran pes, representa un gest de certa duplicitat, si
bé es tracta més d’un canvi de forma que de fons. Mesura, això
sí, que permet preparar el terreny davant reptes com el manteniment de la “taxa Google” o l’ús de bloquejadors d’anuncis.
L’entrada, després d’un llarg i profund debat, la incorporació
de mitjans digitals i gratuïts ha portat els membres de AEDE a
rebatejar-se com AMI. Per tant, 39 anys després de la seva fundació, deixen de banda el nom d’Associació d’Editors de Diaris
Espanyols per passar a denominar-se Associació de Mitjans Informatius, renunciant tant al nom de diari com al d’editors.
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El tercer canvi de calat afecta l’estructura del quadre de comandament, que incorpora quatre vicepresidències. Aquests
llocs estaran ocupats per Juan Luis Cebrián, president del grup
Prisa; Luis Enríquez, conseller delegat de Vocento; Fernando
de Yarza, president de Henneo; i Antonio Miguel Méndez Pou,
propietari dels grups Promecal (Promotora de Medios de Castilla i León) i Promecam (Promotora de Medios de Castilla-la
Mancha).

Desconvocada la vaga a El Periódico

Els treballadors d’El Periódico van tornar a la feina després que
ahir, dijous, de matinada, el comitè d’empresa i la direcció de
Grupo Zeta hagessin arribat a un principi d’acord. D’aquesta
manera, ha quedat desconvocada la vaga de cinc dies inicia-

da dilluns. L’entesa inclou una devolució de la rebaixa en els
salaris del mes d’abril, i l’emplaçament a negociar la fórmula
de retorn per al maig. En cas que no s’arribés a un acord, la
direcció s’hauria compromès a donar als treballadors dos dies
de vacances compensatòries.
A banda, els representants de la plantilla i la direcció continuaran negociant per abordar la situació salarial a partir del mes de
juny. Ambdues parts han acceptat que el Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona faci de mediador.
Els tres dies de vaga realitzats pels treballadors d’El Periódico,
secundats per un 90% de la plantilla segons el comitè, van provocar que dimarts el diari no arribés al quiosc per primera vegada en la seva història, cosa que es va repetir dimecres i dijous.
Els treballadors de l’Sport també van fer vaga dilluns i dimarts,
amb el suport del 93% de la plantilla, segons els seus representants. En aquest cas, però, sí es van arribar a imprimir edicions
del diari, tot i que amb una paginació més reduïda. (d’ACN)
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La societat civil reivindica més
visibilitat en els mitjans
El paper de les entitats
veïnals, el tercer sector i les associacions
de consumidors com
a fonts d’informació
objectives i amb un
gran coneixement de
la realitat social ha estat l’eix vertebrador de la taula rodona
sobre “Les mancances de l’exercici de la llibertat de premsa
des de la perspectiva de la societat civil”, celebrada aquest matí
dins del programa del III Simposi sobre Llibertat de Premsa organitzat a Lleida per la Demarcació de Lleida del Col·legi de
Periodistes de Catalunya (CPC) i la Universitat de Lleida (UdL).
El debat, va ser moderat per Joan Cal, director executiu diari Segre, que va advocar per la traçabilitat dels diners públics
adreçats als mitjans de comunicació, deixant clar que “el fet de
rebre aquests diners no implica assumir criteris i obligacions
per part de les i institucions que els donen”. Neus Ràfols, res-

ponsable de premsa de la CONFAVC, va parlar de la relació
de les associacions de veïns amb la premsa, afirmant que “en
els darrers deu anys factors com la crisi econòmica —amb problemes com els desnonaments o la pobresa energètica— i el
desprestigi de la classe política han provocat una mobilització
i han donat un major protagonisme a les forces veïnals. La ponent considerà que el moviment veïnal pot aportar informació
molt rigorosa sobre la situació dels barris i reclama una aliança
estratègica amb la premsa.
Tania Martín, del departament jurídic de FACUA Catalunya, va
explicar al seu torn que les associacions de consumidors tenen
molts problemes per reivindicar els drets dels consumidors a la
premsa per culpa de les grans empreses que “pressionen els
mitjans amb la publicitat”, lamentant que les entitats de consumidors “tenim dades molt rigoroses, però els mitjans pràcticament només se’n recorden de nosaltres a l’estiu, quan no
hi ha notícies”. L’objectiu d’aquestes associacions és “aportar
informació objectiva i que la societat es qüestioni certes coses,
i penso que la premsa ens hauria d’ajudar més ”, ha conclòs.
Alícia Oliver, periodista i membre de la Junta de Govern del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, va explicar que el tercer
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Un televisor Samsung,

1

al 0 % TAE

2

CaixaBank presenta Family Il·lusions.
Ara pots finançar un televisor Curved UHD de Samsung al 0 % TAE per 44 € al mes, sense interessos ni comissions, i amb
l’assegurança SegurCaixa Electrodomèstics inclosa.3 Comença a fer realitat il·lusions de mida familiar.
1. Televisor Curved UHD de Samsung de 49” UE49MU6675: sense assegurança, 30 quotes de 34,00 €; amb assegurança, 30 quotes de 44,00 €. Termini: 30 mesos. TIN: 0 % (TAE 0 %). Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total degut: sense assegurança,
1.020 €; amb assegurança, 1.320 €. El televisor es pot adquirir sense formalitzar l’assegurança. També disponible amb pagament al comptat. PVP sense assegurança: 1.020 €; PVP amb assegurança: 1.320 €. Per a altres opcions de finançament, consulta la teva oficina
de CaixaBank. Promoció i venda oferta per PromoCaixa, vàlida fins al 30-6- 2017. PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 2009. Per a informació més detallada sobre el televisor i les condicions
de venda, consulta www.CompraEstrella.com 2. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments, EFC EP, SAU, subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció
de les polítiques de risc de l’entitat. 3. SegurCaixa Electrodomèstics només es pot contractar amb la compra d’un televisor Samsung en campanya. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de
subscripció. SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de danys de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, i
autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1937-2017/09681
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sector reivindica el seu paper com a font informativa que pot
aportar els seus coneixements i experiència en l’elaboració de
notícies i evitar “l’aparició en els mitjans d’informacions descontextualitzades i per tant incompletes, amb poca qualitat i rigor”.
Josep Lluís Gómez Mompart, catedràtic de Periodisme de la
Universitat de València, es va referir a certs agents de “control”
de la informació periodística de poca qualitat, “és a dir, aquella que traeix els principis deontològics i professionals en una
societat democràtica”. Aquests agents poden ser els ciutadans
(a través, per exemple, del “defensor del lector” en el cas del
diaris), els investigadors (per mitjà de treballs d’estudi) o els
mateixos professionals (amb enquestes). Aquesta manca de
qualitat pot ser deguda a la precarietat laboral, a la intromissió
de la mateixa empresa o a pressions polítiques i econòmiques.
En un àmbit més generalista, Neus Ràfols i Josep Lluís Gómez
van criticar que els partits polítics “no volen una bona informació, volen la seva informació”, tot afirmant que, “quan parlem de
mitjans públics o que reben ajuts públics, els ciutadans poden
exigir una informació objectiva i veraç, per què el contrari és
una prevaricació informativa”. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

El País proposa als quioscos una
comissió pel seu acord amb Amazon
L’Associació de Venedors Professionals de Premsa de Madrid
(AVPPM) ha rebut una proposta de Prisa, dirigida a apaivagar
l’ànim dels quiosquers. L’enviament de la mateixa es va produir
dies després que El País, Cinco Días i As fossin declarats “non
grats”. A partir d’aquest anunci, han deixat de donar un tracte
preferent a aquests diaris, i fins i tot alguns venedors han optat
per amagar-los.
Quid pro quo amb un col·lectiu al que històricament els editors
sempre han procurat cuidar i que avui dia reconeixen ser la
“baula més feble de la cadena”. La primera proposició que ha
posat sobre la taula El País és remunerar els punts associats
“aplicant la seva comissió habitual del 100% d’exemplars” que
es lliurin gratuïtament a través d’Prime Now. La capçalera estaria
disposada a compensar els quioscos abonant el percentatge que
solen deixar-los el preu de venda de la publicació sense IVA.
En altres paraules, El País estaria disposat a compensar els
quioscos abonant el percentatge que solen deixar-los el preu
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de venda de la publicació sense IVA. És a dir, al voltant del
20%, que es distribuiria entre les associacions en funció de la
seva representació. En aquest mateix punt, Prisa es compromet
a aportar la “informació necessària sobre els volums lliurats a
través d’una auditoria d’Amazon on es detall els diaris lliurats”.
La segona proposta planteja encartar dins dels exemplars distribuïts amb Prime Now un val amb promoció de descompte per
a cinc exemplars entre setmana que tampoc afectarà la comissió dels venedors tradicionals. (d’El Confidencial)

Els diaris regionals de Vocento també
davallen
La difusió de tots els diaris regionals de Vocento (editora de l’ABC)
també ha patit una important caiguda fins al març, segons certifica Vocento mateix en els seus resultats econòmics en base a
les dades de l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) pendents
d’auditar. ABC perd un 19,6% el primer trimestre i registra una
difusió mitjana de 82.157 exemplars. En el segment de la premsa regional la caiguda és del 10,1% fins als 244.017 números. El
març de l’any passat aquesta xifra arribava a les 271.467 unitats.

Del conjunt de les capçaleres regionals de Vocento la que més
perd en percentatge de difusió és El Norte de Castilla amb un
descens del 14,4% després de registrar en el primer trimestre
16.935 exemplars. El va seguir La Verdad (-14,1%) i una difusió de 13.674 números i La Rioja (-13%) amb 8.556 exemplars.
No obstant això, encara que cap dels diaris regionals de Vocento aconsegueix millorar la seva difusió fins al març d’enguany,
tots ells se situen amb descensos inferiors a l’esmentat 19,6%
que va aconseguir la capçalera estatal del grup, ABC.
Entre els que s’apunten retrocessos menys acusats ens trobem
amb El Diario Vasco, que es deixa un 7% en el primer trimestre
i compta amb una difusió de 48.511 exemplars; la mateixa xifra
cau el diari Hoy fins als 9.740 exemplars; la principal capçalera
regional del grup, El Correo, s’apunta una contracció del 9%
quedant-se amb 63.241 unitats de difusió. (de Prprensa)

Una nova revista: Influencers
Ja és aquí Influencers, una revista mensual de negocis, tendències i lifestyle amb més de 140 pàgines, que aborda diferents
temàtiques transversals amb un eix comú: entrevistes exclu-
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sives amb els veritables Influencers de l’opinió pública i la societat. Després de la nova publicació, es troben Miguel Ángel
Gómez, editor i fundador de Influencers i el periodista Miquel
Ormaetxea, director editorial de la revista.
Inclou també un extens Mapa del Poder i la Influència a
l’Argentina, amb un Top 10 dels personatges més rellevants,
qui és qui en els mitjans de comunicació, guia per als negocis
al país austral, etc. A aquest treball seguiran altres semblants
en diferents països d’Amèrica Llatina i Portugal. La prospectiva
i la tecnologia són un altre eix vertebrador d’aquest multimèdia,
que porta en la seva capçalera el lema “Que el futur no et deixi
enrere”. Una luxosa i àmplia secció de Moda i Disseny, per a
dones i homes, dirigida per Abraham Gutiérrez, serà present a
tota l’oferta, així com una secció de Motor.
A part de la revista en paper, “Influencers” està disponible en
format digital a través d’www.clubinfluencers.com. Un web de
renovació diària en la mateixa línia que la revista però més destinada a un públic jove i transnacional. Un contingut adaptat a
mòbils i tauletes, dirigit a un target amb especial interès per
l’àrea de l’idioma espanyol i portuguès. (d’Infoperiodistas)

The New York Times continua
experimentant amb el diari de
diumenge
The New York Times continua
experimentant amb el diari de
diumenge, aquest cop amb
una secció especial per a
nens. A més de la seva edició
habitual, el passat diumenge,
14 de maig, el New York Times va publicar una secció només en la seva edició impresa dedicada als joves lectors. La secció de la revista d’inspiració, que
compta amb articles, il·lustracions i fotografia, tracta temes com
esports, art, menjar, i la ciència. Hi ha un enfocament didàctic,
ensenyar als nens a com fer el seu propi llim, com dissenyar un
superheroi, i fins i tot com escriure un article de premsa (una altra característica notable de la secció és una adaptació pel nens
centrada en el Times: “La veritat és difícil”, diu la campanya).
Pel The New York Times, aquestes seccions d’impressió especials són part d’un esforç continu per trobar noves maneres
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de “crear regals encantadors impresos” només” per als seus
lectors. El diari fa coses increïbles digitalment, com 360º i VR
de vídeo i interactius i animació. La idea de diumenge era fer
alguna cosa per al diari imprès que fos igual d’especial.
Si bé no hi ha una temptació comprensible per analitzar la secció de nens (que en aquest moment és un esforç d’una sola
vegada) com una branca estratègica de l’esforç de desenvolupament cap a nous públics, com els que segueixen snapchat,
en aquesta ocasió la realitat era més simple, explica Caitlin Roper, editor de projectes especials al Time. “M’agradaria dir que
era part d’una estratègia més gran, però realment la idea era fer
una cosa molt divertida.” (de Nieman Lab)

a principal mecanisme del fisc per batallar contra els que cometen elusió fiscal en el sector de l’economia col·laborativa o
el comerç electrònic així com altres activitats de l’entorn digital.
Diuen que a Internet es troba tot i amb aquest ànim, Hisenda
confirmava fa uns mesos el desenvolupament d’eines informàtiques per al seguiment de perfils a Internet més susceptibles de
cometre frau. Aquestes eines es valen del Big Data per estrènyer el setge sobre els contribuents.
Si hom és blocaire, o el mitjà administra un bloc, i s’obté rendiment de la publicitat del web. Cal anar en compte. No declarar
l’ IVA d’aquest recurs pot passar factura, i mai millor dit. En
definitiva, si la vostra activitat comercial es desenvolupa també
a internet o s’obtenen ingressos a través d’aquest mitjà, cal declarar. (d’Incrementa)

Hisenda controla el frau fiscal
entre blocaires i en l’economia
col·laborativa

Es denuncia frau en la fibra òptica

El focus d’atenció de l’Agència Tributària es dirigeix també cap
als professionals del marketplace i el blogging, els lloguers turístics en plataformes en línia i les campanyes de crowdfunding. L’Agència Tributària està fent un rastreig a Internet com

Davant de la Direcció General de Consum de la Comunitat de
Madrid, FACUA ha denunciat un frau generalitzat en ofertes de
fibra òptica: les tarifes són entre un 54% i un 250% més cares
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del que s’havia anunciat. FACUA denuncia a Jazztel, Orange,
Movistar, Vodafone-Ono, Másmovil i Yoigo per publicitat enganyosa, ja que anuncien uns preus considerablement inferiors als
que després cobren.
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a sis operadores
de telecomunicacions per publicitar els serveis de fibra òptica
a un preu molt inferior al que realment ha de pagar el consumidor que els contracta, que en ocasions és de més d’un 200%
respecte al preu publicitat. La Llei estableix l’obligació de les
empreses d’oferir a la publicitat el preu final total, inclosos els
impostos, i aquestes empreses no ho fan.
FACUA ha detectat fins a 35 tarifes diferents de fibra òptica i de
fibra òptica més telèfon mòbil en què aquestes operadores no
inclouen la quota de línia que cobren totes les companyies, i
que oscil·la entre els 17,40 euros de Movistar i els 22,99 de Jazztel. La quota que cobra Yoigo és de 20 euros, 19,99 euros la
de Másmovil i 18,15 euros la d’Orange i Vodafone-Ono. (d’AEC)
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Què és el ransomware i com evitar-ho?
Per Interactive Digital

Divendres passat nombroses companyies, incloent l’operadora
Telefónica i els hospitals del Regne Unit, van ser víctimes d’un
atac massiu de ransomware que ha tingut en suspens a mig
món. Check Point Software ens dóna les pautes per comprendre, resoldre i prevenir el problema.
Check Point Programari Technologies, proveïdor mundial especialitzat en seguretat, destaca el ransomware com un dels principals perills als quals s’enfronten les empreses. “En els últims
anys, els segrestos en línia s’han convertit en una epidèmia global. Cap indústria està fora de perill d’aquest tipus d’atacs, que

afecten des d’hospitals fins administracions públiques, passant
per grans empreses i pimes”, explica Mario García, director general d’Check Point per a Espanya i Portugal.
Què és el ransomware?.- Es tracta d’un segrest digital de dades. Un programari maliciós infecta un equip i xifra totes les
dades. Després d’aquesta operació, la víctima es troba amb
un missatge del ciberdelinqüent en què es demana un rescat
per poder recuperar aquests arxius. L’import sol ser elevat i se
sol·licita en Bitcoins per evitar els rastres. D’aquesta manera,
aconsegueixen grans quantitats de diners en molt poc temps,
de manera que el ransomware s’ha convertit en un dels negocis
més rendibles.
Hem de pagar?.- El consell de Checkpoint és rotund: no cedir
al xantatge. “Pagar el rescat no garanteix que es vagin a recuperar els documents i contribueix al fet que la ciberdelinqüència es lucri i creixi, i per tant, el nombre de malware enfocat a
aquest tipus de segrestos augmenti”, explica Mario García.
Són tots iguals?.- A dia d’avui, el malware té dues formes principals d’atacar a les empreses: bloquejant la pantalla de l’usuari
o encriptant els seus arxius.
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1. El ransomware de bloqueig de pantalla fa que l’ordinador es
congeli i mostri un missatge amb les exigències del cibercriminal. L’equip no funciona fins que el malware és eliminat. Tot i ser
una molèstia, es pot sobreviure a aquest tipus de ransomware,
ja que en general afecta un sol ordinador, i és relativament fàcil
d’eliminar- és la forma més primitiva de ransomware.
2. El ransomware de encriptació de dades constitueix una gran
amenaça per a les empreses. Aquest tipus de malware, aparegut en 2013, és capaç de restringir l’accés als usuaris als seus
propis arxius i informació, tant en ordinadors individuals com en
xarxes corporatives íntegrament. Aquest tipus d’atac, la variant
més famosa del qual és Cryptolocker, pot considerar-se una
autèntica epidèmia.
És una cosa nova?.- No. El 1989 es va registrar el primer atac
de ransomware. El malware utilitzat va ser el troià AIDS que,
després de ser instal·lat, encriptava els arxius dels usuaris i els
demanava que enviessin 189 dòlars a una oficina de correus
de Panamà per “renovar la seva llicència”. Des de llavors, els
atacs de ransomware s’han multiplicat i les previsions de creixement són vertiginoses

Què es pot fer per evitar-ho?.- L’eina més eficaç per lluitar
contra el ransomware és la prevenció. Check Point està sempre per davant de les amenaces i per evitar que el ransomware
afecti les empreses, enumera les cinc claus fonamentals que
han de tenir en compte:
1. Fer còpies de seguretat dels fitxers i arxius. L’emmagatzematge
cloud i les xarxes corporatives tenen cada vegada més protagonisme i s’està perdent el costum de fer còpies de seguretat.
Tenir un duplicat de tota la informació i els arxius és vital per
evitar el sobresalt d’un segrest.
2. Formar la plantilla perquè detecten amenaces potencials.
Una gran part de les campanyes de segrest de dades segueixen utilitzant spam i phishing. Per aquesta raó, la formació

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
dels treballadors és un element clau a l’hora d’evitar qualsevol
infecció. Si són capaços de detectar els emails i les pàgines
web sospitoses, col·laboraran de forma proactiva per mantenir
l’empresa segura. A més, cal conscienciar-los perquè reportin
qualsevol activitat sospitosa que detectin.
3. Limitar l’accés a les dades i arxius. Les companyies s’han
d’assegurar que els empleats només tenen accés als fitxers
que necessiten per treballar. Així, en cas d’una infecció, la informació dels servidors no es veurà compromesa al complet.
Cal posar totes les barreres necessàries perquè, en cas d’atac
reeixit, no afecti a totes les dades corporatius.
4. Actualitzar les eines de protecció de l’empresa. Des del punt
de vista de la ciberseguretat, és important tenir sempre l’última
versió de la solució de seguretat instal·lada. Tot i que és cert
que les versions estàndard no sempre són efectives per detectar atacs de ransomware avançats, són la base de la seguretat
de les companyies i s’han de mantenir actualitzades.
5. Implementar una estratègia de seguretat amb múltiples capes
i incloure tecnologies de prevenció contra amenaces avançades. Instal·lar una solució de seguretat multicapa és la millor

estratègia per evitar el segrest de dades i les seves desagradables conseqüències. Les companyies necessiten complementar les seves solucions de seguretat i IPS amb eines avançades que els protegeixin contra el malware desconegut. Dues
tecnologies clau que han d’incloure són la desinfecció d’arxius
i el sandboxing avançat (Sandblast). Cadascuna d’aquestes solucions ofereix protecció a un diferent nivell, però combinades
són molt eficaces contra els atacs desconeguts a nivell de xarxa
i directament en els endpoints.

IAB SPAIN, AIMC I AEA creen la taula
de contractació per al concurs de
mesurament d’audiències digitals
L’Internet Advertising Bureau (IAB Spain), l’Associació de la Investigació per als Mitjans de Comunicació (AIMC) i l’Associació
Espanyola d’Anunciants (aea) anuncien la creació de la Taula
de Contractació que s’encarregarà de desenvolupar el procés
tècnic de valoració del concurs de mesurament d’audiències
digitals, així com d’emetre la recomanació del mesurador recomanat a les Juntes Directives de les Associacions organitzadores.
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La mesa de contractació comptarà amb una consultora que exercirà la tasca de coordinador del procés del concurs, que serà
l’empresa Evoca, que estarà representada en les reunions pel seu
soci fundador, Pepe Cerezo. Les principals fites i dates de la Taula
de Contractació serà el lliurament del Request for Proposals (RFP)
als postulants al concurs a l’octubre de 2017, i tenir a punt la resolució del mateix durant el primer trimestre del 2018. (d’Iabspain)

Axel Springer recull els fruits del
digital: els ingressos a Espanya
augmenten un 56%
La transició es consolida en les revistes. Axel Springer ha recollit
en aquesta primera part de l’any els fruits del seu esforç, que en
els últims temps ha estat dirigit a ocupar una posició avantatjosa
entre les revistes dins de l’entorn digital. A hores d’ara pot donar
per conclòs el gruix de l’adaptació i confirmar que el camí ha deixat
d’estar en pendent. Gairebé tres quartes parts del seu negoci
mundial generat fins al març van provenir de l’activitat a Internet.
La filial espanyola d’Axel Springer segueix sense proporcionar
xifres totals, encara que sí percentatges. Segons informa el grup

de revistes, tots els portals que edita al nostre país han incrementat considerablement les seves xifres de trànsit i ingressos.
En concret, Autobild, Computer Avui, Hobby Consolas, topgear
i Ticbeat van augmentar els seus nivells d’audiència un 55%, en
la mateixa porció que els seus ingressos, que han crescut un
56% en comparació amb el primer trimestre del 2016.
Aquest increment anotat en el capítol d’ingressos ha permès que
l’EBITDA a Espanya millori un 80%, sempre segons la informació
de la companyia. En el resum de dades que ha difós explica que
“el fort creixement” del digital ha compensat la caiguda en les
vendes per circulació, que donada l’optimització de costos i la
diversificació de la font d’ingressos té cada vegada una menor
representació. Dit d’una altra manera, la màquina carbura millor
després de desprendre’s del paper. (d’El Publicista)

Filmin vol ser la plataforma del cinema
en català
A principis de juny, Filmin posarà en marxa una plataforma en
línia que oferirà pel·lícules, documentals i sèries en català, ja
siguin originals, doblades o subtitulades. D’entrada, FilminCat
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disposarà d’un catàleg amb uns 1.500 continguts audiovisuals,
els quals s’aniran incrementant setmanalment; la previsió és
doblar la xifra a finals d’any. Actualment, Filmin.es disposa d’un
canal específic per a produccions en català que no arriba als
200 títols. Creada fa deu anys, Filmin acumula un arxiu amb
més de 10.000 títols. La voluntat és poder oferir-los tots doblats
o subtitulats al català, sempre que la disponibilitat de drets i
traduccions ho permeti.
Per dotar de continguts la nova plataforma, aprofitarà els drets
que ja té sobre pel·lícules, documentals i sèries, i incorporarà
produccions amb doblatges i subtítols en català provinents en
gran part de TV3 o de festivals de cinema. El Departament de
Cultura ha atorgat al projecte una subvenció de més de 150.000
euros. A més, la nova plataforma es postula com a un espai
d’exhibició per a nous talents. (d’AEC)
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Les agències de mitjans van créixer
un 19% en nou negoci, les creatives
un 1%
Per Prnoticias

El vaixell del nou negoci en publicitat el capitanegen les agències de mitjans amb Havas al capdavant, el negoci d’aquest
tipus suposa un 34,1% del total. El segueix Omnicom amb un
19,2% i la medalla de bronze se l’emporta Publicis, relacionada
a Espanya amb el cas Rato per les campanyes de la sortida
a borsa de Bankia, entre altres. Les agències de mitjans han
gestionat un total de 1.188 milions d’euros el 2016 , 187 milions
d’euros més que el 2015.
El gegant Havas, com diem, lidera aquest nou negoci en mitjans i els clients que s’han mogut en aquest últim any potenciant aquest creixement són Gas natural, Repsol i Agrolimen.
Per la seva banda Omnicom va atresorar el 2016 el negoci de
nou clients com en el cas de Volkswagen, Campofrío, Bimbo i
Panrico a OMD. Pel que fa a Publicis, destaquen L’Oreal (Zenith) i Fiat (Starcom).

Pel que fa a les agències creatives, el nou negoci el aglutinen
les agències independents amb un 38,7% de pastís publicitari.
El grup que destaca sota d’aquestes agències independents és
WPP amb un 21,5% del nou negoci i repeteix Omnicom, que ja
es trobava en el rànquing d’agències de mitjans en segon lloc,
però en aquesta ocasió es porta un 18,7% del total.
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2012, amb la posterior pujada en 2013 arribant als 780 milions
d’euros. No s’ha tornat a assolir aquesta xifra des de llavors,
encara que en 2010 gairebé es van acostar als 700. En les
agències independents destaquen els comptes de Just Eat, a
dommo, o Mahou a El Ruso de Rocky.

Els anunciants valoren la
comunicació de proximitat

Les creatives van moure en 2016 un total de 630 milions
d’euros, 8 milions d’euros més que el 2015. Es tracta d’un negoci més moderat i amb menys creixement que en el cas de les
agències de mitjans.
No obstant això, es manté força estable des de 2014, amb alguna baixada lleu, però cap tan acusada com la que va registrar el

Un estudi d’INRED, Xarxa d’Agències Regionals d’Espanya,
posa en relleu que els anunciants espanyols valoren positivament la comunicació de proximitat i les campanyes multiterritori en la comunicació de les marques. Aquesta investigació,
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realitzada per la consultora C4e Consulting Services entre els
mesos de gener i març, va ser presentada el passat 10 de maig
a la Fundació Pons. Els anunciants espanyols aposten per la
publicitat regional, però paradoxalment per a alguns anunciants
segueixen existint dubtes sobre la rendibilitat de les accions
de comunicació regional/local, més des del punt de vista de
l’eficiència que de l’eficàcia, segons Juan dels Angeles, CEO de
C4e Consulting Services.
L’estudi, realitzat entre anunciants representatius de l’àmbit estatal i pertanyents a 10 sectors d’activitat, també conclou que
pocs anunciants dubten de la necessitat d’apostar per la comunicació local a nivell d’execució, o en accions més promocionals que estratègiques. Més del 80% dels anunciants confirmen
que executen les seves campanyes promocionals a nivell local,
el que indica el seu interès per l’estratègia de proximitat.
Gairebé el 80% dels enquestats coincideix que l’adaptació de la
comunicació a l’àmbit local millora l’eficàcia de les campanyes,
si bé l’estalvi de despeses que suposa fer una mateixa campanya -i uns mateixos originals- per a tots els territoris s’imposa
en l’execució. Igualment, treballar amb una sola agència -i que
aquesta agència sigui estatal i no tant local- simplifica el treball,

la relació i proporciona també economies d’escala i estalvi de
costos.
Sorprèn que cap anunciant dediqui més del 30% del seu pressupost a publicitat local, el que s’interpreta com que la publicitat
local es veu com un complement o un matís necessari, més
que com a eix sobre el qual construir la comunicació. Quant a
la previsions d’inversió, prima clarament l’austeritat i es destaca
que el 50% de les respostes afirma que les seves marques no
tenen previst incrementar el seu pressupost en comunicació local el 2017, un 12,5% que si i la resta estan pendents de decidir.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’informe
complet de l’INRED, només cal CLICAR AQUÍ

Segona edició de l’Observatori de la
Publicitat Digital d’IAB Spain
IAB Spain ha presentat aquesta setmana la segona edició de
l’Observatori de la Publicitat Digital, elaborat en col·laboració
amb l’empresa associada Adjinn. En aquest document, que
mostra les dades del mes d’abril, s’analitza l’activitat publicitària
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per sectors, les campanyes programàtiques i mixtes, els dispositius utilitzats, el placement de les campanyes per sectors,
i un núvol de paraules del sector més actiu. Pots consultar les
dades d’aquest mes d’abril aquí.

experiència sensorial. Aquest és el primer treball de Grey Barcelona per Banc Sabadell, després del concurs d’agències que
va realitzar l’any passat i després del qual Grey va començar a
treballar com a partner digital del banc.

La segona edició de l’informe sobre el mercat laboral de l’àmbit
del màrqueting, la comunicació i la publicitat digital elaborat per
IAB en col·laboració amb Cool Insights, assenyala que el grau
de satisfacció dels professionals arriba gairebé al notable, amb
una puntuació de 6,6 sobre 10. Gairebé un notable, tot i que la
nota ha baixat respecte a l’informe de l’any passat, quan l’índex
de satisfacció general se situava en un 7,4. L’informe, que es pot
consultar CLICANT AQUÍ, aborda qüestions relacionades amb el
salari, les perspectives d’ocupació, la formació, etcètera. (d’AEC)

Acords és una acció que forma part de la campanya Acompanyar-te, desenvolupada per SCPF per al nou compte Expansió
de Banc Sabadell. Així, Grey va buscar, en paraules d’Óscar
Peña, Chief Digital Officer de l’agència, “una experiència
d’acompanyament vital a través de la música, que aportés contingut exclusiu basat en la situació canviant de les persones.

Primera acció de Grey per a Banc
Sabadell
Acords és l’experiència digital desenvolupada per Grey Barcelona, a través de la qual Banc Sabadell pretén regalar als seus
seguidors una peça musical única i personalitzada traduint, a
través d’algoritmes, les dades generades per l’usuari en una

Mitjançant una aplicació web, en la qual l’usuari ha de comunicarse amb Facebook i/o Twitter, prem “crear cançó” i podrà generar
una pista audiovisual personalitzada en funció de les seves dades d’activitat generats en les xarxes socials. (de Reason Why)

Media Planning Llevant i Zenithbrmedia
guanyen un concurs a València
Media Planning Llevant i Zenithbrmedia han guanyat un concurs de 1.210.000 euros de la Generalitat Valenciana. Es tracta
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de l’adjudicació per la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura
i Esport per la qual es fa pública la formalització del Servei de
difusió d’accions de comunicació: Campanyes, publicitat i promoció de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport
en mitjans de comunicació. Import total: 1.210.000 euros. (de
Programa Publicidad)
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Iniciatives de periodisme gamificat
que destaquen per la seva innovació
Per Alba García Ortega / MIP, Universitat Miguel Hernández
La gamificació del contingut periodístic és un fenomen imparable. Cada vegada són més els mitjans de comunicació que incorporen elements propis dels videojocs per atraure audiències
més joves, fidelitzar usuaris, potenciar el consum de notícies
o experimentar amb noves vies de finançament. Seleccionem
tres dels casos més innovadors.
Un dels exemples més habituals de gamificació és l’ús de tests
i qüestionaris sobre actualitat. Es tracta d’una tendència que
potencia la participació dels usuaris a través d’una sèrie de recompenses i motivadors coneguts com PBL’s: punts, medalles
i classificacions (Points, Badges and Leaderboards en anglès).
A Espanya ja comencen a utilitzar-ho mitjans com El Confidencial, Verne, El País o El Mundo, que ofereixen aquest tipus de
continguts com a complement a les seves informacions diàries.
A nivell internacional destaquen els tests esportius de The New
York Times i The Washington Post, els qüestionaris setmanals
de la BBC i la secció de quizzes de The Guardian.

Però no es tracta de l’únic tipus de gamificació que existeix. En
els últims anys comença a guanyar força el que es coneix com
gamificació de contingut: una modalitat més innovadora, que
deixa de banda els PBL’s per centrar-se en la narració. A Espanya, un dels millors exemples es troba en el projecte Factoria
de Webdocs, del Lab de RTVE. Des del llançament d’aquesta
Factoria de Webdocs el 2016, han experimentat amb narratives en 360º, docugames, realitat virtual i minijocs informatius.
Una de les seves propostes més interessants des del punt de
vista de la gamificació és la creació de documentals interactius basats en la navegació conversacional. En ells, l’usuari ha
d’interactuar amb els llocs i personatges que apareixen a la his-
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tòria per avançar en la narració. Bugarach: com sobreviure a
l’Apocalipsi, és un magnífic exemple de com innovar en aquest
àmbit.
El webdoc, coproduït pel Lab de RTVE, Nanouk Films i Interactius es basa en el documental lineal Bugarach: com sobreviure
a la fi del món (2014), que ofereix un recorregut per un petit
poble francès famós per ser el lloc escollit per a sobreviure a
l’pocalipsi maia. L’interactiu, publicat a principis de 2017, comença proposant a l’usuari una complicada missió: arribar a
dalt de la muntanya de Bugarach abans que s’acabi el món. A
més de nombroses entrevistes i converses, el webdoc compta
amb gran varietat d’elements de feedback i motivadors per fer
l’experiència més agradable: recompenses després de completar les missions, diferents nivells o capítols, un compte enrere
per afegir emoció al repte i un bitllet de tren que permet guardar
la partida i reprendre la missió en els punts clau.

A nivell internacional cal destacar les innovacions de la secció
d’interactius del canal televisiu Al Jazeera. Igual que el Lab de
RTVE, Al Jazeera compta amb nombrosos exemples d’imatges
en 360º, línies temporals i mapes interactius, realitat virtual, infografies gamificadas i webdocumentals. Un dels millors exemples de periodisme gamificat és el projecte #HACKED: Investigate Syria’s Cyberwar, un interactiu en el qual l’usuari es posa
a la pell d’un periodista d’investigació que ha de lluitar amb hackers i virus informàtics. Igual que Bugarach: Com sobreviure a
l’apocalipsi , aquest interactiu utilitza una innovadora navegació
de tipus conversacional en què l’usuari ha d’interactuar amb els
personatges a mesura que va avançant en la narració.
Una altra iniciativa que val la pena seguir de prop és la productora especialitzada en videojocs informatius GameTheNews.
La seva finalitat, segons expliquen al seu web, és “examinar
els esdeveniments i temes d’actualitat des d’una perspectiva
diferent, situant el jugador dins de la narrativa per a mostrar-li
una visió més visceral i tangible sobre aquests temes”. Amb
això pretenen complir dos objectius: mostrar la utilitat dels videojocs més enllà de l’entreteniment i promoure el debat sobre
els esdeveniments i temes que aborden. Actualment compten
amb una vintena de jocs, entre ells Narco Guerra, Jack the Rip-
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per: Shadow Over Whitechapel , Coconut Sunshine i el polèmic
Endgame: Syria .

En un ecosistema mediàtic en el qual els usuaris demanen
cada vegada més poder de participació, la gamificació permet
potenciar la interactivitat, fomentar el consum informatiu i atraure audiències més joves. Els formats de gamificació són eines
poderoses per afavorir la participació i la motivació dels usuaris,
mitjançant l’ús dels elements propis dels videojocs (punts, medalles, classificacions ...), sense perdre de vista el component
periodístic.

La Generalitat i Twitter editen un
manual per a l’ús de xarxes per part
dels governs
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha
presentat el “Manual dels governs a Twitter. Pautes per a
institucions públiques a partir
de l’experiència del Govern
de Catalunya”. És una publicació que ha fet el govern de
Catalunya amb el suport de
Twitter. En el decurs de l’acte,
el president Puigdemont va
demanar als futurs usuaris del
manual que responguin a la
Generalitat: “Demano que ens en feu un retorn, que ens ajudeu
a millorar aquesta guia perquè que no l’abandonarem”, va dir.
El Manual dels governs a Twitter aporta tècniques i idees a institucions de govern i administracions públiques per actuar d’una
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manera coherent i efectiva en aquesta xarxa social i mostra
alguns casos emblemàtics de la presència de la Generalitat a
Twitter que permeten conèixer millor les noves vies de comunicació en suport digital i els usos d’aquesta conversa pública
que millora la relació entre l’Administració i la societat civil i que
impacta internament també en les administracions.
El llibre reflecteix el model de funcionament col·laboratiu i innovador amb què treballen els professionals que gestionen els
perfils de Twitter a la Generalitat, organitzats al voltant d’una
gran comunitat de pràctica (CoP) o comunitat professional. Del
manual, se n’ha fet una edició limitada en paper en llengües
catalana i anglesa, però s’hi pot accedir en l’edició digital en
català, anglès i castellà.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC hi poden accedir CLICANT
AQUÍ (Foto: Efe) (d’AEC)

Spiegel vol conquetir als joves des de
snapchat Discover

El diari Spiegel Online, d’Alemanya aposta molt fort en snapchat Discover per arribar al públic jove des de l’aplicació. El
mitjà dóna feina a 10 persones per a la creació de text, vídeo i
disseny de moviment d’una edició diària per Discover. “El nostre abast de 14 a 18 anys d’edat és pobre, així que això és
realment una oportunitat de traduir el tipus de contingut que fem
d’una manera més visual i arribar a un públic totalment nou”, diu
el cap de mitjans de comunicació social de l’Spiegel Online, un
digital que té 18,3 milions d’usuaris mensuals en línia i ara està
decidit a arribar al públic jove de snapchat.
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L’equip de Spiegel Online per Discover encara està provant
quin tipus de contingut funciona millor, però s’ha centrat en el
contingut original al voltant de temes de notícies dures com la
política, la cultura i negocis a internet. Segons el diari no hi
haurà cap tipus d’entreteniment perquè creuen que hi ha un
públic més jove molt interessat en notícies dures. El pla del
mitjà és provar l’aplicació durant sis mesos i després avaluar si
continuar està justificat. (de Digiday)

Google presenta dues actualitzacions
a Adsense per aportar més
transparència
Google ha anunciat dues actualitzacions en la seva plataforma
d’Adsense, que busquen aportar més transparència en la seva
relació amb els mitjans de comunicació. D’ara en endavant, la
companyia tecnològica podrà actuar de forma més ràpida i precisa quan necessiti eliminar anuncis en continguts que infringeixen les seves polítiques.
A més d’això, fins ara, quan es cometia una infraccions de les polítiques, Google eliminava tots els anuncis del lloc d’un mitjà de

comunicació. Però amb la nova actualització, el cercador deixarà
de mostrar publicitat a les pàgines seleccionades, deixant intacte
la resta dels continguts autoritzats del portal. Això no treu que
Google encara pugui seguir duent a terme accions en llocs complets, encara que només es farà quan sigui necessari, com en el
cas d’infraccions persistents o ofensives, on es podria fins i tot
donar per finalitzada la relació contractual. (de Dircomfidencial)

S’anuncia que Amazon és el gran rival
de Google en recerques
Martin Sorrell, CEO de WPP, ha explicat a Bloomberg els canvis
en la indústria de la publicitat, davant lloa avenços tecnològics
de Facebook i Google i cada vegada més decantat com a gran
rival, Amazon. El CEO de WPP ha fet aquestes declaracions
en el LIGHT Summit de la Universitat de Stanford, sobre l’auge
d’Amazon com a amenaça a Google en recerca, després de
l’estadística de recerques en retail de les quals el 55% va ser
a través d’Amazon. Dada a la qual els analistes sumen els ingressos en publicitat d’Amazon d’uns 2.300 milions d’euros, als
quals Morgan Stanley va afegir uns 4.600 milions d’euros per al
2020. (de Bloomberg)
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Les noves tàctiques de les redaccions
per connectar-se amb les audiències
Per Kunal Ranjan / IJNET

Els resultats de les eleccions presidencials nord-americanes de
2016 van posar als mitjans cara a cara amb una dura realitat: encara que canals i diaris van cobrir les eleccions durant
mesos, van equivocar els resultats de lluny. Com a conseqüència, molts dels seminaris i conferències a les que vaig assistir
després de les eleccions es van centrar en dues preguntes:
Què ha fallat en cobrir les enquestes? Podríem haver fet les
coses de manera diferent?

Encara que una resposta completa és difícil, hi ha una cosa
que és certa: les redaccions necessiten trobar millors formes
de connectar amb el seu públic. A continuació et mostrem alguns dels millors exemples de projectes de notícies que han
sol·licitat un feedback del públic i a més han integrat a aquest a
les seves històries.
Electionland
Aquest projecte, finançat per Google News Lab, va ser un experiment de cerca de notícies a través de les xarxes socials,
que va tenir lloc el dia de les eleccions presidencials dels Estats
Units. Segons l’estudi de cas de ProPublica, Electionland va ser
el “més gran projecte de periodisme col·laboratiu d’un sol dia en
la història”. El projecte va reunir 650 estudiants de periodisme
de 14 universitats per a monitoritzar i verificar casos de supressió de votants. Usant la línia directa de Electionland, missatges
de text i xarxes socials, els estudiants van donar amb nombroses idees per a històries que podien ser utilitzades per més de
400 periodistes professionals. Els estudiants van usar Krzana i
Dataminr per analitzar les publicacions a les xarxes socials i la
recerca inversa de Google per verificar fotografies. L’equip de
Electionland va generar 5.000 informes i 400 històries abans
del tancament de les urnes el 8 de novembre.
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ProPublica i el Virginian-Pilot
El 2015, aquests dos mitjans es van unir per produir una sèrie
sobre els efectes en la salut de l’Agent Taronja. A diferència del
mètode tradicional en què un reporter busca una història i després troba fonts per sustentar-la, ProPublica no va començar
amb la història en ment sinó amb una enquesta de 35 preguntes a veterans de guerra, als seus fills i als seus néts. Aquest
mètode va resultar en 6.000 respostes de les que van sorgir
32 històries. Avui en dia, ProPublica segueix perseguint aquest
tipus de periodisme. A través de la seva secció “Involucra’t”,
demana a l’audiència que s’uneixi a discussions, enviï suggeriments, correus i comparteixi històries. En reflexionar sobre les
lliçons apreses del projecte Agent Taronja, Terry Parris, editor
de participació de ProPublica, ha assenyalat que “no és la mida
de la comunitat el que importa. Es tracta de trobar la comunitat
correcta”.
El grup de Facebook Your Money and Your Life, de NPR
En moments en què la indústria de les notícies mesura el compromís digital a likes, clics i nombre de vegades en què el contingut es comparteix, aquest grup de Facebook mostra que hi
ha moltes altres mètriques per a l’èxit quan es tracta de la participació del públic. Amb més de 29.000 membres, la plataforma

permet als participants discutir els seus problemes financers
i buscar assessorament d’altres membres. “Amb la imminent
incertesa econòmica, moltes persones volen planificar el seu
futur i la seva jubilació”, diu Lori Todd, editora social de NPR.
“Però la majoria no sap com començar a fer millors inversions”.
A part d’aprovar nous membres, els administradors tenen un
paper petit en la gestió de les activitats quotidianes de la comunitat. NPR ocasionalment porta experts financers per conversar
amb els lectors. El mitjà està molt atent a les històries que podrien sorgir a partir d’aquestes discussions.
David Fahrenthold, del Washington Post
Les xarxes socials són una gran eina de transparència i
col·laboració per als periodistes, com Fahrenthold ho va demostrar quan va tuitejar regularment les seves investigacions
sobre les donacions del president Donald Trump a la caritat durant la seva campanya presidencial. Es va comunicar amb més
de 450 organitzacions de caritat, preguntant si havien rebut donacions de Trump, i va compartir obertament el seu progrés
en les xarxes socials, el que el va ajudar a crear un sentit de
transparència entre la seva audiència. Els seus seguidors de
Twitter també van assumir un paper actiu en la seva investigació, ajudant-lo a recopilar informació sobre els tractes caritatius
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de Trump. Per exemple, van contribuir a localitzar un retrat de
l’actual president per un valor de 10.000 dòlars en un dels seus
resorts. A l’abril, Fahrenthold va guanyar un premi Pulitzer per
la seva cobertura sobre la filantropia de Trump.

Facebook es posa seriós amb el clickbaiting
Facebook ha anunciat actualitzacions en el News Feed per reduir els titulars amb clickbait. I és que, segons la xarxa social,
als usuaris no els agrada rebre notícies enganyoses, sensacionalistes, ni spam. La qual cosa inclou els titulars amb clickbait,
dissenyats per cridar l’atenció i temptar els visitants a que premin sobre un enllaç. “En el nostre afany per impulsar una comunitat informada, estem contínuament treballant per determinar
quines notícies poden incloure titulars amb clickbait i així evitar
que apareguin tan sovint”, declara la companyia en un comunicat oficial enviat dimecres als mitjans.
L’any passat Facebook va llançar una actualització del News
Feed per reduir el nombre d’històries d’aquelles fonts que publiquen constantment titulars amb clickbait, ocultant informació o
exagerant-la. “A partir d’avui, hem fet tres actualitzacions que es

basen en aquest treball perquè les persones vegin encara menys
notícies amb clickbait i més històries que siguin autèntiques”.
Les publicacions amb titulars clickbait apareixeran més avall en
el News Feed de Facebook. “Seguirem aprenent amb el temps
i esperem continuar expandint aquest treball per reduir els clickbait en encara més idiomes” , asseguren des de la xarxa social. Els editors que depenen dels titulars amb clickbait veuran
com la seva difusió disminueix. (de Puro Marketing)

Lliurat el Premi Nacional de Creativitat
de l’Associació Empresarial de Publicitat

La Associació Empresarial de Publicitat va reconèixer dimarts
a la nit, el compromís que el matrimoni Tous té al voltant de la

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
comunicació i la publicitat. “Els Tous han fet de la seva marca,
un referent amb uns valors que desprenen amor i tendresa”, va
explicar el portaveu del Jurat, Agustín Elbaile. El mateix portaveu, va comparar l’ós de Tous a altres icones mundialment
famoses com Winnie The Pooh, Yogi, Boo Boo o Baloo. El jurat
ha volgut ressaltar la trajectòria del matrimoni Tous, l’aplicació
de la creativitat al seu treball i l’humanisme de tots dos.
El ós de Tous s’ha convertit en un símbol reconegut a nivell
mundial. Un ós que va néixer el 1985 com una història d’amor i
avui, 32 anys després, està present en més de 500 botigues en
els cinc continents. “Els que tenim treballs vinculats a la creativitat, hem de tenir un punt de bogeria que ens porti a arriscar-nos i a defensar les nostres idees”, va explicar Rosa Oriol,
cofundadora, vicepresidenta i directora creativa de l’empresa
de joieria nascuda a Manresa, al recollir el guardó. Per la seva
banda, Salvador Tous, cofundador i president d’honor de la firma, va destacar la importància que sempre ha tingut per a ells
la creativitat, “un dels principals valors a Tous i a partir del qual
hem treballat sempre”.
José Ángel Abancens, president de l’Associació Empresarial
de Publicitat, un sector que mou a Catalunya més de 1.000

milions d’euros a l’any, va explicar al públic que pràcticament
emplenava la sòbria la d’actes de Foment del Treball, que “el
Premi Nacional de Creativitat José María Ricarte és un cant
a l’esperança basat en la humanitat, i un exemple per a tot el
nostre sector que està constantment reinventant”.
L’acte va ser presidit pel director general de Difusió de la Generalitat de Catalunya, Ignasi Genovès. El jurat del VI Premi
Nacional de Creativitat Ricarte ha estat format pels creatius
Joaquín Lorente, Josep Maria Ferrara, Toni Segarra, Fernando
Martorell i Agustí Elbaile ; el president de l’Associació, José Ángel Abancens, l’exdirector general, Jordi Ventura; el president
de l’Acadèmia de Publicitat, Fernando Herrero, el president de
la Federació Nacional d’Empreses de Publicitat i Comunicació,
Joan Carles parlants, i per José Maria Ricarte, fill, directiu publicitari en una important marca de cotxes.
El Premi de Creativitat José María Ricarte és idea i creació de
l’AEPC (l’antic Gremi de Publicitat) i la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), i va néixer com a homenatge al guionista,
creatiu publicitari i catedràtic del Departament de Comunicació
Audiovisual i Publicitat II (CAP II) de la UAB, José Mª Ricarte
Bescós, mort al 2010 a l’edat de 77 anys, que va ser recordat a
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l’inici de l’acte amb un vídeo que recollia un fragment d’una de
les seves master class. El premi reconeix les idees innovadores
en publicitat, comunicades amb senzillesa, veracitat i respecte.

conculcació dels drets individuals o per l’ús d’informació privilegiada en profit propi.

El certamen es va instituir com a plataforma per a la promoció i
divulgació de l’ADN Ricarte, que defineix el magisteri professional,
humanista i científic de qui va saber posar en valor l’estudi de la
creativitat mitjançant el fèrtil diàleg entre la intel·ligència i la sensibilitat, les idees i la comunicació. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

També s’han rebut denúncies per entrar en conflictes d’interessos
(és el cas de reconeguts periodistes que participen en campanyes publicitàries); no respectar la presumpció d’innocència, els
drets dels menors o la dignitat de les persones; publicar informacions embargades o obtingudes off the record; per no contrastar
la informació o per no verificar la font. (d’AEC)

Alerta pel deteriorament de l’ètica
periodística

L’Institut d’Estudis Catalans posa en
línia la publicació ‘Ortografia catalana’

Roger Jiménez, president del Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha alertat sobre el deteriorament de la qualitat
ètica i professional del periodisme actual, evidenciada en les
denúncies rebudes per l’organisme que encapçala en el decurs
dels darrers anys. Les principals queixes rebudes pel CIC s’han
centrat en errors provocats per utilitzar plantejaments sensacionalistes, per l’ús de llenguatge inadequat o groller, per manca o insuficiència en la rectificació de notícies errònies, per la
utilització de mètodes d’obtenció d’informació no ètics, per la

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha posat en línia la versió digital definitiva de
l’Ortografia catalana. La versió impresa en
paper estarà enllestida avui mateix, 19 de
maig, i es posarà a la venda a les llibreries
a partir del 7 de juny.
Des de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) s’han dut a terme diferents
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iniciatives per facilitar l’aplicació de la nova Ortografia catalana i
també de la nova Gramàtica de la llengua catalana. Entre elles
destaquen la creació d’un conjunt de dictats en línia dedicats a
treballar les noves normes d’ortografia i també ha posat a disposició dels ciutadans l’eina Optimot/Nova gramàtica i ortografia,
que recull les principals novetats de la reforma ortogràfica amb
l’objectiu de proporcionar als usuaris un accés ràpid als continguts concrets sobre els canvis normatius. (de Llengua.gencat)

La CVMC comença a redactar el llibre
d’estil dels seus mitjans
La comissió encarregada de redactar el llibre d’estil dels mitjans
de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es va
reunir aquest dimarts per començar a treballar en el document.
La previsió és que estigui enllestit a finals de juny. En aquesta
primera reunió es va acordar constituir dos grups de treball, un
centrat específicament en qüestions de llengua, i l’altre encarregat d’establir els criteris periodístics i d’estil.
La comissió està integrada per Rafael Xambó, conseller de la
CVMC, que actua com a president del grup de treball; Josep

Palomero, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua;
Nathalie Torres, subdirectora general de Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme; Rosa Maria Agost, degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume
I; Anna Peña, llicenciada en Periodisme i màster en xarxes socials; Remei Blasco, periodista i professora associada de Periodisme a la Universitat de València, i Josep García Illa, tècnic
lingüístic de la Direcció General de Plurilingüisme i Gestió del
Multilingüisme, que actua com a secretari.
La Corporació afirma en un comunicat que el llibre d’estil és
una de les principals accions que s’han de fer aquests mesos
previs a l’inici de les emissions, ja que l’hauran de complir tots
els continguts que s’ofereixin, tant els produïts pels mitjans públics com per les empreses externes. “El llibre d’estil és un dels
ADN, una de les marques editorials i lingüístiques per a tots
els professionals, ja siguen periodistes, ja siguen productors
de continguts”, assenyala la directora general de la Corporació,
Empar Marco, assistent en la primera reunió de la comissió.
“Volem que siga un llibre viu, que s’adapte als canvis socials i
a la singularitat dels mitjans de comunicació públics”, afegí. (de
Comunicació 21)
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Formació al Col·legi de Periodistes
Webinar: Aprende a utilizar el vídeo en directo de Facebook.
On line, dimarts 23 de maig (de 10:00h a 11:00h) - En aquest webinar, dissenyat per Enrique San Juan, descobrirem com realitzar
emissions en directe i de quina manera podem integrar aquesta
eina en la nostra estratègia de comunicació digital.

Com gestionar la comunicació en situacions de crisi. Barcelona, dimarts 30 de maig (de 15:30h a 20:30h) - Miquel Àngel Violán donarà a conèixer als participants d’aquest curs, les
eines per preparar la seva organització davant d’una situació
excepcional o d’emergència que posi en perill la reputació de
la marca. Així mateix, es tractarà com gestionar la crisi un cop
que aquesta ja ha esclatat i s’aprendrà a actuar com a portaveu.

Com gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació. Barcelona, dijous 25 de maig i 1 de juny (de 15:30h a
20:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, proporciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualsevol
intervenció davant un mitjà de comunicació i ajuda a fer arribar
els nostres missatges i informacions d’una forma més efectiva.

Noves narratives multimèdia - Nivell avançat. Barcelona, dimecres 31 de maig (de 09:30h a 14:30h)- Com podem elaborar
un reportatge multimèdia? Podem afegir gràfiques a un vídeo?
Aquest curs, impartit per Nereida Carrillo, ensenya conceptes i
eines per treballar de forma innovadora i crear narratives multimèdia per a productes periodístics.

Elaboració d’un pla de comunicació.- Barcelona, dilluns 29
de maig i 5 de juny (de 15:30h a 20:30h) - Amb aquest curs,
Josep Mª Brugués vol ensenyar als participants a plantejar,
desenvolupar i dur a terme un pla de comunicació estratègic
en totes les seves fases (auditoria, missió i visió; estratègies;
públics; accions; avaluació i control) en el marc de qualsevol
tipus d’organització i tenint en compte les darreres tendències
en comunicació corporativa i els nous canals d’informació.

Redacció de discursos. Girona, dimarts 30 de maig (de 09:00h
a 15:00h) - A través d’aquesta formació, a càrrec de Montse Sanahuja, els assistents coneixeran els aspectes formals a tenir
en compte a l’hora de redactar un discurs i també aprendran
tècniques per generar empatia entre l’auditori, despertar interès
i fer que els missatges clau siguin memorables.
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Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Són bonificables, és a dir que
l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació
en aquest link https://www.periodistes.cat/formacio. (de CPC)
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L’Anuari dels Valors 2016 adverteix
que l’auge del populisme posa en
perill la democràcia
Per Maria Coll, directora de Valors / Valors.org

Malgrat no es tracta d’un dels temes més parlats en els mitjans
de comunicació durant l’any passat, ja que el procés sobiranista
i la corrupció encapçalen el rànquing de temàtiques amb més
ressò mediàtic, el populisme s’ha convertit en la gran paraula
del moment i en el tema central de l’Anuari dels Valors 2016,
que publica des del 2013 l’Observatori dels Valors, format per
la Càtedra de Lideratges i Governança Democràtica d’ESADE i
la Fundació Carulla.

L’Anuari dels Valors, a través de l’anàlisi de diversos diaris durant un any, realitza una anàlisis profund del populisme, però
sobretot alerta del perill de l’auge d’aquests moviments. “Si el
populisme té èxit podria posar entre les cordes el projecte europeu, però també l’ordre econòmic establert per Occident, basat
en la globalització, establert des de finals de la caiguda del Mur
de Berlín (1989)”, ha assegurat avui Àngel Castiñeira, director
de l’Anuari, durant la presentació d’aquest al Col·legi de Periodistes de Barcelona.
L’estudi ofereix possibles solucions, però abans analitza les
causes d’un fenomen que afecta la dreta i l’esquerra i a gran
diversitat de països. Causes socioeconòmiques, com la crisi
econòmica, els afectes de la globalització i la pèrdua de perspectives de futur, expliquen en part l’auge del populisme, però
no exclusivament. També hi ha factors socioculturals i en clau
de valors que s’han de tenir en compte: com l’augment de la diversitat, que ha comportat el trencament de lligams o la crisi de
certs valors comunitaris i el revifament de valors individualistes.
I aquest escenari ha generat una població “indignada”, que el
populisme ha sabut convèncer. “Bona part de l’èxit del populisme és resultat de saber explotar els jaciments de còlera de
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població”, ha manifestat Castiñeira. El perfil dels votants de Donald Trump als Estats Units són una clara mostra d’aquesta
població: homes, blancs, de classe mitja/baixa, amb problemes
d’adaptació a la industria tecnificada, no vinculats a la city i preocupats per una possible caiguda al precarietat.
El nou president dels Estats Units s’ha convertit en el paradigma del populisme, però aquest és un fenomen que qualla a
diversos països europeus, que connecta l’extrema dreta amb
l’extrema esquerra; que explica les derives institucions de països com Rússia, Hongria o Veneçuela i que explica la victòria
del Brexit al Regne Unit. Un moviment molt divers, però amb
uns trets comuns: un rebuig de les elits, la personalització en líders carismàtics, una simplificació demagògica dels problemes
i de les solucions i l’apel·lació a les emocions.
La postveritat, una altra paraula de moda
Joaquim Coello, president de la Fundació Carulla, ha definit el
populisme com “l’ús d’uns principis que semblen inqüestionables, per aconseguir uns objectius no evidents” i ha recordat
que Hitler ja va fer servir aquesta tècnica en un món entreguerres. Però a diferència dels populismes històrics, els actuals tenen a la seva disposició les xarxes socials. Avui Trump connec-

ta directament amb els seus 28,9M seguidors de twitter sense
fer ús dels mass media i un 45 per cent de nord-americans
només s’informa a través de les xarxes socials “alimentant així
la seva pròpia realitat”, segona Castiñeira.
I, en aquest punt, el populisme es relaciona directament amb
l’altra paraula del moment: la postveritat, “un eufemisme, de
moda, per referir-se a la mentida dirigida a afectar les emocions més primàries de les persones” i que el populisme, especialment de dretes, “utilitza com a forma d’assalt al poder”.
En aquest sentit la imatge de portada de l’Anuari és clara: un
grafiti de Trump i Teresa May ballant sota el títol “Lie Lie Land”
(doble terra de la mentida). Però si a través de mecanismes
com la postveritat el populisme ens avoca a un nou paradigma
de societat també cal tenir en compte altres post importants,
com la post-democràcia, la post-Europa o el gir post-occidental
del món.
L’Anuari dels Valors no deixa clar si l’auge de populisme és
la conseqüència de l’actual crisi de valors o el populisme ha
contribuït a aquesta, però és evident que molts valors sòlids
comunitaris en surten perjudicats, per això des l’Observatori de
Valors s’aposta per “tornar a posar els valors al centre del de-
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bat”; “construir alternatives socials i polítiques” crítiques amb
l’establishment i exigents amb la corrupció, però sense “caure
en el populisme barroer”; augmentar les polítiques públiques
favorables a la població més vulnerable i fomentar lideratges
menys oportunistes i més basats en el compromís moral, sense
perdre de vista les amenaces i els reptes. – M. COLL.
El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el vídeo de les conclusions de l’Anuari dels Valors 2016. CLICAR AQUÍ
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La misèria del millor ofici del món

Per Roberto Herrscher, director adjunt del mestratge en periodisme de la UB i Columbia University / nytimes.com

la qualitat de la feina el viure amb tan poc, el no tenir marge
econòmic per dir ‘no’, el estar permanentment subjecte als capricis del cap, el menjar malament i matar-se corrent darrere
d’una llebre que sempre corre més ràpid.
Avui els periodistes no necessitem disfressar-nos de res per
tenir l’experiència de viure amb el sou mínim. I l’aprenentatge
de les dificultats psicològiques, mentals i físiques de viure amb
molt poc que plantegen aquests llibres ara arriba al nostre gremi i afecta el periodisme que fem.

Al començament d’aquest segle tres periodistes van realitzar,
sense saber-ho, el mateix projecte: viure entre sis mesos i un
any amb el sou mínim, “disfressats” d’obrers manuals, cambrers, rentaplats, netejadors.
El colombià Andrés Felipe Solano va publicar Salari mínim;
la nord-americana Barbara Ehrenreich, Per quatre duros i la
francesa Florence Aubenas, El moll d’Ouistreham. En els tres
es detalla en primera persona com afecta el cos, a l’ànim i a

A Hispanoamèrica, els sous dels periodistes mai van ser per
tirar coets, però amb la crisi econòmica i la crisi dels models de
negocis dels mitjans provocada per l’auge d’internet, la situació
s’ha deteriorat de manera alarmant.
Fa algunes setmanes, el sindicat espanyol CNT va publicar un
informe alertant sobre la caiguda dels pagaments de mitjans
d’Espanya als seus col·laboradors. L’agència oficial EFE paga
de mitjana una mica menys de 20 dòlars per crònica o reportatge. El diari El Mundo paga 76 dòlars per un article per al web;
El Economista, gairebé cent dòlars pel contingut que omple una
pàgina. I així en gairebé tots.
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És menys que el que es paga per jornada de treball en la construcció o la neteja d’edificis. Si es calcula el que un periodista
curós ha d’emprar en la confecció d’un reportatge ben investigat, escrit, editat i revisat, s’hauria de pagar almenys 200 dòlars
perquè sigui compatible amb el sou mínim, que a Espanya és
de 825 euros (900 dòlars ) mensuals per 172 hores de treball.

(...)

A Amèrica Llatina la situació no està millor. Els autors famosos guanyen més, però per a un periodista que s’està obrint
camí, es paga entre 50 i 100 dòlars per reportatges o cròniques
d’unes mil paraules (la mida d’aquest text).
Cada vegada es viatja menys i els fets que succeeixen fora dels
centres del poder queden sense cobrir, sota un mantell de silenci, no a causa de la repressió i les amenaces dels llops autoritaris
(que també patim) sinó a la manca de diners per dir les notícies.

Un exemple són els periodistes joves que funden nous mitjans
digitals, on tracten d’implementar un nou model de negoci amb
independència, creativitat i vigor narratiu. En els últims premis
de la Fundació per a un Nou Periodisme Iberoamericà (FNPI)
van ser aquests mitjans, com El Faro de El Salvador o La Silla
Vacía de Colòmbia, els que es van emportar els principals guardons. Mitjans nous com aquests atrauen un públic cansat del
periodisme tradicional i contracten joves ansiosos de viure del
que estimen i explicar coses sense traves.

Davant la inestabilitat i angoixa del freelance, molts veuen
l’obtenció d’una ocupació fixa com un somni realitzat. Però
també ha desmillorat la situació dels periodistes “de planta”: segons l’Associació de la Premsa de Madrid els sous han caigut
un 17 per cent en l’últim lustre i més de la meitat dels empleats
d’un mitjà guanyen menys de 27.000 dòlars a l’any.

Recentment, Ignacio Escolar (41 anys), el director d’un
d’aquests mitjans - eldiario.es de Madrid-, va inaugurar l’any
acadèmic de l’Escola de Periodisme de la Universitat Alberto
Hurtado de Xile. “La gran amenaça del periodisme ja no és com
s’investiga, s’escriu o es publica, sinó com es paga”, els va dir
Escolar a un centenar de nois d’entre 18 i 20 anys.

No obstant això, en aquest panorama preocupant segueix existint un viver de joves entusiastes que vol entrar en “el millor
ofici del món”, com deia Gabriel García Márquez. Ells busquen
referents i models fora dels mitjans tradicionals.
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Escolar va començar eldiario.es amb 12 periodistes i el pressupost del seu primer any era menys que el que va costar la
festa de llançament de l’anterior mitjà que va dirigir, un diari en
paper. Avui té més de 64 capçaleres en les principals ciutats
espanyoles.
Quin futur li espera als estudiants que l’escoltaven? En les seves preguntes es notava l’entusiasme però també la inquietud.
Al presentar-lo, Mónica Rincón, la periodista xilena de la CNN,
va començar citant Eduardo Galeano: “Somien les puces amb
comprar-se un gos...”.
A la sala abarrotada, els alumnes de periodisme sabien perfectament a què es referia.
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Beatriz Lara (Relevo Magazine): “La
xarxa social més adequada per a tu és
aquella on estigui el teu públic i on et
sentis més còmode”
Per Mari Carmen Borrull / MIP

Beatriz Lara Pascual és periodista per la Universitat
Miguel Hernández d’Elx. Ha
desenvolupat la seva tasca
en diversos mitjans, entre ells
Weblogs SL. Actualment treballa en branded content pel
grup Prensa Ibérica i integra
l’equip fundador de Relevo
Magazine.
Com se li pot treure el màxim
partit a les xarxes socials?
Cal treballar en les xarxes socials sent primer usuari, per-

què quan no ets un usuari com a persona sinó que ets una marca o un mitjà, et converteixes en un convidat. Ets aquí donant
contingut, explicant la teva pel·lícula, i al final has d’interessar a
tota aquesta comunitat que està en xarxes socials per passars’ho bé, informar-se i entretenir-se. Has de tenir clar a qui et
dirigeixes, per què estàs en xarxes socials, treballar a la xarxa
social més adequada per al teu projecte. Molta gent s’obstina a
estar en totes les xarxes i al final és millor estar a menys plataformes i tenir una comunicació coherent. També cal valorar qui
ets tu com a marca, no tant com a persona. No val que et comuniquis en xarxes socials com no ho faries en persona. Sempre
poso l’exemple de la gent que té molt vanagloriat el compte de
@policia, però em sembla que no és una bona comunicació en
xarxes socials perquè mai aniries a un policia i li diries: “Hola,
col·lega”, ja que possiblement et posaria una multa. No obstant
això, en xarxes socials el compte @policia genera aquest tipus
de conversa i resulta confús perquè la marca que estàs creant
no és coherent. Abans de res, cal conèixer bé a qui et dirigeixes, saber qui ets i tenir coherència.
Quines són les eines més útils i completes per monitoritzar
audiències?
La major part de les millors eines són de pagament. Intento no
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utilitzar eines de pagament perquè no m’ho puc permetre. Si
jo no m’ho puc permetre, entenc que ningú que sigui freelance podrà. Això s’ho poden permetre grans mitjans, agències,
etc. Però tu com a freelance o amb un petit projecte, no t’ho
pots permetre. Em sembla molt útil Tweetdeck perquè permet
fer escoltes per paraules claus, és a dir, recerques a Twitter,
que al final és on més s’està parlant d’actualitat. També permet
crear llistes d’usuaris per temàtiques diferents; per exemple,
per la revista Relevo tinc llistes d’esportistes, de periodistes,
d’altres mitjans, de competidors, de federacions... Quan hi ha
una competició concreta, genera una llista amb qui estarà allà,
els periodistes... Et permet veure-ho tot d’una manera molt ràpida perquè és molt complet. Hi ha eines que t’ajuden a elaborar
informes, com Sprout Social. Moltes vegades el problema és
estar constantment actualitzant. Per programar publicacions
resulta molt útil Buffer, que té una part gratuïta i disposes d’un
compte per xarxa social i fins a 10 post en cadascuna i després
per 10 € al mes, tens fins a tres perfils i uns 100 posts. Això et
permet avançar feina, tenir molta “nevera”, que ve molt bé.
Quines són les claus per al engagement amb els usuaris?
Aconseguir un públic, a través de campanyes o de manera
orgànica, que sigui realment afí als teus continguts, i llavors

l’engagement vindrà sol. Perquè, al final, l’engagement no ve
tant per la xarxa social que sigui, encara que Facebook sol tenir
millor engagement, sinó pel contingut que estiguis oferint. La
clau és el contingut, tenir una bona estratègia de continguts,
saber a qui t’estàs dirigint i que aquesta gent sigui la que t’està
seguint. Hi ha formats que a la gent li agraden més, com el vídeo o les imatges. Malgrat que els fem servir per a la distribució
de continguts, els enllaços molesten bastant. Per tant, el contingut natiu funciona bastant millor. També recomano utilitzar
un llenguatge proper que vagi amb la teva marca. Per exemple,
@policia té moltíssim engagement però no sé si pel que fa a
Twitter construeix marca o, més aviat, destrueix.
Quins avantatges i desavantatges presenta cada xarxa social a l’hora de realitzar campanyes?
Facebook et permet una segmentació més intel·ligent, però els
“líders d’opinió” d’aquest país, i per això surt tant Twitter en
premsa, estan a Twitter. Per això moltes vegades la repercussió
funciona millor a Twitter. Per exemple, a la campanya de Cierra
Unicef a Twitter, li interessava que els líders d’opinió estiguessin parlant d’això per elevar-lo a trending topic i que sortís a la
premsa. Els periodistes ara mirem això. Si vols alguna cosa
molt viral, Twitter funciona bé. Però si el que vols és arribar a
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un públic més qualificat, Facebook t’ho permet millor. També
depèn del que vulguis fer. Si el que vols és vendre, Instagram
funciona prou bé, però no ho he provat. La xarxa social més
adequada per a tu és aquella on estigui el teu públic i on tu
et sentis més còmode. No té gaire sentit que una empresa de
maons estigui a Instagram. És complicat estar en certes xarxes
socials depenent del sector.
El departament d’analítica i màrqueting és essencial en els
mitjans actuals?
Tots els departaments són necessaris. El que et permet
l’analítica en xarxes socials és conèixer la teva audiència, buscar audiències similars i veure què és el que no funciona per a
canviar-lo. Detectar encerts i errors. Si no tens un departament
d’analítica no veus en què estàs fallant, per tant, no pots millorar. Pel que fa al de màrqueting, si els mitjans no tenen cura de
la seva marca com a tal, no podem demanar que es refiïn de
nosaltres. És a dir, els mitjans hem de tenir una bona imatge de
marca que formi part de la nostra reputació. Pots treballar molt
bé en el departament de màrqueting, però si publiques una notícia falsa, que ho has contrastat, el que ha fet el departament de
màrqueting no serveix per a res. Cal elaborar bons continguts
primer, i després analitzar els resultats i per què funcionen així.

Com va sorgir la idea de llançar Relevo Magazine?
Va sorgir en la Universitat Miguel Hernández, quan encara estàvem estudiant el meu company Josep Manuel Amorós i jo, juntament amb altres companys que al principi estaven en el projecte. Josep tenia un programa a Ràdio UMH que es deia “corre’t
la banda” en què feien entrevistes a esportistes molt variats que,
habitualment, no tenien espai en els mitjans. La idea va ser traslladar això a una revista de paper. Era un somni boig d’un grup de
periodistes bojos a quart de carrera. I això es va deixar en l’aire,
perquè al principi vaig entrar per encarregar-me del disseny, que
era el que llavors estava fent, perquè sé molt poc d’esport. Ara
estic aprenent a marxes forçades, i ho estic gaudint, però m’està
costant. El veritable expert és José Manuel.
Fa uns mesos, va sorgir
la idea de reunir-nos, perquè els dos vivim a Madrid, i parlar del projecte
de nou. Vam pensar podíem llançar el projecte, i
després de sis mesos de
treball, d’investigació, de
models de finançament... vam decidir llançar-nos perquè te-
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níem els contactes. De moment, el projecte no està pensat per
obtenir enormes beneficis però sí busquem que sigui rendible,
per poder pagar als col·laboradors i a nosaltres mateixos quan
anem als llocs. Al final, consisteix a muntar un web que no costa
diners, encara que sí temps, uns sis mesos.
Com definiries la innovació en periodisme?
La innovació, realment, és una disrupció. És una cosa que canvia el paradigma, la manera de fer les coses o de dir les coses,
d’entendre el món i ensenyar-ho. Vivim en un món en el qual
pràcticament cada tres anys hi ha disrupció, de manera que la
innovació s’està convertint en una constant en les nostres vides. És molt difícil donar amb alguna cosa que pugui convertirse en el següent pas. Cal treballar-hi, hi ha gent que se li dóna
genial innovar i gent que va més a rebuf dels innovadors.
Tan important és innovar com saber adaptar-se a les innovacions, perquè moltes vegades volem innovar molt però no sabem adaptar-nos al que ve després d’aquesta innovació. Això
és el més complicat.
Per conèixer Relevo Magazine, CLICAR AQUÍ (Fotos: mip.
umh)
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L’auge dels models de pagament

Per Pepe Cerezo, especialista en estratègia i desenvolupament
de negocis digitals / Evoca Media

Encara que l’augment espectacular durant les últims tres
mesos pot explicar per l’efecte Trump i el Brexit, l’increment
en els models de pagament –encara amb alts i baixos- portava
algun temps forjant. Com assegurava recentment Mark Thompson, president i CEO de The New York Times “L’efecte Trump
ens ha ajudat, sens dubte, però també que els ciutadans poc a
poc s’acostumen a pagar pels continguts que obtenen a internet. És el futur”.
Hi conflueixen, per tant, una
sèrie de factors que explicarien
l’augment dels models de pagament almenys pel que als mercats anglosaxons es refereix:
1. La constant caiguda de la
publicitat impresa i el feble increment de la digital.

2. L’actual poder de les plataformes de distribució.
3. L’increment dels bloquejadors d’anuncis.
4. L’auge de notícies falses.
5. L’efecte “Trump Communication Machine”.
És a dir, a la necessitat de cercar nous models de negoci s’uneix
la demanda d’una part de la audiència d’entorns informatius
més segurs i de major credibilitat. Per a aquest tipus de lectors
aquests aspectes segueixen lligats a les marques tradicionals.
La imparable caiguda dels ingressos publicitaris de la premsa impresa que no es veu compensada pel insuficient creixement de la publicitat digital està obligant als mitjans a reconsiderar el pagament com la solució alternativa. El descens de
la publicitat per els diaris en paper sembla que lluny d’aturar
es s’incrementarà en els propers anys. Si l’any 2000 el mercat
publicitari era d’uns 70.000 milions de dòlars el 2020 es podria
veure reduït a 6.000 milions.
En el sempre complex ecosistema dels mitjans digitals, el model de negoci basat en el pagament ha estat per a la majoria de
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companyies una peça de difícil encaix. I ho segueix sent, malgrat els innombrables intents que s’han succeït des de fa més
de 15 anys. A dia d’avui, segueix sense poder estandarditzarse un model vàlid universalment, sent l’excepció els casos que
poden considerar-se un èxit. No obstant això, es comencen a
identificar les claus del seu funcionament.
L’any 2016 va representar el punt àlgid per nombre de mitjans
amb alguna modalitat de paywall als EUA. Segons recull una investigació de l’American Press Institute, 78 dels 98 diaris publicats als EUA amb una circulació superior als 50.000 exemplars
presentava alguna modalitat de pagament a començament de
2016. Però, malgrat el seu auge, la contribució real al negoci és
encara poc significativa. D’acord amb les estimacions del Journal of Communication, els models de pagament contribueixen a
l’1% dels ingressos dels diaris dels EUA analitzats.
Els murs a Espanya
A Espanya els murs de pagament són la història de successius
fracassos. Ni El País en la primera dècada del 2000 ni més
recentment El Mundo amb Orbit van ser capaços d’atraure un
nombre de subscriptors suficient que fes el model sostenible.
En l’actualitat Vocento és, d’entre els grans grups de mitjana

d’Espanya, l’únic que està explorant la via del pagament en les
seves capçaleres regionals, com per exeemple El Correo, El
Diario Basco o El Diario Montañés.
A nivell més local les capçaleres de Prensa Ibèrica (La Nueva
España, Información, Levante i Diari de Girona) també presenten
mur de pagament.
Altres, com La Vanguardia, han apostat pel model de cobrament
per continguts com a font alternativa de pagament. És precisament
aquest model la via preferida per als mitjans nadius espanyols.
Eldiario.es és el millor referent en aquest sentit amb l’entorn de
20.000 socis. En complir els quatre anys del seu llançament ja representen aproximadament el 30% de la facturació total. Infolibre,
Ctxt o Aracat són també alguns dels digitals que han apostat per
vies similars. El Español, per la seva banda, és l’únic mitjà digital
pur que presenta un model de paywall més similar als anglosaxons.
Conclusions
És aviat per saber si l’efecte Trump i el Brexit són un punt
d’inflexió per als models de negoci dels mitjans o un fenomen
transitori. El que si sembla una tendència ineludible és la necessitat de consolidar poc a poc una estratègia de pagament per la
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informació que sigui complementària a altres vies de ingressos
i les principals claus les podem resumir en els següents punts:

• En un entorn de confusió alimentat per l’auge de les “fake
news”, cada cop hi ha un més gran nombre d’usuaris que demanen continguts veraços i de qualitat, i estan disposats a pagar per ells.
• Aquests continguts han de ser clarament diferencials sense
que puguin ser oferts de forma gratuïta per altres fonts.
• No hi ha una fórmula màgica o un model estàndard universal.
Cada capçalera ha de trobar-ne el seu propi en funció de la
seva proposta de valor i del que demanden els seus usuaris.
• El coneixement de l’usuari és una clau fonamental, el que
requereix companyies orientades a la dada.
• Cal enderrocar la dicotomia pagament vs gratuïtat. Una correcta estratègia de pagament pot enriquir el
model publicitari i viceversa.

• Els models de pagament han d’estar alineats amb l’estratègia
global. No es pot cobrar pel que en altres canals s’ofereix de
forma gratuïta.

• Els models de pagament comporten la transformació interna
de l’organització, el que implica integrar noves eines, modificar
processos i incorporar nous perfils professionals.
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N. de la R.- L’autor d’aquest estudi, Pepe Cerezo, porta més de
15 anys vinculat al sector dels mitjans digitals i a la transformació digital de les organitzacions. Director de l’”Informe sobre la
Societat de la Informació a Espanya: eEspaña” i coordinador
d’estudis i llibres com “La blogosfera hispana” o “La Web 2.0 “.
Ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat en companyies
com Orange, Prisa o RocaSalvatella. Actualment és director de
Evoca Media. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al seu treball “El auge de los modelos de pago Trump y el
Brexit, el efecto de los fenómenos altamente imprevistos en la
prensa”, publicat a White Paper. Només cal CLICAR AQUÍ
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La televisió segueix sent el mitjà rei,
però l’audiència jove en deserta i es
trasllada a la xarxa
Per El Publicista

Els anunciants són conscients d’aquesta fugida de l’audiència
comercial. Segons les últimes dades publicades per GroupM,
en base als seus anàlisis sobre tendències d’inversió a nivell
internacional, en el 2017 la publicitat digital rebrà 77 cèntims
de cada nou dòlar invertit en publicitat i el medi televisió rebrà
17 cèntims. Segons els últims estudis la inversió en publicitat
digital supera la televisiva en cinc països més.
I és que la fugida d’audiència i d’inversió publicitària del mitjà rei
a la xarxa de xarxes és imparable. Malgrat els reptes en relació
amb els estàndards, el mesurament i la integritat de la cadena
de subministrament, la publicitat digital segueix creixent a gran
velocitat, ja que els anunciants segueixen als clients als mitjans
concrets en què inverteixen el seu temps i en els quals cada
vegada més realitzen transaccions de béns i serveis.

Segons el seu informe Interaction 2017, que anualment recull
una valoració global de la publicitat digital a tot el món, amb previsions sobre els desenvolupaments tecnològics, les tendències del mercat dels mitjans i els comportaments canviants dels
consumidors en més de 45 mercats internacionals, la inversió
publicitària en digital ja ha sobrepassat a la que es realitza a la
televisió en deu mercats de gran pes (Austràlia, Canadà, Xina,
Dinamarca, Finlàndia, Països Baixos, Nova Zelanda, Noruega,
Suècia i el Regne Unit) i el 2017 se’n sumaran cinc més, igualment rellevants per a la indústria publicitària a nivell mundial:
França, Alemanya, Irlanda, Hong Kong i Taiwan.
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A mesura que augmenta la competència per aconseguir
l’atenció dels consumidors i la inversió dels anunciants, les persones de tot el món estan dedicant més temps als mitjans. En
una mitjana ponderada de la població, el temps total invertit en
consum de mitjans (la “jornada mediàtica”) va créixer nou minuts fins arribar a la xifra de vuit hores el 2016, i el temps invertit
en mitjans online va créixer 14 minuts. Això és atribuïble al més
gran accés als mitjans que proporcionen les tecnologies mòbils.
El mòbil ha contribuït de la mateixa manera al creixement dels
usuaris adults d’Internet fins arribar a una xifra de 2.340 milions
el 2016.

No obstant això, les dades de GroupM mostren que, per ara,
quan s’agreguen les dades globals, la televisió segueix sent el
rei pel que fa a anunciants. La quota d’inversió en publicitat en
el mitjà s’ha estabilitzat en gran mesura en un 42% el 2016; les
previsions de GroupM estimen que la quota baixarà a un 41% el
2017. La televisió va arribar durant cinc anys, de 2010 a 2014, a
una quota màxima del 44%, amb un descens mínim de la quota
des de llavors.
Tot i això, l’audiència sobre el total població de la televisió lineal
va continuar canviant en 2016 amb la pèrdua de la població de
16 a 24 anys, la qual cosa representa un dels seus reptes més
grans en comunicació. Tot i que la població mundial de persones de 16 a 24 anys només va disminuir un 1% de 2014 a 2016,
el “pes” mitjà de les audiències de televisió lineal de 16 a 24 va
caure un 16%, i en alguns mercats prop del 30%.
Tot indica que gran part d’aquesta pèrdua s’ha vist agreujada
per un altre gran repte del mitjà, que també reflecteix l’estudi de
l’empresa de WPP: el mesurament inadequat de l’audiència total de la televisió entre plataformes. En aquest cas GroupM advoca per incorporar millores en el mesurament per avaluar millor la televisió en tots els dispositius. “L’absència de substituts
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propers vol dir que, per ara, aquells anunciants que busquen
aquesta audiència de joves adults a TV poden estar disposats
a suportar la inflació de preus”, assenyalen en el seu informe.
Una altra realitat que determinarà la realitat del negoci publicitari global és la representació o el valor econòmic que sumen
les sis empreses mundials que sustenten la major proporció de
la despesa en publicitat digital, amb Google i Facebook al capdavant. GroupM apunta que aquestes empreses tenen models
de negoci molt diferents als dels propietaris de la televisió lineal
i també atrauen anunciants diferents.
Els anunciants, que comptabilitzen el 90% dels ingressos en
publicitat de la televisió, representen entre el 30% i el 40% dels
ingressos obtinguts pels gegants digitals. L’altre 70% -60% dels
seus ingressos procedeix d’una combinació de negocis petits i
locals, que sovint comercialitzen productes o serveis digitals.
Aquesta bifurcació entre tipus d’anunciants està subjecta a canvis, ja que la televisió està cada vegada més impulsada per
dades i està més dirigida (com el món digital) i els continguts de
vídeo en les plataformes digitals continuen creixent en qualitat
(aproximant-se a la de TV).

“Google i Facebook han assumit la major part del creixement
incremental de la inversió en publicitat digital el 2016,” afirma
Adam Smith, futures director de GroupM. “El 2017, la indústria
vigilarà atentament si snapchat o Amazon poden acostar-se a
la cadena de valor de Facebook i Google, i si el bastió que BAT
(Baidu, Alibaba, Tencent) té a la Xina pot expandir-se a mercats
internacionals”.
L’informe Interacció 2017 també observa els comportaments de
compra dels clients. En 2016, el comerç electrònic va totalitzar 1,874 bilions de dòlars, a tot el món, un 20% més que els
1,558 bilions de dòlars registrats el 2015. GroupM preveu un
creixement del 18% per al comerç electrònic el 2017, que sobrepassarà la marca de dos bilions per assolir els 2,205 bilions
de dòlars. De mitjana, es preveu que les compres en línia per
usuari seran de 869 dòlars el 2017.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’Estudi Interaction 2017, de GroupM (en anglès). Només cal CLICAR AQUÍ
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El dilema real del periodisme:
o t’adaptes... o desapareixes
Per Juan Carlos Blanco / Elpostblanco

Fins no fa tant, el debat públic sobre el futur del periodisme estava marcat i dirigit per qui, exercint de ploraneres mediàtiques,
utilitzaven els seus altaveus per explicar-li al món el terriblement malament que ho estàvem passant els periodistes amb
l’arribada d’internet i el canvi en els hàbits de consum de la
informació , descrits com una mena de plaga bíblica contra la
qual no hi havia antídot possible.
Però aquesta mirada tan apocalíptica, que tenia la seva raó de
ser en un ofici corcat pels acomiadaments i la precarietat, ha
deixat de ser la predominant.

Un recomanable article de José A. García Avilés sobre innovació periodística em fa preguntar si els periodistes assumim ja
de forma generalitzada la necessitat d’ innovar i experimentar
formats i propostes per buscar noves audiències i ingressos
que permetin finançar el periodisme que sempre hem volgut.
I la resposta a aquesta qüestió és que no ho hem fet encara,
però que, a costa que em digueu que sóc un optimista antropològic, podem ja afirmar que comencem a estar en el camí més
o menys correcte.

Seguim escoltant queixes legítimes sobre l’estat de la professió,
però els laments conviuen amb mirades més esperançadores
de la realitat i els endevins que prediquen la fi del periodisme
han estat desplaçats en l’atenció pública pels qui han decidit
que, abans de dedicar-se a plorar i plorar, és millor dedicar també part del temps a buscar noves formes de fer periodisme i de
finançar-lo.
A la queixa per sistema l’ha rellevat l’experimentació i la innovació gairebé que per decret. Sense deixar-nos portar per allò tan
clàssic de pensar que tot el nou és millor que l’antic (no, no cal
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estar obligatòriament a Snatchap per estar a l’última) o que cal
aplicar en els mitjans tot allò que es posi de moda.
Però també traient-nos de sobre els prejudicis i els tòpics preconcebuts que formen part del fons d’armari de qualsevol periodista, ja sigui dels que segueixen pensant que els lectors
tornaran en massa als quioscos a la recerca de diaris de paper
quan sortim definitivament de la crisi o que sigui qui pertany a
aquesta nova tribu periodística que ha decidit explicar-nos a
tots els altres l’important que és que es verifiqui si una notícia
és falsa o és vertadera (doncs clar, amics, per això som periodistes).
La innovació, en qualsevol cas, té més a veure amb les actituds
que amb les aptituds. I si parlem de periodisme, més encara.
Aquí no es tracta d’anar a un hipermercat a comprar-se una
caixa amb eines noves que et permetin muntar en temps rècord
un armari per al dormitori de la nena.
Es tracta d’alguna cosa que té a veure menys amb la tecnologia
i més amb la psicologia, es tracta de tenir una actitud mental
despullada de prejudicis atàvics sobre el que és ser periodista,
lliure de complexos i disposada a un parell de coses lligades

entre si: una actualització permanent sobre els canvis de la
indústria i una actitud flexible i constant davant la necessitat
d’adaptar-se de manera permanent als canvis que se succeeixen en l’ofici.
Fa uns anys ens espantàvem per l’arribada d’internet; ara estem veient com les plataformes socials són les noves places
públiques on la gent va a buscar la informació i com Google i
Facebook s’estan menjant la publicitat que abans donava de
menjar als diaris; i en el futur... doncs la veritat és que no tenim
una idea clara del que passarà.
Però no s’ha de tenir por. O almenys no més del necessari. Vingui el que vingui, el que toca és assumir que els periodistes anem
a passar-nos la vida adaptant-nos a les noves circumstàncies i
buscant la manera de connectar amb les nostres audiències i
aconseguir amb elles la confiança i el compromís necessaris per
poder seguir finançant el periodisme de qualitat que totes les organitzacions amb autoestima tenen com a objectiu.
Els desafiaments són els que són i no desapareixeran perquè
tanquem els ulls davant seu. Així que és millor que acceptem el
principi de realitat i ens anem adaptant al que cal i al que pugui
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haver dins de no tant de temps. I això només s’aconsegueix,
malgrat el malament que està la professió, amb una actitud realista però positiva i amb un esperit obert als canvis i, per descomptat, a la innovació.
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