Construïm grans audiències
Subscriu-te aquí a
El Butlletí
Llegeix aquí els
números anteriors

EL BUTLLETÍ de l’amic

n ú m e ro

Premsa, comunicació, publicitat i màrqueting

228
23/06/2017

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

ACTUALITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

LA PRIMERA: Digital News Report 2017: Els mitjans periodístics tradicionals segueixen sent els més fiables per als espanyols
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Media Landscapes, el més gran informe sobre mitjans en 20 països

COMUNICACIÓ DIGITAL
Rànquing de digitals estatals: La Vanguardia guanya 1,4 milions d’usuaris i El Mundo 900.000

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió publicitària mundial creixerà un 4,2% el 2017, menys que el 2016

NOVES EINES
ComScore dóna a conèixer el seu informe Jerarquia de necessitats en Mòbil

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Han canviat els hàbits de consum de mitjans dels més joves?

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Les enyorances i temors d’un mestre del periodisme
TRIBUNA: A la caça del titular vermell
ENTREVISTA: Carmina Crusafon: “La tecnologia és important, però la creativitat és humana”
ANÀLISI: Navegar per les aigües de la publicitat mòbil: un mapa per als marketinianos
DOSSIER: Facebook s’està menjant el món
OPINIÓ: El periodisme, pel seu nom
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

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
Digital News Report 2017: Els mitjans
periodístics tradicionals segueixen
sent els més fiables per als espanyols
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació
Investigadors del Center for Internet Studies and Digital Life
de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra
(CISDL) publiquen un informe sobre els usuaris de noticies digitals a Espanya, basat en el Reuters Institute Digital News Report 2017, el més gran estudi comparatiu global sobre consum
d’informació, amb més de 72.000 enquestes a 36 països, dirigit
des de la Universitat d’Oxford. El CISDL és patrocinador i soci
acadèmic de l’estudi des 2014.
El Reuters Institute Digital News Report 2017 es va publicar
ahir, dijous, 22 de juny, i en ell es recullen dades de 36 països, inclòs Espanya. Fins ara s’havien coneguts només algunes
parts de l’estudi.
Les principals troballes en aquest estudi que ha copsat el Center for Internet Studies nd Digital Life, de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra, són:
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Confiança: La meitat dels internautes es fia en general de les
notícies, davant una cambra que desconfia. L’audiència digital
creu que els mitjans informatius ajuden més que les xarxes socials a distingir els fets dels rumors. Malgrat això, un 10% dels
internautes evita habitualment de manera activa rebre notícies.

Marques: les marques periodístiques tradicionals són les més
utilitzades per la majoria dels internautes espanyols, gaudeixen
d’un públic més lleial, i són percebudes com les més útils a
l’hora d’oferir informació rigorosa, ajudar a comprendre els assumptes complexos, facilitar punts de vista sòlids o entretenir.

Negoci: El pagament per notícies digitals (9%) no amorteix la
caiguda en les vendes de diaris impresos. Més de la meitat dels
internautes (53%) no paga mai ni per diaris impresos ni per
digitals. Es manté el percentatge d’usuaris que utilitzen bloquejadors de publicitat (28%). La meitat d’ells (48%) els desactiva
temporalment per veure notícies.

Tot i la irrupció de les xarxes socials com a canals de comunicació, els mitjans informatius segueixen gaudint de la confiança de l’audiència com a proveïdors de notícies de qualitat
i la majoria dels internautes espanyols creu que les empreses
informatives ajuden més que les xarxes socials a diferenciar els
fets certs dels rumors. No obstant això, la majoria d’elles segueix patint fortes tensions en els seus ingressos per publicitat
i pagament per continguts.

Fonts, dispositius i vies d’accés: El 60% dels usuaris consulta set o més marques informatives en una setmana. Els dispositius mòbils -smartphones i Tauletes- superen per primera vegada a l’ordinador com a dispositiu principal d’accés a notícies
digitals (47% vs 46%). La televisió segueix sent el canal més
vist i preferit per informar-se, però les xarxes socials continuen
creixent com a font principal de notícies en detriment dels mitjans periodístics. Les xarxes socials i les alertes mòbils són els
itineraris d’accés a les notícies que més creixen.

Les dades de 2017 mostren una notable recuperació de la confiança dels internautes espanyols en les notícies en general.
Si el 2015 Espanya ocupava un dels llocs més baixos en nivell
de confiança en els mitjans, possiblement condicionats per la
inestable situació política i electoral de l’època, en l’actualitat el
51% dels usuaris confia en les notícies -quatre punts més que
en 2016 i disset respecte a 2015-. El percentatge d’escèptics ha
passat del 33% al 24% el 2017.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
En termes comparatius amb els altres 35 països analitzats,
l’enquesta de 2017 situa Espanya entre els països on més confiança es diposita en els mitjans de comunicació, només per
sota de Finlàndia (62%), Brasil (60%), Portugal (58 %), Polònia
(53%) i Holanda (51%) i vuit punts per sobre de la mitjana de
tots els països analitzats.
Les generacions de menor edat, més escèptiques
Igual que ocorria en edicions anteriors, les generacions més
adultes mostren un major grau de confiança en les notícies que
les més joves. Tot just el 34% entre els que tenen entre 18 i 24
anys es fia habitualment de les notícies, enfront del 56% dels
majors de 45 anys.
A més de l’edat, hi ha diferències significatives en el nivell de
confiança segons el tipus de mitjà preferit pels enquestats per
estar informat. Les dades reflecteixen que aquells internautes
que prefereixen els mitjans tradicionals (TV, premsa o ràdio) per
informar-se fien més de les notícies (57%) que els que ho fan
a través dels mitjans digitals (48%), dels diaris nadius digitals
(38%) o de les xarxes socials (34%). Precisament en aquest
últim grup el percentatge dels escèptics és superior (35%) que
el dels confiats en les notícies en general (34%).

Els mitjans informatius ajuden més que les xarxes socials
a diferenciar els fets certs dels rumors
L’enquesta d’aquest any preguntava als internautes sobre
el paper exercit pels mitjans informatius i les xarxes socials
a l’hora de diferenciar fets i ficcions o falses. La majoria dels
usuaris espanyols (46%) creu que els mitjans informatius compleixen millor que les xarxes socials (36%) la funció d’ajudar a
diferenciar aquells fets certs dels incerts. Aquesta tendència es
dóna pràcticament en tots els països analitzats, si bé Espanya
és un dels països on la diferència entre la confiança atorgada
als mitjans informatius i a les xarxes socials és més petita. En
països com els Estats Units (38% vs 20%), Regne Unit (41% vs
18%), Canadà (51% vs 24%) o Alemanya (44% vs 20%) els que
confien en els mitjans informatius doblen en nombre als que ho
fan en xarxes socials.
Els més joves, desinteressats en l’actualitat i informats per
xarxes, els més escèptics
La fiabilitat percebuda dels mitjans d’informació i de les xarxes
socials no és homogènia entre tota la població. Les dades reflecteixen que els més joves confien més en les xarxes (41%)
que en les organitzacions informatives tradicionals (36%) a
l’hora de diferenciar els fets dels rumors. Per contra, el 46%
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dels majors de 65 anys creu que els mitjans informatius ajuden
a discriminar entre fets i ficció enfront d’un 22% que considera
que aquest rol el compleixen les xarxes socials.
D’altra banda, augmenta la percepció de manca de llibertat dels
mitjans davant les pressions polítiques i econòmiques indegudes. Les dades mostren que creix el nombre d’internautes que
considera que, en la majoria de les ocasions, els mitjans no
estan lliures de les influències indegudes exercides pel Govern
i els polítics (el 53% el 2016 al 57% el 2017) o per els grups
econòmics i empresarials (del 51% al 55%).
El 10% dels internautes espanyols evita habitualment les
notícies
Una de les novetats del qüestionari d’enguany se centrava en
analitzar a aquells ciutadans que, per les raons que fossin,
eviten de manera activa estar informats, eludint de qualsevol
de manera el contacte amb qualsevol canal informatiu. En el
conjunt dels 36 països analitzats, gairebé un terç (29%) dels
enquestats va afirmar que sovint i / o algunes vegades evita
les notícies, mentre que a Espanya aquest percentatge és el
26%. En concret, 01:00 10% dels internautes espanyols eludeix
freqüentment de manera intencionada les notícies i un 16% ho

fa algunes vegades. Per contra, un 49% dels usuaris mai evita
estar informat.
Les principals raons al·ludides per evitar estar informat són que
poden influir negativament en l’estat d’ànim (37%), la impotència per canviar les coses (32%), i en tercer lloc, la desconfiança
en la veracitat de les notícies (29% ). No obstant això, hi ha
algunes diferències molt significatives des del punt de vista del
sexe: la principal raó esgrimida per les dones va ser una potencial mala influència en el seu estat d’ànim (43% enfront del 29%
dels homes). Per contra, la principal raó al·ludida pels homes
era la manca de credibilitat en les informacions (34% enfront
del 25% de les dones).
Empitjora el negoci
No corren bons temps per als editors de diaris, i les dades de
2017 reflecteixen un empitjorament de la situació. Només un
43% dels internautes espanyols va comprar un diari imprès la setmana prèvia a la realització de l’enquesta, catorze punts menys
que el 2014. Aquesta caiguda no es veu compensada per un
augment en el percentatge d’usuaris que paguin per notícies digitals -estancat en el 9%-, i el que és pitjor, els que tenen intenció
de pagar en el futur cauen el 18% l’any passat a 11% en 2017.
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L’altra principal font d’ingressos -la publicitat- tampoc està per
a moltes alegries: encara s’atura en el 28% el percentatge
d’internautes que fan servir bloquejadors de publicitat , segueix
creixent l’ús del (menys rendible) mòbil com a dispositiu principal per informar-se, i es popularitzen les xarxes socials com
a mitjà principal per informar-se per més gent. Si fa uns anys
l’amenaça per al negoci era la substitució de les rendibles edicions impreses per les deficitàries versions digitals on-line, ara
la por s’aguditza davant el consum de notícies off-site , fora del
web pròpia del mitjà, per profit publicitari de xarxes com Twitter
o Facebook.
En termes globals, més de la meitat dels internautes espanyols
(53%) no va pagar res per informar-se, ni per diaris impresos ni
per notícies digitals, dotze punts més que el 2014, com a conseqüència de la caiguda del nombre d’enquestats que només
van comprar diaris impresos, un 35,2%, quatre punts menys
que el 2016 i tretze respecte a 2014. També disminueix per
tercer any consecutiu el percentatge d’usuaris duals, que van
comprar sengles tipus de productes (7%) i es manté el minoritari grup dels que únicament van pagar per notícies digitals
(1,9%).

La caiguda del pagament per diaris impresos és especialment
acusat en la compra a quioscs: només un 35% dels enquestats
va comprar un diari a través d’aquesta via (set punts menys que
el 2016), mentre que les subscripcions a domicili resisteixen i un
5 % pels enquestats afirma estar subscrit a aquesta modalitat.
El perfil del comprador de diaris impresos és un home, de rendes i estudis elevats, major de 45 anys, amb un alt interès en
l’actualitat política i econòmica, i un fort hàbit de consulta de
notícies, sobretot a través de mitjans tradicionals.
S’estanca el pagament per digital i cau la intenció de pagament en el futur.
Les dades mostren que segueix existint entre el públic espanyol
un enorme rebuig al pagament per notícies digitals en qualsevol
de les seves múltiples modalitats: el 89% dels internautes no va
pagar per informació digital durant l’any passat davant d’un 9%
que sí que ho va fer. Les modalitats de pagament favorites són
les subscripcions, bé a un servei de notícies digital (39%), bé a
un paquet combinat de continguts més ampli (38%).
Per desgràcia per als editors de premsa, l’enquesta reflecteix
un increment del percentatge d’usuaris espanyols que no no-
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més no van pagar, sinó que no tenen cap intenció de fer-ho
en els propers dotze mesos, passant del 71% en 2016 al 83%
en la present edició. Només el 11% dels que no van pagar va
declarar que potser ho faci en el proper any, vuit punts menys
que l’any passat.
El perfil de comprador de notícies digitals és un home jove (entre 25 i 34 anys), amb un alt nivell d’ingressos i estudis, que
acudeix amb molta freqüència als mitjans -preferentment impresos i digitals- per satisfer la seva també elevat interès en la
actualitat. Al contrari dels que compradors habituals de diaris
impresos, que tot just van pagar per notícies digitals, el 78%
dels que van comprar notícies digitals també va pagar per diaris
impresos
El consum a través de dispositius mòbils supera per primera vegada a l’ordinador.
L’anàlisi del consum de notícies digitals en els últims quatre
anys mostra l’estreta relació existent entre l’auge dels canals
digitals i la popularització dels mòbils (telèfons smartphones i
tauletes) com a principals dispositius utilitzats pels internautes
per consultar les notícies. Les dades de 2017 consoliden de
manera definitiva aquesta tendència i per primera vegada els

dispositius mòbils superen l’ordinador com a dispositius principals d’accés a les notícies digitals (47% vs 46%).
També en aquest apartat hi ha diferències notables segons
l’edat dels enquestats. El telèfon mòbil és el dispositiu principal
utilitzat per la majoria dels menors de 44 anys, mentre que la
popularitat de l’ordinador creix conforme ho fa l’edat, l’ordinador
ho és per als més grans, arribant al 71% d’ús per part dels majors de 65 anys.
Les aplicacions de missatgeria comencen a competir en la
distribució de notícies amb les xarxes socials
L’ús d’aplicacions de missatgeria com WhatsApp comença a
rivalitzar amb xarxes socials com Facebook en la distribució de
notícies en alguns mercats com Espanya, segons l’informe del
Reuters Institute corresponent a 2017.
En qualsevol cas, només un 24% dels enquestats per a
l’informe, creuen que els mitjans socials fan una bona feina a
l’hora de separar els fets de la ficció en les notícies. L’absència
de regles unit a la viralitat provocada pels algoritmes fan que les
notícies falses i de baixa qualitat es distribueixin ràpidament.
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Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al document
que fa referència a Espanya (i en espanyol) del Reuters Institute Digital News Report 2017 CLICANT AQUÍ
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Titular
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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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Media Landscapes, el més gran
informe sobre mitjans en 20 països
Per Ramón Salaverría, professor periodisme Universitat de Navarra / Ideas sobre Periodismo

No és fàcil obtenir una imatge completa sobre el mercat dels
mitjans, que canvia sense parar. Accedim a milers de dades i
estadístiques, però ens costa integrar tota aquesta informació
en un únic marc. Aquesta és la formidable aportació del projecte Media Landscapes (en anglès). Impulsat per l’European
Journalism Centre (EJC), amb seu a Maastricht, amb el suport
del Ministeri d’Educació, Cultura i Ciència (OCW) d’Holanda,
aquest projecte ofereix la més detallada radiografia d’una vintena de mercats nacionals de la comunicació.
En la seva recentment llançada edició de 2017 -la anterior datava de 2012-, Media Landscapes ofereix l’anàlisi més complet i actualitzat sobre el mercat dels mitjans en 20 països. En
concret, inclou informes nacionals sobre 15 països d’Europa i
5 de l’Orient Mitjà: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Espanya, Finlàndia, Grècia, Hongria, Iran, l’Iraq, Itàlia, Letònia,
Líban, Noruega, Països Baixos, Portugal, Suècia, Suïssa, Síria
i Iemen.
Una altra característica clau de Mitja Landscapes és el seu propòsit d’oferir una actualització contínua en les seves anàlisis.
Amb aquesta finalitat, a mesura que evolucionin els mercats
de mitjans de cada país, promourà que els usuaris d’aquest
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macroinforme inclogui esmenes i actualitzacions a les dades
sobre cada país. Aquestes dades actualitzades seran supervisats pels analistes experts sobre aquest país, que actuaran
com a editors.
Amb aquest procediment, s’evita el principal inconvenient de
les dues edicions anteriors de Media Landscapes, publicades en 2009 i 2012, respectivament. Aquells continguts no
s’actualitzaven, de manera que en un curt termini quedaven obsolets. La nova versió aspira a mantenir les dades plenament
actualitzades.
Informe sobre Espanya
Mediaa Landscapes inclou un informe sobre Espanya, amb les
dades més actualitzades sobre el mercat dels mitjans al nostre
país. Aquest informe, elaborat per la professora de la Universitat de Navarra Beatriz Gómez Baceiredo, i per mi mateix, resumeix i analitza les principals xifres del mercat de la comunicació
al nostre país.
En concret, repassa els mercats sectorials de la premsa, la
ràdio, la televisió, els mitjans digitals i les xarxes socials, a
més d’oferir alguns indicadors sobre els creadors d’opinió. Jun-

tament amb aquest panorama sectorial, l’informe descriu els
perfils d’altres actors clau en la comunicació de l’Estat espanyol
com les organitzacions patronals, les associacions de periodistes, les agències de notícies i les empreses mesuradores
d’audiències.
En les conclusions, es diu que, passada la crisis, hi ha alguns
mitjans de comunicació, especialment la televisió, que continuen sent enormement lucratius i proporcionen grans beneficis
a les empreses que dominen aquest sector. No obstant això,
fins i tot en aquest àmbit, l’aparició de nous competidors digitals, en molts casos des de l’estranger, ha provocat incertesa
sobre el futur de les empreses que controlen el mercat actual.
La situació dels mitjans impresos està
sent molt crítica, a
causa de la constant
pèrdua de públic i
inversió publicitària.
Mentrestant, la ràdio
aconsegueix mantenir el seu nínxol, sense que el seu públic
o els seus ingressos publicitaris disminueixin significativament.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
Aquesta situació de crisi o, almenys, l’estancament dels mitjans
tradicionals coincideix amb la proliferació de mitjans digitals. En
la última dècada, s’han iniciat centenars de publicacions digitals
de tot tipus a Espanya. Només unes poques han aconseguit
aconseguir un alt reconeixement de la marca i han trobat un
nínxol al mercat dels grans mitjans, tant a nivell autònom com
regional o nacional. L’alt grau de consolidació dels mitjans digitals nadius ha fet d’Espanya un referent internacional en aquest
sentit

amb un retrat de la formació universitària al voltant del periodisme i a la comunicació en general, així com amb xifres sobre el
desenvolupament professional i l’ocupabilitat dels periodistes.

Encara és massa aviat per mesurar la magnitud real d’aquest
canvi en el panorama mediàtic a Espanya. Grans empreses
han començat a moure’s mitjançant el llançament de projectes
digitals de gran abast i han establert aliances amb els mitjans
emergents per reforçar la seva oferta. El temps dirà si en els
propers anys aquest procés donarà com a resultat la substitució
de les marques tradicionals per emergents o en la convivència
d’ambdues en un escenari que, en tot cas, hauria canviat profundament respecte a l’únic existent en les últimes dècades.

Els lectors són cada vegada més
propensos a verificar notícies

L’informe també inclou un apartat al voltant del marc regulador. Tracta sobre la legislació sobre comunicació, els sistemes
d’autocontrol i les autoritats reguladores. L’estudi es completa

Totes les categories es completen amb una selecció de fonts a internet, on els usuaris poden aprofundir en cada un dels assumptes.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a la part de l’informe
Media Landscapes referida a l’Estat espanyol CLICANT AQUÍ

Les notícies falses són la nova
plaga del segle XXI. Internet, i
especialment les xarxes socials,
han facilitat la proliferació de rumors que molts usuaris prenen
com reals. No obstant això, l’estudi
“Tomorrow’s News 2017” de Reuters confirma que els usuaris
estan més preparats per buscar fonts fiables i comprovar la veracitat de les informacions.
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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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Dels 1.711 enquestats per Reuters entre abril i maig, el 74%
està ‘molt d’acord’ en què ‘sovint’ recorre a les companyies periodístiques de la seva confiança per verificar la font d’una notícia d’última hora. Es tracta d’un creixement del 8% respecte a
2016. A més, el 83% tendeix a confiar en marques de notícies
conegudes i sempre comprova l’exactitud de les notícies compartides per altres fonts (un augment del 6% respecte a 2016).
El 76% assegura que recorre als llocs de notícies de confiança
per verificar informacions que veu en els mitjans socials i el
88% afirma que busca múltiples fonts de notícies quan es tracta
de grans històries.

la companyia de notícies es mostri imparcial en les seves informacions només va ser nomenat per un 40%).

Les xarxes socials són entorns cada vegada menys fiables, ja
que només el 10% dels enquestats situaven a Facebook i Twitter entre els seus principals fonts de notícies en el futur, mentre
que l’any passat ho eren per al 14%. També ha caigut la confiança en les fonts de notícies compartides en xarxes socials
per familiars i amics, passant del 32 al 28%. Pel que fa a ells
mateixos, el 69% assegura que només compartiria notícies de
les que tingués tota la informació. Una de les dades més rellevants és que quan es tracta de determinar quins factors converteixen una marca en atractiva, el 57% assegura que el factor
més important és que el contingut sigui digne de confiança (que

Es recupera l’interès per la informació
política i es diversifiquen les fonts
informatives

La inclusió de ‘mentida news’ en mitjans de comunicació fa mal
a les marques publicitàries i la percepció que tenen els usuaris
d’elles. El 87% dels enquestats està d’acord que és perjudicial
per a una marca anunciar-se en un web associada amb notícies
falses. A més, el 57% té una opinió més favorable d’una marca si
apareix en una web de confiança. Finalment, el 54% dels usuaris
creu que són més propensos a respondre a un anunci que apareix en un site que no inclogui notícies falses. (de NiemanLab)

Al llarg de la darrera legislatura
(2011 a 2015 o 2016, si es considera l’entrada en funcions d’un
nou Governa l’Estat) l’interès
de la població espanyola per la
informació política va créixer,
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segons es desprèn de les dades del Centre d’Investigacions
Sociològiques (CIS). L’augment de l’interès no va ser constant
i, així, entre 2014 i 2015 es va apreciar un descens del mateix.
Si es considera el conjunt de la població, van créixer els percentatges que informaven habitualment (és a dir, tots els dies
o 3/4 dies a la setmana) en diaris, programes de ràdio i televisió (no noticiaris) i internet, tot i que es va reduir lleugerament
els que acudien als informatius diaris de ràdio i televisió. Cal
ressenyar que mentre la utilització dels diaris va patir algunes
oscil·lacions, l’ús de programes de ràdio i televisió diferents
dels telenotícies i d’internet va créixer de forma sostinguda.

La CUP vol subvencions en exclusiva
per als mitjans proreferèndum
Una moció parlamentària presentada per la CUP, revelada per
Nació Digital, planteja que un dels criteris fixats per atorgar subvencions públiques a mitjans privats sigui el compromís amb el
foment de la participació en el referèndum que el Govern de la
Generalitat ha anunciat que se celebrarà el pròxim 1 d’octubre.

Si es consideren els usos informatius dels joves entre 25 i 34
anys (on poden enquadrar els anomenats millennials) s’aprecia
també l’augment de l’interès per la informació política, si bé en el
seu cas és més acusat l’abandonament de la televisió com a font
de informació política i s’accentua més la utilització d’internet.

La proposta concreta que aquest compromís comporta el fet
“d’acceptar la publicitat institucional d’allò que el Govern necessiti comunicar a la ciutadania en relació a la convocatòria”.
Fonts de la CUP citades pel mateix mitjà defensen aquesta iniciativa per evitar un boicot a la publicitat institucional. En aquest
sentit, emissores de ràdio com la COPE, la SER i Onda Cero
van rebutjar les falques de la consulta del 9N malgrat que emetien altres falques de la Generalitat.

En qualsevol cas, destaca el fet que els percentatges de població que diuen buscar informació política es manté per sota del
40% (si s’exceptua el cas dels informatius diaris de ràdio i televisió). Veure més informació CLICANT AQUÍ (de Digimedios)

Es preveu que el ple del Parlament voti la setmana vinent
aquesta moció, que també pretén fixar com a criteris la igualtat
efectiva d’homes i dones i el respecte als drets dels treballadors. (d’El Triangle)
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La refundada AEDE (AMI) ajusta la cúpula
L’Associació d’Editors d’Espanya, renombrada fa pocs dies
com AMI (Associació de Mitjans d’Informació) segueix intentant
donar un nou rumb a aquest lobby per aconseguir atraure les
publicacions digitals independents. No obstant això, de moment
en la direcció de l’associació segueixen apareixent els noms
dels grans grups editorial. Aquesta setmana Antonio Fernández
Galiano, conseller delegat d’Unidad Editorial ha estat nomenat
vicepresident; així mateix, en el mateix acte, Ramón Alonso,
director d’Kioskoymás ha estat nomenat director general en
substitució de José Gabriel González.
Antonio Fernández Galiano a més de formar part de la Junta
Directiva és membre del Comitè Executiu, el major òrgan de decisió d’AMI. D’aquesta manera en el Comitè, a més del president
Javier Moll, està format pels vicepresidents Juan Luis Cebrián
president de Prisa, Fernando de Yarza president de Henneo,
Luis Enríquez Conseller Delegat de Vocento i Antonio Miguel
Méndez Pou de president de Promecal. A més dels membres
del Comitè Executiu, la Junta Directiva està formada per 11 més
executius dels principals mitjans.

A la Junta s’ha nomenat a Ramón Alonso, en la trajectòria
destaca la direcció de l’Kioskoymás, director general. Serà el
responsable de la gestió diària de la recentment renovada associació. Substitueix en el càrrec a José Gabriel González a
qui els editors han volgut reconèixer la seva tasca i expressen
l’agraïment durant els seus gairebé cinc anys al capdavant de
l’associació. (de Prprensa)

Josep Ritort participa a la taula
rodona pel 25è aniversari de Sa Plaça

Amb motiu dels seus 25 anys de trajectòria, la revista quinzenal
Sa Plaça, associada a l’AMIC, va organitzar el passat dimecres
14 de juny una taula rodona sobre premsa i proximitat. Josep
Ritort, secretari general de l’AMIC, va ser un dels ponent con-
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vidats, juntament amb Antoni M. Piqué, periodista i professor
universitari. L’acte, que va tenir lloc a l’Espai d’Art i Cultura Can
Planes de Sa Pobla, va convertir-se en un espai de diàleg i
propostes al voltant dels reptes i les oportunitats en el món del
periodisme de proximitat.
Dins el marc del primer quart de segle de la publicació en paper, Sa Plaça ha organitzat una sèrie cinc d’actes que giren al
voltant de la comunicació, el periodisme de proximitat i la cultura. Els esdeveniments van començar el passat 9 de juny amb
una exposició fotogràfica a càrrec de Joan Llabrés i s’allargaran
fins el 24 de juliol, amb una representació teatral homenatge a
Alexandre Ballester a càrrec d’IBULL Teatre i Escola Festa de
la Ximbomba de sa Pobla, amb l’obra “Escenes per a una nit
d’estiu”.
La revista Sa Plaça és una revista en paper de periodicitat quinzenal i amb un preu de 2,5 €. Es distribueix per diferents poblacions de l’illa de Mallorca i, tal com vam informar fa qüestió
d’uns mesos, la publicació ha decidit adaptar-se als nous temps
a través de diversos eixos d’acció, com per exemple auditar-se
per OJD/PGD o començar la seva activitat a les xarxes socials

Sòria es pot quedar només amb un
diari
Davant el tancament imminent de les dues capçaleres Diari de
Sòria i El Heraldo de Soria, els treballadors de tots dos diaris
han emès un comunicat en el qual denuncien la seva situació i
el greu atac que està patint el periodisme local amb l’eradicació
d’aquests dos mitjans de comunicació. Les plantilles s’han unit
per protestar contra el projecte que pretén acabar amb els dos
diaris per a la creació d’un altre únic, sota un nou nom, tutelada
per l’editorial de l’Heraldo de Aragón.
Per això, han creat un decàleg amb el qual pretenen denunciar
la pèssima situació que estan travessant les dues plantilles. Asseguren que els motius amb els que justifiquen el tancament
de tots dos diaris no té a veure amb escassetat econòmica i sí
per contractes de publicitat i vendes. En aquesta mateixa línia,
denuncien que pretenen desvincular als empresaris locals, per
donar el projecte a una empresa externa a Sòria.
La desaparició de tots dos diaris suposaria la reducció del 60%
dels treballadors, ja que molts d’ells -autònoms, reforços de cap
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de setmana o articulistes- no tenen on acollir-se. No estarien inclosos en aquestes negociacions tot i haver realitzat la mateixa
feina que els treballadors pertanyents a la plantilla. Per això, els
treballadors de El Diari de Sòria i El Heraldo de Soria, rebutgen
de manera conjunta i contundent aquesta situació, i alhora fan
una petició: demanen el suport dels ciutadans de la província
perquè defensin la supervivència del periodisme local i demanen ajuda a les administracions públiques. (de Prnoticias)

Setmana d’acomiadaments en
diferents mitjans d’Estats Units
Aquesta ha estat una setmana dura en el mercat laboral periodístic d’Estats Units, amb anuncis d’acomiadaments en diverses companyies: Time Inc, que publica revistes com Time,
Fortune o Sports Illustrated: 300 baixes, el 4% de la plantilla.
HuffPost: 39 acomiadaments, entre ells el guanyador d’un Pulitzer. Oath: després de la compra i integració de les marques de
Yahoo!, s’han anunciat 2.100 acomiadaments en diferents mitjans del nou grup de Verizon. Vocativ: uns 25 professionals, la
companyia mantindrà únicament continguts de vídeo. (d’AEC)
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Rànquing de digitals estatals: La
Vanguardia guanya 1,4 milions
d’usuaris i El Mundo 900.000
Per Dircomfidencial

No es podien esperar grans sorpreses en el rànquing de digitals
generalistes de maig, i així ha estat. El cinquè mes de l’any en
curs ha deparat més estabilitat en les parts altes del top ten i
algun canvi en les posicions més baixes.
El guany d’usuaris respecte al mes d’abril ha estat la tònica
general, però hi ha un cas en què ha estat rellevant. La Vanguardia va ser la capçalera que millor evolució va registrar el
mes passat, ja que va guanyar 1,4 milions d’usuaris únics nous
i va fixar la seva trànsit total en 14,2 milions, segons les dades
auditades per comScore.
Aquest increment va suposar per a la capçalera del grup Godó
millorar les seves xifres un 10% respecte a l’abril, i tornar a
prendre-li el relleu a ABC en la tercera plaça de la classificació
un mes després d’haver-la cedit. Es tracta d’un dels repunts
més significatius d’aquest any. Des de la capçalera asseguren
que és conseqüència del “treball de tot l’equip digital”, des SEO
fins a continguts, tot i que descarten concretar les causes principals que l’han motivat. Per exemple, El País va sumar dos
milions d’usuaris nous al març després d’incloure el tràfic de
Cinc Dias.
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L’audiència aconseguida al maig representa per a La Vanguardia tota una fita. Primer perquè mai abans havia sobrepassat la
cota dels 14 milions; i segon perquè des de desembre de 2015
fins avui el seu trànsit digital ha crescut un 69%. La lectura general és que es tracta d’una tendència sostinguda, però falten
matisos, com són les raons que han fet possible la progressió
de l’últim mes .

El Mundo guanya 900.000 usuaris i el Huffington Post un
milió
Tornant al rànquing, El País roman fix al cap davant, l’audiència
creix un 1% en passar dels 18,5 milions als 18,6. També repeteix en segon lloc El Mundo (+ 6%), que ha guanyat 900.000
usuaris únics al maig i corona els 16,4 milions. Amb tot segueix
havent-hi una separació de dos milions entre tots dos.

D’acord amb l’eina SimilarWeb, els termes de cerca que més
visites van reportar a La Vanguardia al maig van ser, a part del
nom de la pròpia capçalera, els següents: “Eurovisión 2017”,
“Trump”, “Manchester”, “Corea del Nord”,” WhatsApp “,”sinó
o si no” ,”Shakira”, “Real Madrid” i “Parrilla de TV”. D’aquesta
manera, cal concloure que la publicació va aconseguir un bon
posicionament durant la celebració d’Eurovisió i la cobertura de
l’atemptat a la ciutat de Manchester.

Encara que a ritmes més tímids, l’augment es perllonga en les
posicions successives, des de l’ABC (+ 1%) fins a El Confidencial (+ 4%) o 20 Minutos (2%). En el sisè i setè lloc de la classificació se situen El Español i El Periódico, respectivament; tots
dos amb un volum de 7,2 milions d’usuaris únics i separats per
només 40.000.

Així mateix, el tràfic creuat que rep del web d’El Mundo Deportivo ha estat similar al dels últims mesos; tot i que ha estat el més
baix en el que va d’any. El mateix passa amb el corresponent al
SEO, si bé el nombre total de pàgines vistes es va reduir dels
150 milions a l’abril fins als 146 milions del mes següent.

La part baixa de la taula la tanquen Huffington Post, que puja
a la novena posició després d’apuntar una pujada d’un milió
d’usuaris únics, passant dels 5,5 milions als 6,5; mentre que El
Diario cau a l’últim lloc del top ten a l’haver perdut un 5% dels
seus usuaris al maig.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
Facebook treballa amb els editors en
un model de subscripció de pagament
Facebook està treballant juntament amb alguns editors per tirar
endavant nous plans de subscripció i d’aquesta forma intentar
augmentar els ingressos per publicitat en la seva Instant Articles. És la segona solució posada en marxa pel gegant tecnològic per reconciliar les publicacions amb la seva eina, que de
moment no està aportant els beneficis desitjats.
Encara no està clar el model de subscripció pel qual s’apostarà
definitivament, però sembla ser que Facebook inclina la balança per un model a mida de l’usuari. Amb aquest model, els
usuaris podran llegir fins a deu articles al mes abans de ser
requerida la subscripció al servei. I cedeix als editors un paper
primordial els permet que siguin ells els que decideixin si els
seus articles estaran subjectes a aquest mètode de pagament.
O si per contra seran lliures o convindria aplicar un mètode de
pagament més ferri.
La xarxa social sembla estar interessada en plantejar més d’un
mètode de subscripció. Al principi es va plantejar la “tarifa pla-

na” mitjançant una subscripció mensual. Aquí sorgeix una pregunta important, probablement el més preocupant, com és la
quantitat que pagaria la plataforma als editors. La possible solució a aquesta problemàtica podria ser un mètode de pagament
basat en el temps que els usuaris passin amb la publicació o el
preu de subscripció que tingui aquesta publicació. Però sense
cap dubte, la més gran preocupació dels editors resideix en la
impossibilitat d’adaptar les ofertes basades en l’historial de lectures dels usuaris, com sí fan en els seus llocs. (de Gadwoman)

Un diari digital personalitzat per a 175
milions de persones
Diuen des Toutiao que
cap dels seus 175 milions
d’usuaris actius mensuals
veu exactament el mateix
quan obre l’aplicació. Dels
centenars de milers de notícies, vídeos, fotogaleries
i articles d’opinió que es generen diàriament en els mitjans de
comunicació i blocs a la Xina, un algoritme s’encarrega de de-
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cidir quins i en quin ordre apareixeran en cada pantalla. I ho
fa basant-se en les preferències i interessos de cada persona,
informació que aconsegueix gràcies a l’historial d’articles llegits
i les dades dels seus comptes a les xarxes socials.
Fundat el 2012, Toutiao (“titulars”, en mandarí) s’ha convertit
en el principal canal a través del qual els internautes del gegant asiàtic -especialment els joves- s’informen del que passa
al seu país i al món. Irònicament, Toutiao pràcticament no crea
continguts: les notícies procedeixen de més de 4.000 mitjans
de comunicació, tot i que també s’inclou material generat pels
propis usuaris, generalment vídeos curts.
El secret del seu èxit està en la intel·ligència artificial. Quan
un obre l’aplicació, l’algoritme crea una sèrie de continguts
personalitzats depenent de la localització de cada usuari, el
seu gènere, el sistema operatiu del telèfon que fa servir (iOS
o Android), i la informació a les seves xarxes socials si decideix compartir-la. “Si un usuari fa servir Android i està al nordoest de Pequín, és probable que el sistema ofereixi notícies de
ciència i tecnologia (en aquesta zona de la capital es troba un
important centre d’empreses tecnològiques). En canvi, si usa
iOS i es troba en Lujiazui, a Xangai, segurament al principi apa-

reguin notícies financeres”. (de Xavier Fontdeglòria – El País
Tecnologia)

VilaWeb Paper neix el 29 de juny
El dia 29 de juny, Sant Pere, VilaWeb estrenarà un producte informatiu: VilaWeb Paper. Cada dia a les deu del vespre, tret del
dissabte i al mes d’agost, els subscriptors de VilaWeb rebran
una edició en pdf que contindrà totes les notícies de l’endemà i
un resum ampli del dia. VilaWeb Paper és pensat per a ser imprès en fulls A4, però també és interactiu. No és una versió en
pdf d’un producte pensat per al paper sinó un producte de l’era
digital que vol sumar la part millor de tots dos mons.
Amb la versió Paper, VilaWeb reforça encara més un model de
periodisme de qualitat i rigorós, perquè a les edicions habituals
del diari, n’hi afegeix una de nova que reivindica el periodisme
reposat, que dóna valor al context de les notícies i ofereix una
mirada coherent i cohesionada sobre l’actualitat. Avui VilaWeb
ja fa edicions diferents a la web i als mòbils, a més d’una edició
en anglès. (d’AEC)
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Instagram es posa seriós amb els
influencers: hauran de dir si un post
és pagat

Algunes marques solen pagar a personatges influents a les
xarxes socials perquè parlin dels seus productes, es facin una
foto amb ells o, simplement, els recomanin d’alguna manera.
Aquesta és una pràctica comunament acceptada i als seguidors
d’aquest usuari influent no els queda més remei que confiar en
la seva honestedat i en què quan algú els paga per dir alguna
cosa, també ho comentin. La mesura millora la transparència
en l’app, tant amb els seguidors com amb els anunciants, i podria fomentar la inversió per part de les marques

N’hi ha que no accepten post patrocinats sense que sigui esmentada la marca, altres utilitzen hashtags com #publi o #marketing
per indicar que la seva publicació ha estat pagada... però altres
deixen lloc als dubtes (o potser la marca va pagar prou com
per exigir que no s’identifiqui el post com patrocinat...) Alguns
influencers manegen aquestes situacions amb mestratge ja que
és la seva reputació el que està en joc. No obstant això, molts
usuaris desconeixen que aquestes pràctiques són habituals a
les xarxes socials quan es manegen seguidors i creuen a ulls
clucs el que diuen les persones populars a les que segueixen.
Doncs bé, Instagram s’ha convertit en a la primera xarxa social que
pren cartes en aquest assumpte de manera activa. La companyia
vol que hi hagi més transparència en les relacions comercials entre usuaris influents i marques. Segons ha anunciat en un comunicat, en les properes setmanes estarà disponible la possibilitat
que els creadors de contingut influents puguin indicar que aquesta
fotografia, història o vídeo ha estat pagada i per qui. Serà una
etiqueta que en anglès dirà “ Paid partnership with “ (alguna cosa
així com “pagat/patrocinat per...”, encara que en espanyol serà
“col·laboració remunerada amb”) que es mostrarà al costat de la
imatge perquè els seguidors no es portin a engany. A l’etiqueta
també apareixerà l’empresa que ha pagat el post. (de Trecebits)
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Diariomotor ven el 49% de les seves
accions a ADSLZone
Diariomotor, una de les més poderoses webs de nínxol en
aquesta temàtica, ha venut el 49% de les seves accions a
ADSLZone, el web líder en continguts sobre companyies de telecomunicacions. Dues webs sectorials que uneixen les seves
forces en l’àmbit empresarial, però no en l’editorial. L’operació
podria haver superat el milió d’euros, el que demostra que
l’ecosistema mediàtic espanyol té vida més enllà dels grans
diaris que fan aigües. De fet, Diariomotor, fundat el 2005 però
convertit en societat fa només sis anys, va tancar 2016 amb una
facturació de 340.000 euros i un benefici net de 107.000 euros.
L’staff del web tot just arriba a una desena de persones, el que
converteix aquestes empreses en micromitjans hiperespecialitzats amb una alta rendibilitat, en part a causa dels 2 milions
d’usuaris únics que congrega cada mes. (d’El Español)

València Extra, un any triplicant lectors
El diari digital Valènciaextra.com, associat a l’AMIC, celebra
avui el seu primer aniversari. El 22 de Juny de 2016 va començar un nou diari al País Valencià amb una clara aposta per
la proximitat, la informació dels barris, de València i de les comarques i amb un punt diferent, extra: l’aposta audiovisual.
Després de 365 dies, València Extra està d’enhorabona amb
unes dades de rècord, ja que ha triplicat els resultats de 2016.
En l’actualitat compta amb uns 60.000 usuaris únics entre web i
app i prop de les 100.000 pàgines visitades al mes.
Dirigit pel periodista valencià Àlex Ladrón de Guevara, la capçalera digital compta amb un equip de periodistes professionals com són Sandra Paniagua o Tania López i també amb el
disseny i les noves tecnologies gràcies a David Rodríguez Andrés.
“És un camí llarg i complicat per a consolidar un mitjà de comunicació amb una clara aposta pel valencià i per les notícies de
proximitat però estem molt agraïts als nostres lectors”, comenta
Àlex Ladrón de Guevara. Entre les novetats per al segon any,
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s’han incorporat noves seccions com medi ambient, oci o motor.
A més, des de l’equip de València Extra ja estan preparant novetats que agradaran als lectors del País Valencià.

de realització del projecte per digitalitzar tot l’arxiu de La Voz.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC ho poden fer CLICANT AQUÍ
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Amb motiu del seu primer aniversari, ha comptat amb els agraïments especials del President de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig; el President de les Corts Valencianes, Enric Morera;
el President de Diputació de València, Jorge Rodríguez i també
amb l’alcalde de València, Joan Ribó. (redaccio AMIC)

Rellançament de Bloomberg Businessweek,
que passa a ser de pagament

Nova web responsive i hemeroteca de
La Veu de Galícia
El diari gallec La Voz de Galicia va presentar la setmana passada dues importants novetats. D’una banda, un nou disseny
responsive. De l’altra, una hemeroteca digital en què estan disponibles tots els exemplars publicats per aquest diari gallec al
llarg dels seus 135 anys d’història. Crida molt l’atenció, precisament, el vídeo produït per l’editora que es titula: Com es
digitalitzen 135 anys d’història?. No hi falta ni una sola pàgina
dels 5 milions que ha produït el diari Galícia des de la seva sortida als quioscos en 1882. Paga la pena assistir a tot el procés

La revista Bloomberg Businessweek s’ha rellançat aquesta setmana amb un nou disseny i plantejament editorial -tant en el
paper com en l’entorn digital- i ha introduït també importants
novetats en el seu model de negoci en línia. A partir d’ara, els
seus continguts digitals són de pagament. Hi ha dos tipus de
subscripció: Digital Only (inclou accés il·limitat als continguts
digitals, a l’app, al newsletter IQ i l’enviament d’entre 6 i 8 números especials a l’any de la revista en format digital) i All Access (que suma a l’anterior la revista setmanal impresa i accés
digital a esdeveniments, entre altres opcions). L’oferta inicial de
subscripció és de 12 dòlars per 12 setmanes. Després, i durant
el primer any, costarà 15 o 25 dòlars cada 12 setmanes. Els
usuaris que no siguin subscriptors podran llegir quatre articles
al mes de manera gratuïta. (de Publico)
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La inversió publicitària mundial
creixerà un 4,2% el 2017, menys que
el 2016
Per Marketingdirecto

que és, sens dubte una bona notícia per al sector, aquesta xifra
és inferior al creixement de 2016.
No obstant això, el 2016 va ser un “any quadriennal”, que es va
beneficiar d’un augment de la inversió, com a conseqüència de
les eleccions nord-americanes, els Jocs Olímpics d’estiu a Rio
i l’Eurocopa de futbol, esdeveniments que van agregar prop de
6.000 mil milions de dòlars al total mundial el 2016 i que fan que
les comparacions anuals siguin més difícils en 2017.
Després de netejar aquesta inversió, el creixement subjacent
s’augmentarà d’un 3,6% el 2016 a un 5,4% el 2017. Aquest
creixement procedeix de l’acceleració a Amèrica Llatina i Europa Central i de l’Est, i de la forta expansió a Àsia Pacífic.

Segons el nou Advertising Expenditure Forecast, Estudi
d’Inversió Publicitària de Zenith, la inversió publicitària mundial
creixerà un 4,2% a 559.000 milions de dòlars en 2017. Encara

Pel que fa a les regions de l’Amèrica Llatina i Europa central i
oriental, les condicions a Amèrica Llatina estan millorant. Brasil
ha emergit de la seva recessió més llarga des de la dècada de
1930, mentre que l’Argentina està finalment combatent la inflació a mesura que la seva economia comença a recuperar-se.
Per la seva banda, Europa Central i de l’Est està accelerant el
seu creixement després que el conflicte i les sancions peguessin a Rússia i els mercats connectats en 2015.
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D’aquesta manera, Zenith preveu un creixement del 4,1% en
la inversió publicitària a Amèrica Llatina aquest any, enfront del
0,2% de l’any passat i un creixement del 7,3% a Europa central
i oriental, enfront del 4, 1% de creixement de l’any passat. Àsia
Pacífic està liderant el creixement mundial de la inversió publicitària que creixerà en 30.000 milions de dòlars entre 2016 i
2019, contribuint al 43% del creixement mundial de la publicitat
durant aquest període. A més, aportarà gairebé el 50% més
dòlars en publicitat que la regió d’Amèrica del Nord, que creixerà en 20.000 milions de dòlars (29% del creixement mundial).
Europa Occidental creixerà en 8.000 milions de dòlars (11%),
Europa central i oriental creixerà en 4.000 milions de dòlars
(6%) i Llatinoamèrica creixerà en 3.000 milions de dòlars (4%).
El feble creixement del Regne Unit arrossega Europa Occidental El Regne Unit va ser el mercat de major creixement a Europa
Occidental de 2011 a 2016, incrementant-se a una mitjana de
7,3% a l’any, mentre que la resta de la regió va créixer només
0,4 % a l’any.
No obstant això, la desacceleració de l’economia, la reducció
de la inflació i la incertesa política sobre les eleccions de meitat
d’any i les properes negociacions de Brexit, han contribuït a

una forta caiguda en el creixement de la inversió publicitària al
Regne Unit durant 2017.
Tot això fa preveure un creixement tímid del 0,9% al Regne Unit
en comparació amb el creixement del 2,4% de la resta d’Europa
Occidental i partint d’un creixement de 9,6% del Regne Unit
durant 2016.
Aquest descens, juntament amb la comparació quadriennal,
arrossegarà el creixement de la inversió publicitària a Europa
occidental reduint l’4,6% el 2016 a 2,0% el 2017.
Per sectors, els anunciants de Mitjans i Entreteniment són els
que més confien en el creixement del negoci, segons es revela
en l’enquesta que Zenith va realitzar entre els seus principals
clients per conèixer els impulsors del creixement i avaluar la confiança que tenen en el creixement del seu categoria aquest any.
Cada categoria es classifica en una escala de 0 a 100, on 0 es
tradueix en unes expectatives de disminució substancial, 100
significa una esperança de creixement substancial i 50 suposa
que l’expectativa mitjana és que no hi hagi expectativa de creixement algun.
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Els resultats mostren que els anunciants de mitjans i entreteniment encapçalen el rànquing amb un 82,1, seguits pels anunciants de productes farmacèutics / salut i begudes alcohòliques.
La categoria de puntuació més baixa va ser la corresponent
a telecomunicacions amb 33,3 seguida d’aliments / begudes i
gran consum (FMCG excloent Alimentació)
Pel que fa al rànquing de confiança en el creixement segons la
categoria d’anunciant arran d’una enquesta a 158 clients clau
de Zenith a tot el món els Mitjans & Entreteniment arriben 82.1
punts; el Turisme, 61.4; Farmacèutiques/Salut 70.3; Retail (distribució), 60.0; Alcohol, 70.0; Gran Consum (FMCG no alimentació), 55.7; Luxe, 67.6; Finances/Assegurances, 53.6; bellesa;
67.2; Alimentació/Beguda, 48.4; Automoció / vehicles, 63.6 i
Telecomunicacions, 33.3.
“Amèrica Llatina i Europa central i oriental estan millorant, però
Àsia Pacífic segueix sent el principal motor del creixement global del sector publicitari”, assegura Jonathan Barnard, Head of
Forecasting i Director of global Intelligence de Zenith. “La Xina
pot estar desaccelerant, però segueix creixent 5.000 milions de
dòlars a l’any, mentre que l’Índia, Indonèsia i Filipines creixen a
taxes de dos dígits”.

Així mateix, Vittorio Bonori, president de Zenith Global Brand
adverteix: “Els pressupostos publicitaris mundials estan augmentant de forma constant però amb cautela, i estan caient
lleugerament darrere del creixement econòmic. Després d’una
dècada de reducció de costos des de la crisi financera, creiem
que les marques ara s’han de centrar en el creixement dels ingressos. La nostra enquesta mostra que les marques veuen les
dades i la tecnologia com el principal motor del creixement del
negoci, seguit de prop per la transformació del negoci i el seu
nou posicionament competitiu “.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir gratuïtament a
l’estudi Advertising Expenditure Forecast june 2017. Només cal
CLICAR AQUÍ

Creix l’optimisme en previsions de
mercat, amb lleu augment d’inversió
publicitària
Es tracta de dades de l’Índex d’Expectatives dels directors de
màrqueting, del Període XXII: perspectiva per al segon semestre de 2017. L’Associació de Màrqueting d’Espanya, en
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col·laboració amb l’empresa d’investigació de mercats GFK,
van presentar aquest dimarts les dades de l’Onada XXII de
l’Índex d’Expectatives dels Directors de Màrqueting (IEDM):
un indicador que mostra les tendències que els professionals
del màrqueting detecten per al segon semestre del 2017, en
diferents sectors d’activitat, en comparació amb els resultats
obtinguts en el primer semestre de 2017.

Segons l’estudi els valors de mercat i vendes són força positius (potser els més positius d’aquesta llarga sèrie històrica),
mentre que la inversió publicitària, creix més discretament. Això
sembla estar d’acord amb el que ve succeint al llarg de l’any
2017. En l’anàlisi detallada per sectors, hi ha diferències, dins
d’una “tonalitat” positiva en qualsevol cas. Repartiment de la
Inversió publicitària entre off line vs on line (segons percentatge

d’inversió en mitjans on line vs total inversió mitjans, del panelista). La inversió ja suposa més del 20%, força per sobre dels
valors fins aquí registrats.
En aquesta nova onada li han plantejat al panell diverses qüestions de tipus més qualitatiu. En aquest cas, han prescindit
d’algunes preguntes que amb prou feines tenien evolució (marques líders) i d’altres que tenen realment una cadència anual
(incorporacions de personal) i a canvi s’ha aprofundit més en
el mesurament de la transformació digital. Sobre el nivell de
“transformació digital” actual de la seva empresa, un 54% ho
veu alt o molt alt mentre el veu Normal un 24%.
Pel que fa a inversió publicitària banca i gran consum són els
únics sectors que augmentaran la seva inversió publicitària,
mentre assegurances creixerà més lleument, i energia i salut
creuen que decreixerà. Els directors de màrqueting de les Telecos, es mantindran, sense creixement. L’estudi assenyala que
es mantenen els inputs positius de desenvolupament del semestre en curs, molt semblants als de fa sis mesos.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC que hi estiguin interessats poden llegir l’informe Índice de expectatives de los directores de
marketing CLICANT AQUÍ (de Programa Publicidad)
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Els eSports són la nova gallina dels
ous d’or de la publicitat?

Nou augment de la publicitat digital a
EUA

Els eSports s’han convertit en un aliat de primera per als professionals del màrqueting digital i també per als anunciants. En
només 10 anys, la inversió publicitària en aquest tipus de videojocs ha passat de 70 milions a 1.000 milions d’euros. Però
quines avantatges pot reportar a una marca invertir en els eSports? Segons els experts de la plataforma de competicions onlinechampion, són quatre els principals beneficis:
Hipersegmentació; familiaritat amb la marca; canal directe; i
associació de sentiment amb el producte.
Els videojocs representen un moment d’oci i emoció, per això
es converteix en un moment ideal amb el qual associar la marca. Aquest tipus de màrqueting busca l’associació d’un moment
de distensió, gaudi i passar-ho bé, amb un producte. Ideal per a
fer-hi publicitat; la nova gallina dels ous d’or? (d’Ipmark)

La Inversió publicitària digital segueix creixent, en aquest cas als
Estats Units. Segons les xifres de l’últim informe de l’Interactive
Advertising Bureau (IAB), corresponents al primer trimestre de
2017, la publicitat digital va generar uns Ingressos de 19.600
milions de dòlars al mercat dels Estats Units, establint un nou
rècord històric per al primer trimestre de l’any. Això suposa un
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augment del 23% respecte al mateix període de l’any anterior.
El rècord trimestral absolut segueix essent el de l’últim trimestre
del 2016, amb 21.600 milions de dòlars. (d’IAB)

Daikin aposta por Forward Media per
a accions publicitàries

de mitjans amb presència a Europa i Llatinoamèrica, forma part
d’Havas Group. (d’El Publicista)

Securitas Direct Negocios s’adjudica
el seu compte a Gyro

Daikin, companyia líder en l’àmbit de la climatització, comença
a treballar amb la seva nova agència de mitjans Forward Media
coincidint amb l’inici de campanya de publicitat. Daikin centralitza així en el grup Forward Media la seva estratègia de mitjans
amb una missió conjunta: desenvolupar accions publicitàries
diferencials que permetin a la companyia seguir construint i potenciant la seva notorietat de marca.

Gyro, agència internacional de publicitat B2B, ha estat l’agència
triada per Securitas Direct per a crear i dinamitzar la comunicació del sector negocis de la companyia número 1 en alarmes
d’Europa. Entre les accions desenvolupades, Gyro ha creat una
campanya amb una línia de comunicació que busca l’empatia
amb el seu target, el que senten i pensen quan són víctimes
d’un robatori. Aquest insight desenvolupat enmig digital i ràdio
busca reforçar el seu programa de fidelització i captació.

“Volem arribar al públic objectiu amb accions creatives, inspiradores i singulars, apostant per nous entorns com a espais
premium, l’entorn digital i altres espais que ens permetin crear
campanyes rellevants, que transmetin els valors de la signatura
però que, sobretot, aconsegueixin quedar gravades en la memòria de les persones”, comenta Paloma Sánchez-Cano, directora de màrqueting de Daikin Espanya. Forward Media, agència

L’equip que lidera el projecte, per part de Securitas Direct
està format per Nina Llordachs, directora de l’àrea de Negocis, i Manuel Gómez Girona, director de generació de leads.
L’equip Gyro Madrid està compost per Paulina Arceo, directora
d’estratègia, Ruth Serrano com a directora de comptes i Baldiri
Ros, director creatiu executiu, juntament amb el seu equip creatiu. (d’El Publicista)
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Concurs de dos milions d’euros per a
promoció turística des de Turespaña
Es tracta del concurs de la Subdirecció General de Gestió
Econòmic-Administrativa i Tecnologies de la Informació per a
promoció turística espanyola amb personalitats pel Institut de
Turisme d’Espanya. Descripció: Serveis relacionats amb la
promoció turística espanyola amb personalitats per l’Institut de
Turisme d’Espanya. Import total: 2.000.000,00 euros. Data límit
de presentació: Abans de les 15:00 del 6 de juliol de 2017. Dependència: Registre General de l’Institut de Turisme d’Espanya.
Francisco Gervás, 7. Madrid 28020. (d’AEC)
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ComScore dóna a conèixer el seu
informe Jerarquia de necessitats en
Mòbil
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

tius posen de manifest conductes específiques extretes de la
vida quotidiana dels seus usuaris. L’empresa s’ha centrat, per
al seu estudi, en les dades procedents de nou mercats diferents (Estats Units, Canadà, Regne Unit, Espanya, Itàlia, Brasil,
Mèxic, Xina i Indonèsia), per a tractar de sintetitzar les tendències de consum a les diferents geografies.
Una de les característiques principals d’aquest informe és que
els seus resultats no són exclusivament útils per a grans empreses, sinó que també suposa un contingut interessant per a
petites i mitjanes empreses de comunicació i per a la creixent comunitat d’usuaris d’Internet, per als que els dispositius esmentats
s’han convertit en part indispensable del seu dia a dia.

La companyia Comscore -especialista en investigació de màrqueting a través d’Internet- ha anunciat el llançament del seu nou
informe Jerarquia de Necessitats en Mòbil, en el qual recopila
l’evolució experimentada en l’ús de smartphones i tauletes, que
s’han convertit en les eines digitals preferides pels consumidors.

La publicació revela dades com que els dispositius mòbils representen en l’actualitat més del 60% de tots els minuts de consum
digital en els mercats esmentats i que aquest està liderat per l’ús de
les aplicacions. Algunes d’elles, com WhatsApp, Facebook Messenger, representen 1 de cada 7 minuts d’ocupació en la majoria
de casos i han relegat a l’ostracisme a la missatgeria SMS clàssica.

Les eines portàtils de comunicació a través de la xarxa han vist
incrementat el seu ús durant els últims anys. Aquests disposi-

El panorama de desafiaments i oportunitats per al creixement
continu de plataformes mòbils que planteja Comscore, depen-
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drà de diversos factors com la proporció del temps digital total emprat pels usuaris en dispositius mòbils, el comportament
dels diferents perfils en relació als seus dispositius, la classe
de continguts informatius més adequats a cada dispositiu o
l’actuació dels grans mercats per adaptar l’ús del mòbil a les
necessitats locals.
Aquells lectors d’El Butlletí de l’AMIC que estiguin interessats
en llegir l’informe complet, poden accedir-hi CLICANT AQUÍ

Cinc tipus d’eines per a la curació de
continguts
Per Manuel Moreno, periodista / Trecebits
No tenim per què ser autors materials de tots els missatges que
s’enviïn a través de les xarxes socials de la nostra empresa.
També podem seleccionar continguts elaborats per altres que
puguin interessar al nostre públic objectiu i que estiguin alineats
amb la identitat corporativa de la companyia. De fet, aquests
missatges haurien de ser majoria, ja que, d’una altra manera, el
receptor podria considerar que l’empresa es dedica a realitzar
massa autobombo en les seves informacions.

No obstant això, buscar i seleccionar aquesta informació que
circula per la xarxa i que pot interessar als membres de la nostra comunitat no és tasca fàcil. És el que es coneix com a curació de continguts, que no és més que aquesta funció de selecció dels continguts que val la pena compartir amb la comunitat
entre la gran quantitat d’informació que circula per internet.
Per donar amb el contingut més adequat haurem de dedicar
bona part del nostre temps a llegir, qüestionar i seleccionar
d’entre totes les informacions que es publiquen les més rellevants, aquelles que puguin interessar als usuaris.
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Podem fer servir com a fonts d’informació dels mitjans de comunicació i les pròpies xarxes socials, per exemple. La quantitat
de missatges que circulen en elles és immensa. Es calcula que
cada minut es pugen més de 800.000 comentaris a Facebook,
s’envien 200.000 tuits a Twitter, es publiquen dos mil fotografies a Instagram i es visualitzen més de dos milions de vídeos
a YouTube.
Realitzar una selecció del que és interessant en els mitjans socials pot resultar una tasca costosa i complicada. Per fer-la més
fàcil, podem utilitzar algunes eines com les següents:
1. Lectores RSS/Feeds. Són programes que ens permeten
subscriure’ns als mitjans de comunicació i webs generadores de contingut que més ens interessin i rebre un avís cada
vegada que es produeixi una actualització. Això permet estar
sempre al dia sense haver d’entrar en cada un dels portals per
comprovar si s’han publicat noves informacions.
Un que podem destacar és Feedly, gratuït i està disponible tant
en versió web com a aplicació mòbil per Android i dispositius
iOS. Inclou unes quantes fonts d’informació preseleccionades, i
per anar afegint les pròpies tan sols cal anar introduint les URL.

Netvibes és un altre lector de RSS recomanat, sobretot perquè,
a més de les funcions pròpies d’aquest tipus d’aplicacions, permet afegir les webs en un únic escriptori en el qual es poden
organitzar les informacions per pestanyes.
Una altra alternativa interessant és Flipboard, que permet rebre
les actualitzacions de les webs que ens interessen maquetades
en format revista, amb fotografies i grans titulars.
2. Serveis d’alerta de notícies. El principal és Google Alerts,
en el qual podem seleccionar una sèrie de paraules clau i rebre
un correu electrònic cada vegada que un mitjà de comunicació
o un blocaire publiqui un contingut que contingui aquesta keyword. També podem usar altres com Reputación XL.
3. Marcadores socials de continguts. Per exemple, Menéame, Digg o Bitacoras.com. Són serveis en els quals els mateixos usuaris realitzen una selecció de les informacions més
rellevants del dia, portant a terme una impecable curació de
continguts. Les informacions que arriben a la portada d’aquests
serveis són les més valorades pels lectors i si tenen relació
amb el nostre sector, poden ser estupendes informacions que
compartir amb els nostres usuaris.
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4. Buscadores de tendències. Com Google Trends, que permet saber quins termes són més buscats a internet pels usuaris. Podem aprofitar i escriure publicacions sobre els temes que
més interessen als internautes en un determinat moment.
També es pot seguir l’evolució dels termes en el temps. Google
té, a més, Insights, un altre rastrejador de tendències en el qual
s’introdueix un concepte i ofereix quines són les paraules clau
per les quals els usuaris estan tractant de buscar informació
sobre aquest tema a internet.
5. Twitter. També es pot consultar la cerca avançada de Twitter
i fer una ullada als trending topics a nivell global, per països i
en algunes ciutats. Amb un sol clic podem saber quins són els
temes que són tendència a Twitter en aquest moment, aquells
que més comenten els usuaris de la xarxa en un determinat lloc

Més controls a Audience Network, Instant
Articles i els anuncis in-stream a Facebook
Es tracta d’ampliar l’abast de les campanyes més enllà de la
secció de notícies perquè els anunciants a Facebook arribin a

més persones importants per a ells amb millors resultats per a
la seva empresa. Facebook emfatitza els Instant Articles, tant si
estan ubicats en un article o un vídeo de Facebook com al lloc
web o l’aplicació d’un editor. Els anuncis en Instant Articles i els
anuncis in-stream de la plataforma i Audience Network permeten als anunciants connectar amb persones mitjançant diverses
experiències diferents.
Segons Facebook ja proporcionen als anunciants diferents controls sobre aquests emplaçaments, incloent la possibilitat de
desactivar les ubicacions en Instant Articles, Audience Network
i els anuncis in-stream de Facebook, o bé optar per no mostrar
els anuncis en categories el contingut es consideri delicat. Ara
Facebook afegeix més transparència i control als anunciants
amb noves actualitzacions que inclouen:
Transparència abans de publicar la campanya: “començarem oferint transparència als editors des del primer moment en
Audience Network, Instant Articles i els anuncis in-stream de
Facebook”. “Per primera vegada, els anunciants tindran l’opció
de veure una llista de les possibles ubicacions en les que es
podran mostrar els anuncis abans de publicar una campanya”.
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Bloquejos en el nivell del compte: per facilitar encara més
el procés de bloqueig, els anunciants poden aplicar les seves
llistes de bloquejos en el nivell del compte, de manera que ja no
caldrà entrar a cada conjunt d’anuncis o campanya específics.
Triar les ubicacions de vídeo en Audience Network: “permetrem que els anunciants especifiquin els tipus d’ubicacions en
què volen posar en circulació les seves campanyes de vídeo
(per exemple, in-stream o natiu i intersticial) mitjançant un senzill format per desactivar-los”. (de Newspaper Innovation)

Una app permet trobar històries
d’última hora entre multituds
La startup Populace utilitza dades de les xarxes socials i altres fonts per mostrar aglomeracions de persones reunides en
diferents ubicacions urbanes. És a dir, el sistema permet que
els periodistes s’assabentin automàticament quan una multitud
inusualment gran s’ha reunit en un espai públic. El lector d’El
Butlletí de l’AMIC pot veure en vídeo com funciona a través del
seu fundador i CEO Chris Hawk (en anglès), CLICAR AQUÍ (Informe per Lindsey Miller, Rachel Wise i Jessica King).
Els vídeos setmanals del Futures Lab de l’Institut Reynolds de
Periodisme (RJI, en la sigla en anglès) ofereixen idees i tècniques per estimular la innovació i el canvi en les redaccions, a
través de múltiples plataformes digitals. Visita el lloc web del
RJI per accedir a l’arxiu complet dels vídeos del Futures Lab.
(d’AEC)
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Han canviat els hàbits de consum de
mitjans dels més joves?
Per eMarket

Els ‘millennials’, per exemple, fan servir cada vegada més
temps a consumir vídeos i navegar per xarxes socials, però això
és una cosa que no necessàriament implica que estiguin retallant el temps dedicat a altres mitjans. En part coincideixen amb
els internautes més joves, 13-17 anys, que estan allunyant-se
cada vegada més dels portals basats en text, així com una mica
de la televisió, mentre que els vídeos i les xarxes socials s’han
col·locat al centre de seu interès.
Els usuaris analitzats, tant els més joves com els més adults,
també asseguren consumir continguts complets de televisió,
com programes o pel·lícules, a través de ‘streaming’. Així mateix
l’interès que mostren per vídeos curts online és similar. Les dues
franges d’edat afirmen en un percentatge del voltant del 50% que
consumeixen més que abans els dos tipus de contingut.

EMarketer ha presentat els resultats d’una investigació desenvolupada en el mercat nord-americà per Fullscreen i Leflein
Associates que ha abordat els hàbits de consum de persones
les generacions ‘Z’ (fins als 20 anys) i ‘Millennials’ (nascuts amb
el canvi de segle, el 2000) i conclou que, en alguns casos, han
canviat.

Tot i que la investigació indiqui que ha augmentat el consum
de peces audiovisuals a internet, la televisió tradicional continua concentrant gran part de l’atenció de tots dos grups. Un
40% dels entrevistats de la Generació Z diu que la consumeix
igual que l’any passat, un 35% que la veu una mica menys i un
25%, una mica més. Els ‘millennials’, per la seva banda, solen
inclinar-se més cap a l’opció que ara la veuen alguna cosa més.
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Pel que fa als portals amb protagonisme de text, sembla que
ara tenen menys tirada. Així, el 22% dels internautes més joves
diu llegir blocs durant menys temps, mentre que el 11% dedica
també menor atenció als portals i aplicacions dels editors. Es
pot completar la informació accedint a aquest link.

Els premis Impacte es decidiran per
votació popular

un jurat decidia les tres campanyes guanyadores, en aquesta
ocasió el jurat ha escollit tres finalistes per a cadascuna de les
categories i serà la votació popular la que determini les vencedores. Per a tal efecte, s’ha habilitat una pàgina web on es presenten i es poden votar els diferents projectes (el vot de les persones col·legiades val el doble que el de les que no ho estan).
El termini per votar finalitza el 14 de juliol, i els guanyadors es donaran a conèixer en el transcurs de la Festa de l’Estiu que organitza anualment el Col·legi, que tindrà lloc el 19 del mateix mes.
Campanyes finalistes:
Premi Impacte Social: Casa Batlló, per la campanya Drac & Roses, realitzada en favor del Banc de Sang i Teixits. Agència Catalana de Turisme, per l’acció al voltant del concepte Catalunya Experience. Oxfam Intermon, pel TrialWalker com a esdeveniment
esportiu per recaptar donatius.

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya
ha posat en marxa la quarta edició dels Premis Impacte, els
quals tenen per objectiu reconèixer aquelles accions, projectes o campanyes comunicatives més destacades. Enguany, el
guardó presenta importants novetats. Si en anteriors edicions

Premi Impacte Comercial: Audi, per la seva campanya La muñeca que eligió conducir per presentar el seu nou model Audi
R8. Gas Natural, per Cinergía, on uneix cinema i eficiència
energètica. Ametller Origen, per la seva contribució a la millora
de l’alimentació i la salut de les persones.
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Premi Impacte Innovació: MamaShopper de Deliberry, grup de
mares expertes en realitzar les compres seleccionades a través
d’un acord amb el programa Feina amb Cor de Càritas. Tviso,
per la seva aposta en la innovació tecnològica. Vilynx, per la
tecnologia desenvolupada per indexar i etiquetar vídeos a internet. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Dissenyar sense ser dissenyador. Barcelona, dilluns 26
de juny i 3 de juliol (de 15:30h a 18:30h) -Sovint ens trobem
que després de generar uns continguts en forma de text o dades també hem de produir les peces finals: notes de premsa,
newsletters, informes acuradament enquadernats i presentats,
gràfics, etc. Aquest taller, dirigit per Marta Aguiló, presenta un
conjunt d’eines fàcils d’utilitzar i gratuïtes per crear i editar contingut gràfic i dóna pautes i criteris per utilitzar-les.
Com fer publicitat a les xarxes socials.- Barcelona, dijous 29
de juny i 6 de juliol (de 10:00h a 14:00h) - Pilar Yépez t’ajudarà
a aplicar una estratègia de Social Media Paid que et permetrà reconnectar amb els teus usuaris, donar notorietat al teu

contingut i aconseguir els teu objectius, mesurant l’impacte i el
rendiment de cada cèntim invertit.
Webinar: Trucs per redactar a la web.- On line. Divendres,
30 de juny (de 10:00h a 11:00h) - No llegim igual en un paper
que en una pantalla, per tant a Internet és evident que hem
d’escriure diferent. En aquest webinar, a càrrec de Sílvia Llombart, analitzarem les tècniques per escriure un text escanejable
per un lector davant una pantalla, com s’han de fer servir els
enllaços, trucs per fer arribar el nostre missatge de manera òptima, etc.
Community Manager - Nivell avançat. Girona, dimarts 4 i divendres 14 de juliol (de 09:00h a 14:00h) - Barcelona. Dimarts
11 i 18 de juliol (de 09:30h a 14:30h) - En aquest curs, Enrique
San Juan ens mostrarà les xarxes socials més importants que
utilitza el periodista per comunicar-se amb la comunitat online
i desenvoluparà casos pràctics en els principals canals: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram i Snapchat. Els participants
han de tenir uns coneixements consolidats de l’ús de les diferents xarxes socials i un mínim d’experiència en la seva gestió
orientada a l’àmbit corporatiu o professional.
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Periodista freelance: com començar?.- Tarragona, dimarts
4 i divendres 14 de juliol (de 09:00h a 14:00h) - Aquest curs,
impartit per Nereida Carrillo, es proposa donar consells pràctics
a persones que volen obrir-se un camí com a professionals freelance en el món de la comunicació. L’objectiu és aprendre a
crear-se un perfil i definir una trajectòria professional, així com
reflexionar sobre com proposar i administrar col·laboracions i
resoldre dubtes pràctics sobre el dia a dia dels treballadors per
compte propi.
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. Els cursos del Col·legi de Periodistes de Catalunya són bonificables, és a dir que l’empresa
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el Col·legi gestiona els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a
https://www.periodistes.cat/formacio.
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Les enyorances i temors d’un mestre
del periodisme
Per Juan Carlos Blanco / Elpostblanco

Llegeixo una entrevista que li fan els companys d’El Diario Vasco a un periodista i escriptor a qui admiro i a qui segueixo des
que vaig començar a interessar-me per la lectura dels diaris.
Es tracta de Juan Cruz, quina història personal és també la
història del diari El País i la memòria de les quatre dècades
de l’Espanya democràtica. En la conversa, el veterà periodista
desgrana les seves idees sobre els mals que afecten el periodisme actual i passa revista a l’ensorrament del model de negoci de la premsa escrita, la proliferació de les notícies falses com

a instrument per a la manipulació de l’opinió pública, la cridòria
ensordidor de Twitter o la manca de jerarquia informativa d’un
món informatiu on tot sembla valer el mateix.
Juan Cruz no és un talibà del paper que renegui d’internet com
si fos el Satan que va destruir el seu paradís i les seves crítiques són encertades: descriu mals reals i les conseqüències
també reals d’aquests mals. Però utilitza el bisturí amb un punt
d’enyorança que no ajuda a assumir que no hi ha marxa enrere
en el canvi que viu la indústria del periodisme i que aquesta
etapa en què els diaris de paper monopolitzaven la informació
que es traslladava als ciutadans ja és història. Encara que li faci
mal, ja és història.
Juan Cruz posa l’accent, per exemple, en què “res explica millor
la vida que un diari de paper” i no li portaré pas la contrària.
Segurament, un dels punts forts que li queda als diaris de paper
és la seva capacitat de posar ordre en el caos de la informació,
saber separar l’important del que no ho és, i d’aportar als ciutadans un relat coherent i fiable de l’actualitat. Però és que el
problema per a aquests diaris és que cada vegada és menor el
nombre de ciutadans que estan disposats a rebre la seva dosi
diària d’informació en un format de paper i que, sense aquesta
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massa crítica disposada a pagar per un producte industrial com
és el número diari d’un periòdic, aquest negoci no té una altra
opció que adaptar-se i transformar-se o morir.
I pel que fa a les seves crítiques a Twitter i a tota aquesta conversa global que es converteix en un galliner on venç qui més
crida i qui diu la tonteria més demagògica i tribunera del barri,
ja que la veritat és que s’assembla als que critiquen la televisió
oblidant-se de que el problema no són les eines sinó l’ús que
se li dóna.
Twitter pot ser el paradís de qualsevol troll o aprenent d’imbècil
amb ínfules i disposat a escopir la seva bilis darrere de
l’anonimat d’un sobrenom, però també és una eina prodigiosa
com no he conegut mai per informar-se, per compartir informació o per conversar amb gent a la qual mai vaig somiar amb
conèixer. Aprofitem el millor que té!
I en el que sí que estic d’acord a ulls clucs amb el gran Juan
Cruz és a la necessitat de tornar als nostres orígens en la manera d’exercir aquesta professió. Potser ens estiguem enlluernant amb tot el nou que se’ns està posant per davant i ens
hem oblidat de l’essencial de l’ofici. Copio literalment les seves

paraules i us recomano que les llegiu de tant en tant. En el
periodisme, es tracta de “tornar al bàsic, al fet que no es pugui
publicar qualsevol cosa sense haver-la contrastat, a evitar els
llocs comuns, a defensar-se de les mitges veritats, d’allò que
creus que és veritat però no tens constància de que és veritat...
Tornar en definitiva als elements del periodisme traçats en el
llibre del mateix nom que va escriure Bill Kovach, on explica
com viure en l’ofici sense mala consciència: comprovant, fent
contrast entre unes fonts i altres i, sobretot, tenint en compte
la rellevància del que hem de comptar”. Per déu, hi ha algun
periodista que no estigui d’acord amb el que diu aquí aquest
mestre i apassionat del millor periodisme?
PD.- Juan Cruz ha desenvolupat aquestes reflexions en un llibre que ha publicat recentment i que es titula ‘Cop de vida’.
Segur que la seva lectura és imprescindible per a tots els que
estimem aquest ofici.
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A la caça del titular vermell

Per Luís Ángel Fernández Hermana, professor en tecnologies
de la informació / Editorial a Coladepez

La setmana passada vam començar a abordar la qüestió de
la conformació de l’opinió pública pels mitjans de comunicació, ja sigui pels del món real o els del ciberespai. El focus
estava col·locat a l’exterior dels propis mitjans, en la creixent
complexitat de la nostra societat la manifestació més aparent era l’extraordinària diversificació dels centres emissors
d’informació. Individus, organitzacions, empreses, administracions, corrents de pensament, agrupacions de tota mena, etc.,
liciten per transcendir més enllà de la seva pròpia activitat a
través de la seva aparició en els mitjans.

La societat de la informació té sentit precisament a partir de la
proliferació d’aquests centres emissors de missatges que pugnen per copar la part que ells consideren que els correspon de
l’espai mediàtic. Els mitjans -com el seu nom indica- “manipulen” aquest flux d’informació per encaixar-los dins d’un producte
final (diari, telenotícies, butlletí de ràdio) que, pel que sembla, té
un paper crucial en la conformació de l’opinió pública. Ara bé,
aquest procés pot observar-se des de l’altre costat de la barrera (bé, en realitat això és més fàcil de dir que fer-ho, a menys
que un sigui periodista i hagi dedicat força temps a la tasca de
comprendre què dimonis està fent dins de la redacció i a favor
o en contra de qui està jugant, com per rares circumstàncies de
la vida m’ha passat a mi).
Vist des de dins, la idea que els mitjans de comunicació conformen l’opinió pública adquireix tons diferents, independentment
del que ens vam crear tots i cadascun dels periodistes. Si ens
creiem el que la majoria de la gent creu, el que publiquen els
mitjans de comunicació té unes efectes tan concloents sobre
l’imaginari col·lectiu que aconsegueix forjar en la ment del ciutadà una visió del que esdevé en el món que, fins i tot, li serveix
d’orientació per a prendre decisions. Aquestes decisions, al seu
torn, alimentaran la pròpia dinàmica interna dels mitjans que els
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permet reforçar la seva posició mediàtica i apuntalar, al mateix
temps, la confiança dels seus lectors (o audiència). Aquest és
el famós bucle de l’opinió pública que se’ns ve venent des de fa
temps. Si això fos així, el món seria per descomptat molt més
senzill i nosaltres no diguem.
Perquè l’opinió pública sigui detectable (mesurable) en relació
amb l’acció dels mitjans cal que aquests desencadenin un fenomenal esforç -generalment concertat- per aconseguir que un
tros de la realitat aparegui en el centre de l’escenari mediàtic. I
tot i així, com s’està veient en el cas de la present crisi de l’Iraq
(o de la batussa entre els “barons de la premsa” de la dreta
espanyola), no hi ha cap garantia que el públic participi plenament de l’opinió mediàtica. I em sembla que no pot ser d’una
altra manera. La forma com les notícies arriben a aparèixer en
els mitjans, el procés d’apilament, selecció, jerarquització i publicació de la informació és tan diferent, atzarós i aleatori, que
no hi ha manera de trobar una correlació coherent (mesurable)
entre el que passa a els mitjans i la conformació de la esbombada opinió pública. Una altra cosa diferent -i ja són tres-és que
pensem que aquesta existeix i que no ha de ser molt modèlica
perquè no ens agrada el que publiquen els mitjans. Però aquest
és un altre cantar.

Vull posar damunt la taula l’argument del paper que juga l’espai
en els mitjans, ara vist des de dins. Si apliquéssim la dinàmica
de poblacions a aquest problema, comprendríem millor un dels
talons d’Aquil·les de la indústria mediàtica actual. No importa
de quin tipus de mitjà parlem, ni quina sigui la seva orientació
ideològica (que, al cap i a la fi determinarà el seu posicionament
concret en el mercat de la venda de productes informatius), les
redaccions han de lidiar diàriament amb una superabundància
de notícies per a un espai exigu. La lluita per fer-se amb un lloc
al Sol és simplement sagnant i no estic fent una metàfora fàcil
sobre el lliscament cap a la truculència de la informació. A part
de l’orientació que pugui procedir de la direcció dels mitjans i
de l’obediència més o menys rigorosa a aquestes directrius,
el conjunt de la redacció, des del director fins el periodista o
col·laborador més ocasional, no constitueix una confraria sectària confabulada contra la humanitat, ni tan sols contra aquesta part de la humanitat que cada matí es gasta l’equivalent d’un
dòlar per emportar-se un diari a la feina. Tampoc tenen com a
atribut genètic el fer malament la feina que millor coneixen. Ni
tan sols tenen temps per complotar assossegadament sobre
com elaborar la informació de la manera més irritant per a la
seva audiència.
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discretes, però no menys importants per a qui les sostenen. En
aquesta dinàmica, arriba indefectiblement el moment en que cal
“vendre” la informació, llenguatge deplorable que fins i tot s’ha
imposat en les redaccions.

La redacció ha de lliurar cada dia una batalla contra el temps
per decidir quanta informació entra en, diguem 80 pàgines, com
l’estructura en seccions, quina és la jerarquia que l’organitza,
a partir de quins criteris prioritza la seva “visibilitat” i fins on
pot arribar el seu tractament per respectar els rigorosos límits
imposats pel format. En aquesta tasca participen desenes de
periodistes que han de competir ferament entre ells per aconseguir que la informació de cada un entre per l’estreta bocana
de la seva respectiva secció. Tasca impossible. Al port només
hi caben un nombre predeterminat de vaixells i fins i tot les seves mides se saben per endavant. La disputa per ser el portaavions (portada i tema central) no és més dura que la derivada
de mantenir certes informacions en seccions aparentment més

En base a quins criteris es ven una notícia en la redacció?
Quins són els elements que emparen la seva selecció per a ser
tractada amb més o menys deferència al mig d’una veritable
ebullició informativa? En primer lloc, el titular. O millor dit, a
mesura que l’abundància de notícies creix, la importància del
seu contingut disminueix en favor del titular que la resumeixi
amb un sol cop. L’escenari està perfectament predisposat per
a la radicalitat. A part dels criteris culturals normals que informen aquest procés de selecció (com la predisposició a afavorir
certes informacions de política, economia, societat o esports)
com més substància tingui el procés de venda, majors seran les
probabilitats de “supervivència”.
En aquesta espiral, notícies perfectament normals en el seu
origen comencen a adquirir tonalitats cada vegada més fantàstiques i desproporcionades per tal de suportar l’embat de la
competència. Les bones històries degeneren en titulars esponjats per la saba de l’espectacle, la catàstrofe, el paradoxal o
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estrany. En aquest ball dansen no només els periodistes, sinó
també els propis emissors socials d’informació que no dubten a
adornar les seves “notícies” amb el llenguatge típic del venedor
de diaris: “Una cosa mai vista, la primera vegada, l’únic en el
món, el més llarg etcètera mai explicat”. Si no propalen aquestes virtuts, a sant de què seran elegits entre tanta oferta i tan
escassa disponibilitat d’espai? Al final d’aquest procés s’obté
una imatge de la realitat totalment desenfocada, parcial, fragmentada, que només té sentit si s’és capaç de recompondre el
marc de la negociació que va conduir al producte final que un té
a les mans o davant els ulls. Però aquest és un exercici banal.
El que finalment queda és la impossibilitat d’accedir amb un
mínim de sentit comú als esdeveniments que estan configurant
el món i, de passada, la nostra opinió, privada.
Pensar que aquest procés és el que conforma l’opinió pública
és tenir una pobra opinió de si mateix. I la veritat és que no la tenim. La promesa que ens ofereix Internet de gaudir d’informació
personalitzada, tallada a mida, no és un fet només facilitat per la
tecnologia digital. Es correspon també amb la nostra reacció a
la pròpia realitat mediàtica: si ens deixessin, aniríem al quiosc a
comprar els retalls que ens interessen dels diferents diaris. Ens
portaríem els “bits” (and pieces) dels diaris i recomposaríem

el món d’una manera molt diferent a com ells ens l’ofereixen.
En paper o sobre els suports audiovisuals actuals això és impossible. Ens arriscaríem a emportar-nos un bon mastegot del
quiosquer o destrossar l’estabilitat familiar per la via del zàping
permanent i frenètic. No obstant això, Internet és el mitjà natural
on aquesta recomposició de la realitat pot passar. I a més, fins
a cert punt, sota el nostre govern personal. El flux d’informació
que discorre pel nostre correu, les notícies, els fòrums i, fins i tot
les webs (malgrat la seva inherent tendència a degenerar en un
pòster llevat que es doni suport en els altres recursos esmentats) es correspon amb les accions que hem desencadenat el
subscriure’ns a determinades llistes, sol·licitar certes informacions, establir relacions amb sectors específics de la Xarxa,
treballar dins d’ella d’una o altra manera i obrir-nos a mons informatius nous generalment impulsats per la curiositat (que raríssima vegada es pot exercir en un quiosc o en la lectura d’una
bona proporció de cada mitjà). Aquest procés, generalment
d’imprevisibles conseqüències, ens manté al tant d’una àmplia
(i ampliable) zona dels nostres interessos personals i ens permet, en circumstàncies molt concretes, aprofundir fins formarnos opinions bastant definides dels esdeveniments. Definides,
en el context de la Xarxa, vol dir sinuoses, obertes, dinàmiques,
circulars, com ho és el propi procés d’aprenentatge.
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Internet, en principi, permet conformar opinions parcel·lades,
personals, sobre la realitat, a partir de les identitats particulars
dels internautes i de la forma com ells participen en l’elaboració
d’aquesta realitat. Aquesta no és la tasca d’un individu en particular, sinó de col·lectius que treballen amb determinats propòsits que es tradueixen en continguts específics a la Xarxa
canalitzats a través de recursos comunicatius, com són les
publicacions electròniques interactives sectorials. En elles el
problema de l’espai adquireix una dimensió completament diferent, que no està definida per la intervenció només l’emissor
d’informació, sinó per la seva interrelació amb els receptors. En
aquesta relació, adquireix també sentit l’amplitud d’interessos
que desplega l’actor enredat, ja que són les seves accions les
que prioritzen l’adquisició d’informació i no els condicionants
d’un agent estrany que, suposadament, ha carregat sobre les
seves esquenes amb la responsabilitat de conformar l’opinió
pública.
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Carmina Crusafon: “La tecnologia
és important, però la creativitat és
humana”
Per Redacció OCC InCom-UAB

està modificant les pràctiques comunicatives i multiplica l’espai
i els canals comunicatius, tot i que l’essència comunicativa és
la mateixa. La tecnologia és un vector que transforma les pràctiques comunicatives i fa perdre l’essència de la comunicació.

La doctora Carmina Crusafon, subdirectora de
l’Observatori Iberoamericà
de la Comunicació (OIC)
de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), ens
parla sobre aspectes clau
per entendre el món de la comunicació a l’actualitat a partir
de les seves investigacions. Crusafon reflexiona aquí sobre les
industries culturals i creatives i les noves responsabilitats que
recauen en la ciutadania a l’actual escenari comunicatiu, global
i híperconnectat.

En el teu llibre La nova era mediàtica: les claus de l’escenari
global (Editorial Bosch, 2012), expliques les claus que permeten entendre el funcionament dels mitjans de comunicació en l’escenari actual global. Quines destacaries com a
més rellevants?
En el llibre analitzo tres vectors de canvi que conformen
l’ecosistema digital. El primer vector és el tecnològic que transforma la manera de comunicar i multiplica els dispositius i la capacitat dels canals comunicatius. El segon vector és l’economia
de la globalització i la transformació tecnològica: ha canviat la
manera de fer negocis i han nascut nous mitjans i noves empreses disruptives que busquen mercats globals. I el tercer vector
de canvi és la geopolítica. La dimensió tecnològica, econòmica
i geopolítica s’ha de contextualitzar en l’aspecte cultural i social.

Quin creus que és l’impacte de les noves tecnologies en
les pràctiques comunicatives?
L’impacte és transformador. Aquesta transformació tecnològica

Les indústries culturals i creatives (ICC) són un dels sectors considerats claus per la Unió Europea en el marc de
l’estratègia Horitzó 2020. No obstant això, les estadístiques
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oficials (Eurostat, INE, Ministeri d’Educació, Cultura i Esports) demostren que Espanya no es troba harmonitzada
respecte a la mitjana europea en aquest àmbit i que no
s’utilitzen criteris homogenis per avaluar el seu desenvolupament i les seves potencialitats. Què persegueix el projecte que esteu treballant La transformació de les indústries
culturals i creatives a Espanya: canvi digital, competitivitat,
ocupació i contribució al benestar social en l’Horitzó 2020?
Aquest estudi respon a una realitat. La Unió Europea ha fet una
aposta molt clara per les indústries creatives amb projectes estratègics perquè són les que creen més ocupació i són dinàmiques i
innovadores. Hi ha un projecte europeu vinculat aquesta indústria.
En el cas del l’Estat Espanyol partim de la realitat que les competències de cultura estan transferides a les comunitats autònomes.
Això implica que tenim les xifres generals de les indústries culturals
i creatives estatals del conjunt de l’Estat però desconeixem les dades autonòmiques. Hi ha comunitats com Catalunya i Euskadi que
creuen molt amb aquestes indústries i tenen molts estudis i polítiques públiques mentre que altres comunitats, no. Com trasllades la
idea que aquest tipus d’indústria és clau i pot ser el motor econòmic?
En aquesta indústria, la tecnologia és important, però la creativitat és humana. La tecnologia no pot substituir als professio-

nals. Ara estem ja al final del projecte, analitzant les dades i elaborant una cartografia amb molts gràfics per posar a disposició
dades comparatives entre les diferents comunitats perquè es
pugui veure com el període analitzat del 2008-2014, un període
de crisi i de sortida de crisi, ha impactat en el sector.
El primer objectiu de l’estudi és poder oferir dades a nivell autonòmic comparables que ens permetin conèixer l’estat de desenvolupament de les indústries culturals i creatives a les diferents comunitats autònomes per veure realment si poden ser
un motor de creixement econòmic i a l’hora quines polítiques
fan els diferents governs autonòmics. Així mateix, el conjunt de
les dades permetran veure quin ha estat l’impacte de la crisi
econòmica en aquest sector creatiu.
Has investigat sobre els nous models de negoci per empreses de periodisme de proximitat, guanyant amb el teu
treball el premi Banc Sabadell convocat per l’associació
AMIC. Cap a on van? Quina és la clau?
El primer canvi en l’ecosistema digital és que no podem parlar
d’un únic model de negoci. Abans el model era molt clar: publicitat i pagament del producte. Hi ha diferents components que
fan que tu puguis desenvolupar una manera pròpia de model
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de negoci. No hi ha una fórmula màgica. En els mercats anglosaxons hi ha uns ingredients que són fonamentals a l’hora
de crear aquesta premsa de proximitat. La tendència és anar a
fórmules adaptades en cada un dels casos. I un altre element
fonamental és l’experimentació. No et pots estancar, has d’anar
innovant. Això és un canvi important. Abans els d’editors estaven a una zona de confort i ara ha canviat la oferta: s’ha multiplicat de forma exponencial mentre que el nostre temps no ha
crescut. Aquesta capacitat d’atenció s’ha de repartir entre més
dispositius i mitjans. La clau radica en com aconseguir atraure
l’atenció. Els mitjans han de buscar de quina manera poden
aconseguir fidelitzar el lector.
En un dels teus articles periodístics deies que “el big data”
és la matèria primera de l’economia digital. Quin impacte té
en la vida dels ciutadans?
Té un impacte fonamental. En el món digital, les dades són el
valor més preuat. El ciutadà ha de ser molt conscient de les
dades que dóna de manera gratuïta i inconscient. Ara mateix
hi ha un nou concepte de l’alfabetització de dades. Fins ara
es parlava de l’alfabetització mediàtica, tot i que segueix primordial. Però la nova necessitat és com aprenen els ciutadans
a protegir el seu espai privat i que ofereixen a l’espai públic.

L’alfabetització de dades és el nou repte de la ciutadania. Ara
mateix encara ens trobem en un estat inicial de la Internet de
les coses en el que les coses que estan connectades generen
dades. Hi ha països en què les cases domòtiques són una realitat i per això és molt important que la ciutadania prengui consciència de les dades que facilita sense entrar amb l’obsessió.
Aquesta consciencia es complementa amb l’obligatorietat de la
transparència de les dades per part de les companyies i els
governs. No és tant una tasca únicament de la ciutadania sinó
és una responsabilitat de les companyies de fer transparents
les dades i de rendir comptes del que estan treballant. Aquesta és una tasca de les polítiques públiques. Ara estem en una
transició en que tots experimentem però tampoc cal ser ingenus
perquè la tecnologia no és neutral ni innocent.
Falta cortesia digital?
Absolutament. La comunicació digital per la seva immediatesa i
rapidesa fa perdre les formes. I en comunicació les formes són
fonamentals. Hem de reivindicar el paper de la cortesia que
equival al respecte a l’altre. La immediatesa i la rapidesa fa que
no pensem que estem comunicant i com ho fem. La fórmula
ha de ser la cortesia. No hem d’oblidar que hi ha coses que
són fonamentals com saludar o acabar un missatge amb un
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comiat. Es confon proximitat amb informalitat o immediatesa
amb informalitat. No són binomis de paraules que van juntes.
La comunicació necessita aquestes estructures i el model clàssic comunicatiu: emissor, receptor, missatge i context. Aquesta
immediatesa ens fa perdre aquests elements fonamentals comunicatius. Estar connectats no significa comunicar millor. Amb
el silenci també comuniquem. El silenci no és buit de significat
i per això hem de saber interpretar el context. És un moment
important per repensar els models de la comunicació.
(...)
L’Observatori Iberoamericà de la Comunicació (OIC) té una
especial preocupació per les metodologies docents aplicades a l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de
competències. Quina experiència teniu en aquest sentit?
En aquest sentit no hem fet projectes comparatius sinó que hem
aplicat metodologies docents actives en els grups que tenim a
les aules de la UAB en l’assignatura de Polítiques de Comunicació, que és obligatòria a tercer curs del grau de Periodisme.
En el grup de 300 estudiants hem canviat la manera de fer les
classes teòriques amb una sèrie de dinàmiques amb jocs de
rols i modificant el model d’avaluació.

Amb l’aplicació d’aquestes metodologies docents innovadores
hem detectat un cert impacte. En les classes teòriques hi havia
molt poca assistència, només comptaven amb el 30% i canviant
amb metodologies actives i avaluació continuada tenim una assistència del 95%.
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Navegar per les aigües de la publicitat
mòbil: un mapa per als marketinianos
Per Leon Siotis, director gerent per al Regne Unit i Europa del
Sud d’SpotX / Ipmark

Pensi en l’última vegada que va fer una ullada a les notícies.
Estava llegint el diari o mirant la pantalla del seu telèfon? La
majoria de la gent respondria amb la segona opció, especialment a Espanya, on la meitat de la població llegeix les notícies
al mòbil. Ara que els dispositius mòbils tenen pantalles més
grans i connexions més ràpides, també els utilitzen cada vegada més per veure vídeos. A mesura que l’ús d’Internet -especialment en els mòbils- creix, fins a un 65% dels espanyols ja
veuen vídeos en línia.

Està clar que veure vídeos en mòbils i tauletes és cada vegada
més comú entre els espanyols. Però com s’estan adaptant les
marques? La majoria estan invertint més en mòbils i vídeo. De
fet, l’any passat, les inversions en publicitat mòbil han superat
els 100.000 milions de dòlars a tot el món.
Però les marques no haurien llençar diners en el sector mòbil sense
un objectiu precís. Al mateix temps que les taxes de consum de
continguts mòbils arriben a màxims històrics, els responsables de
màrqueting digital han d’estar preparats per seguir als consumidors
fins a aigües inexplorades. Nosaltres els oferim tres consells als
responsables de màrqueting disposats a emprendre aquest viatge:
1. Navega per les expectatives del consumidor: Amb tant
contingut de vídeo d’alta qualitat al seu abast, els consumidors
esperen que els anuncis estiguin a la mateixa alçada. També
esperen que formin part de la seva experiència mediàtica i que
no l’interrompin. Per sort, els avenços tecnològics han permès
a les marques crear anuncis específics per als dispositius mòbils, el que ha millorat la seva qualitat, abast i rendiment. Per
exemple, Geico, una asseguradora de cotxes nord-americana,
va crear un vídeo mòbil molt graciós i eficaç amb l’eslògan “no
pots saltar-te aquest anunci”, fent referència al context.
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2. Estigues a la vista: La visibilitat segueix sent un concepte
clau per a molts anunciants, però les marques estan progressant molt en respecte a la publicitat mòbil. Molts socis tecnològics i empreses d’anàlisi, per exemple, poden ara comprovar
si les audiències seleccionades estan veient els anuncis de la
campanya adequats. A més, les noves unitats de vídeo que poden inserir-se en els paràgrafs de text, com les unitats In-Content de SpotX, ja estan disponibles en els dispositius mòbils.
Això significa que els anuncis de vídeo només es reprodueixen
quan estan a la pantalla, garantint un 100% de visibilitat.
3. Evita els “Walled Gardens”: Els Walled Gardens han suposat un dels majors reptes per als responsables de màrqueting
digital, incloent la ineficiència i la poca visibilitat de l’itinerari
del client. Els compradors creuen erròniament que els gegants
mediàtics nord-americans són els únics que ofereixen dades,
escala i eficàcia. Quan puguin, les marques haurien de sortir
al mercat obert, on la competència entre agents independents
dóna lloc a un millor servei al client i poden aprendre més sobre
l’èxit del màrqueting digital.
Tots a bord del mòbil
A mesura que les marques s’endinsen en territori inexplorat,

moltes estan abordant aquests reptes amb precaució, considerant la publicitat mòbil com un percentatge de la seva despesa
de campanya en comptes de per si mateixa.
Però estem sent testimonis de com el mercat evoluciona i com
compradors sofisticats destinen part de la seva despesa a dur a
terme campanyes en totes les pantalles, reconeixent la importància de les tauletes, els mòbils i els televisors connectats o,
en poques paraules, el vídeo total. S’han adonat que el vídeo
és vídeo, independentment de com es consumeix, i tenen en
compte l’audiència i l’experiència de cada dispositiu .
Això no és sorprenent; el que està passant a Espanya forma
part d’una tendència global pel que fa al consum de vídeo
en dispositius mòbils, tal com cada dia es publica a les revistes de màrqueting. A tot el món, els smartphones (o telèfons
intel·ligents) i les tauletes han superat als ordinadors de taula com els dispositius més populars, el que significa que els
ulls que busquen els anunciants estan navegant per Internet i
veient vídeos en línia. I com que el 88,3% dels espanyols utilitzen el mòbil més que el televisor per navegar per Internet, és
el moment que les marques arribin als consumidors espanyols
allà on és més probable que aquests es trobin.
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El sector encara s’està enfrontant a reptes clau a mesura que
segueixen als possibles clients d’un dispositiu a un altre fins al
regne del mòbil. Però si les marques mantenen aquests tres
consells enfront de la ment a mesura que continuen el seu viatge, arribaran vent en popa al futur de la publicitat (de la comunicació) mòbil.

Una de les crítiques fins ara dirigides contra aquestes empreses és que tenen en palmetes les parts rendibles del procés de
publicació i va eludir el negoci més car de crear realment un
bon periodisme. Si els experiments actuals naixents com els articles instantanis condueixen a una relació més integrada amb
el periodisme, és possible que veurem un canvi més significatiu
dels costos de producció segueixen, en particular al voltant de
la tecnologia i les vendes de publicitat.

El reintermediación d’informació, que una vegada que semblava que anava a ser totalment democratitzat pel progrés del web
oberta, és probable que els mecanismes per finançar el periodisme pitjor abans de millorar. Pel que fa a les perspectives
de la publicitat mòbil i els agressius objectius de creixement
d’Apple, Facebook, Google, i la resta han de complir per satisfer Wall Street, val a dir que a menys que les plataformes
socials tornen molt més diners de tornada a la font, produint
notícies són propensos a convertir-se en una activitat sense
ànim de lucre en lloc d’un motor del capitalisme.
Per ser sostenibles, les agències de notícies i periodisme haurà
de modificar radicalment els seus costos. Sembla més probable
que la propera onada de les empreses de mitjans de notícies
diàriament es construeix al voltant d’un model d’estudi de la
gestió de diferents històries, talents i productes a través d’una
àmplia gamma de dispositius i plataformes. Quan es faci aquest
canvi, la publicació de periodisme directament a Facebook o
altres plataformes es convertirà en la regla més que l’excepció.
Fins i tot el manteniment d’un lloc web podria ser abandonat en
favor de la hyperdistribution. La distinció entre les plataformes i
els editors es fondrà per complet.
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Fins i tot si es pensa en si mateix com una empresa de tecnologia, s’estan prenent decisions importants sobretot, des de
l’accés a les plataformes, la forma de periodisme o la parla, la
inclusió o la prohibició de determinats continguts, l’acceptació o
el rebuig de diverses editorials.
El que passa a la classe actual dels editors de notícies és una
qüestió molt menys important que quina classe de societat de
notícies i informació volem crear i com podem ajudar a donar-li
forma.
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Facebook s’està menjant el món

Per Emily Bell, periodista i professora a la Universitat de Periodisme de Columbia / Columbia Journalism Review

veient grans canvis en el control, i les finances, posant el futur
del nostre ecosistema editorial en mans d’uns pocs, que ara
controlen el destí de molts.
Els mitjans socials no només s’han empassat el periodisme,
s’ho han empassat tot. S’ha empassat les campanyes polítiques, sistemes bancaris, històries personals, la indústria de
l’oci, retail, fins i tot el govern i la seguretat. El telèfon a la butxaca és el nostre portal al món. Crec que en molts sentits, això
s’anuncia enormement interessants no només per donar oportunitats per a l’educació, la informació, i la connexió, sinó que
comporta una sèrie de riscos existencials contingents.

Quelcom realment dramàtic està passant en el nostre panorama dels mitjans, l’esfera pública, i la nostra indústria del periodisme, gairebé sense que ens adonem i, certament, sense el
nivell d’examen i el debat públic que es mereix. El nostre ecosistema de notícies ha canviat més dramàticament en els últims
cinc anys que potser en qualsevol moment en el passat cinccents. Estem veient enormes salts en la realitat virtual de la capacitat tècnica -vídeo en viu, notícies de robots d’intel·ligència
artificial, la missatgeria instantània i xat en aplicacions-. Estem

El periodisme és una activitat petita subsidiària de l’activitat
principal de les plataformes socials, però una d’interès fonamental per als ciutadans. L’Internet i el web social on els periodistes puguin fer un treball de gran abast, mentre que al mateix
temps ajudant a fer el negoci del periodisme de publicació en
una empresa poc rendible.
Dues coses importants ja han succeït que no hi hem prestat
prou atenció: En primer lloc, els editors de premsa han perdut
el control sobre la distribució.
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Els mitjans socials i companyies de plataforma es van fer càrrec del que els editors no podrien haver construït, fins i tot si
haguessin volgut. Ara la notícia es filtra a través d’algoritmes
i plataformes que són opacs i impredictibles. El negoci de les
notícies està adoptant aquesta tendència, i els participants nadius digitals com BuzzFeed, Vox, i la fusió han construït la seva
presència a la premissa que estan treballant dins d’aquest sistema, no contra ella.
En segon lloc, el resultat inevitable d’això és l’augment de la
potència de les companyies de mitjans socials.
La més gran de les companyies de plataforma i les xarxes socials, Google, Apple, Facebook, Amazon i empreses de venda
fins i tot segones com Twitter, snapchat i empreses d’aplicacions
de missatges emergents, s’han convertit en extremadament potents en termes de control del què publica, què a qui, i com que
la publicació es monetitza.
Hi ha una molt més gran concentració de poder en aquest sentit
que com mai havia estat en el passat. Les xarxes afavoreixen
les economies d’escala, de manera que la nostra cura curació
de la pluralitat en els mercats de mitjans -com el Regne Unit,

per dir un exemple- desapareix de cop, i la dinàmica del mercat
i les lleis antimonopoli dels nord-americans que confien poder
resoldre aquest tipus d’anomalies estan fallant.
La revolució mòbil està darrere de gran part d’aquest problema
A causa de la revolució en el mòbil, la quantitat de temps que
passem en línia, el nombre de coses que fem en línia, i l’atenció
que posem en les plataformes s’ha disparat.
El disseny i les capacitats dels nostres telèfons (gràcies, Apple)
afavoreixen aplicacions, les quals fomenten el comportament
diferent. Google va fer una investigació recent a través de la
seva plataforma Android que va mostrar, que mentre podem tenir una mitjana de 25 aplicacions en els nostres telèfons, només
en fem servir quatre o cinc d’aquestes aplicacions tots els dies,
i d’aquelles aplicacions que fem servir cada dia, el tros més significatiu del nostre temps es gasta en una aplicació de mitjans
de comunicació social. I és el moment en que l’abast de Facebook és molt més gran que qualsevol altra plataforma social.
La majoria dels adults nord-americans són usuaris de Facebook, i la majoria dels usuaris obtenen regularment algun tipus
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de notícies de Facebook, que segons les dades del Pew Research Center, vol dir que al voltant del 40 per cent dels adults
als Estats Units en general consideren a Facebook una font de
notícies.
Així que anem a recapitular:
• La gent està utilitzant cada vegada més els seus smartphones
per a tot.
• Ho fan principalment a través d’aplicacions, i en particular
les seves aplicacions socials i de missatgeria, com Facebook,
WhatsApp, snapchat, i Twitter.
• La competició es converteix en una aplicació d’aquest tipus és
intensa. L’avantatge competitiu per a les plataformes es basa
en ser capaç de mantenir als seus usuaris dins d’una aplicació.
Com més utilitzades pels usuaris dins de la seva aplicació, com
més se sap sobre ells, la informació podrà ser més utilitzada
per a vendre publicitat, majors ingressos.
• La competència per l’atenció és ferotge. Els “quatre genets
de l’Apocalipsi” -Google, Facebook, Apple i Amazon (cinc si
s’agrega a Microsoft)- estan compromesos en una guerra prolongada i tòrrida sobre les tecnologies, plataformes, i fins i tot
les ideologies guanyaran.

En l’últim any, els periodistes i editors de notícies es van trobar
de forma inesperada com a beneficiaris d’aquest conflicte.
És una molt bona notícia que les companyies de plataforma
amb bons recursos siguin sistemes que distribueixen notícies
dissenyant un mitjà a mida. Però a mesura que s’obre una porta, una altra s’està tancant.
En l’últim any, snapchat va llançar el seu App Discover, donant
canals per a marques com Vice, BuzzFeed, el Wall Street Journal, Cosmo, i el Daily Mail. Facebook va llançar els articles instantanis, que recentment es va anunciar que serà obert a tots
els editors aquest mes. Apple i Google ràpidament van seguir
l’exemple, el llançament d’Apple Notícies i pàgines mòbils es
van accelerar, respectivament. No van voler quedar-se enrere;
Twitter també ha llançat els seus propis moments, un agregat
de material de tendència en la plataforma per explicar històries
completes sobre els esdeveniments.
És una molt bona notícia que les companyies de plataforma
amb bons recursos siguin sistemes que distribueixen notícies
de disseny. Però a mesura que s’obre una porta, una altra
s’està tancant.
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Al mateix temps que els editors estan sent atrets a publicar directament en les aplicacions i els nous sistemes, que creixeran
ràpidament les seves audiències mòbils, Apple va anunciar que
permetria un programari de bloqueig per a ser descarregat des
de la seva botiga d’aplicacions.

En altres paraules, si un editor te com alternativa anar a una
plataforma de distribució l’agafa per fer diners a través de la
publicitat mòbil; qualsevol usuari d’un iPhone ara pot bloquejar
tots els anuncis i el seu programari de seguiment potser injustament. Els articles que apareixen dins de les plataformes, com
ara Discover a snapchat o articles instantanis a Facebook, són
en gran part, encara que no totalment, immunes als bloquejadors. Efectivament, les possibilitats dels editors de publicitat
digital de mòbils es cada vegada més petita, està davant un
tallafocs potencialment insalvable. Per descomptat, es podria

afegir que els editors venien d’haver fet massa el viu i es feien
pesats per les seves pàgines amb publicitat intrusiva, que ningú
volia en primer lloc.
Hi ha tres alternatives per als editors comercials.
Una d’elles és per empènyer encara més el periodisme directament cap a una aplicació com Facebook i els seus articles
instant en què el bloqueig d’anuncis no és impossible, però més
dur que a nivell del navegador. Com un editor em va dir, “Ens
fixem en la quantitat que podríem fer des del mòbil i sospitem
que fins i tot si ho donem tot directament a Facebook, encara
estaríem millor.” Els riscos, però, de ser dependents dels ingressos i el trànsit d’un distribuïdor, són molt alts.
La segona opció és construir altres negocis i ingressos fora de
les plataformes distribuïdores. Acceptar que la recerca d’una
gran audiència a través d’altres plataformes no només no li ajuda, però danyar de forma activa el periodisme, per la qual cosa
es mou a una mesura de la participació de l’audiència en lloc
d’escala.
Membres o subscriptors es consideren amb més freqüència en
aquest context. Irònicament, els requisits previs per a aquests
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estan tenint una forta identitat de marca que els subscriptors no
hi senten cap afinitat. En un món on el contingut és altament
distribuït, això és molt més difícil d’aconseguir que quan està
lligat als productes envasats físicament. Fins i tot en els pocs
casos en què la subscripció està viva, sovint no compensen el
dèficit de la publicitat.
El tercer és, per descomptat, per fer publicitat que no s’assembli
en absolut a la publicitat convencional, de manera que els bloquejadors d’anuncis no poden detectar-la. Això solia ser anomenat “publireportatge” o “patrocini”, però ara es coneix com
“la publicitat nativa”, i ha crescut a gairebé un quart de tota
la publicitat gràfica digital, només als EUA. De fet, les empreses digitalment natives com BuzzFeed, Vox, i els híbrids com
a Vicepresident, han alterat el model de publicació, si no en
convertir essencialment agències de publicitat -que són al seu
torn el risc de fracassar-. El que vull dir amb això és que tracten
directament amb els anunciants, que fan el tipus de pel·lícules
de vídeo viral i GIF que veiem disperses per totes les nostres
pàgines de Facebook, i després els publiquen a totes aquelles
persones que prèviament han “agradat” o compartits un altra
material d’aquest editor.

La resposta lògica assolida per molts editors a gran part d’això
és per invertir en les seves pròpies aplicacions de destinació.
Però, com hem vist, fins i tot la seva pròpia aplicació ha de
ser compatible amb les normes de distribució dels altres per
tal de treballar. I la inversió en el manteniment de la seva pròpia presència es produeix en un moment en què la publicitat
(sobretot en la impressió) es troba sota pressió, i la publicitat
en línia no està creixent bé. L’equilibri crític entre la destinació
i la distribució és probablement la més difícil decisió d’inversió
editors tradicionals han de fer en aquest moment.
Els editors estan reportant que els articles instantanis els estan donant potser tres o quatre vegades el trànsit que es pot
esperar. La temptació per als editors és anar cap al “all in” en
les plataformes distribuïdores, i acaba de començar a crear el
periodisme i les històries que funcionen al web social, on cada
vegada és més potent. Puc imaginar veure les agències de notícies abandonar totalment la capacitat de producció, la capacitat de la tecnologia, i fins i tot la publicitat dels departaments, i
delegar tot a plataformes de tercers en un intent de mantenir-se.
Aquesta és una estratègia d’alt risc: Es perd el control sobre
la seva relació amb els seus lectors i espectadors, els seus
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ingressos, i fins i tot la ruta de les seves històries portaran a
arribar al seu destí.
Amb milers d’usuaris i centenars de milers d’articles, imatges
i vídeos que arriben en línia cada dia, les plataformes socials
han de servir algoritmes per tractar d’ordenar a través de la important i recent popularització i decidir que cal veure què. I no
tenim més remei que confiar en ells per fer això.
En veritat, tenim poca o cap idea de com cada empresa està
classificant les seves notícies. Si Facebook decideix, per exemple, que les històries de vídeo seran millor que les històries
de text, no podem saber que a menys que ens diuen o menys
que l’observen. Es tracta d’una matèria sense regular. No hi
ha transparència en el funcionament intern d’aquests sistemes.
Hi ha enormes beneficis de tenir una nova classe de persones
tècnicament capaces, amb consciència social, un èxit financer,
i altament energètic com Mark Zuckerberg fer-se càrrec de les
funcions i el poder econòmic d’alguns dels portals sobris, políticament arrelades, i en ocasions corruptes que hem tingut en el
passat. Però hem de tenir en compte, també, que aquest canvi
cultural, econòmic i polític és profund.

Estem lliurant els comandaments d’una part important de les
nostres vides públiques i privades a un nombre molt petit de
persones, sense haver estat elegits i de manera inexplicable.
Necessitem una regulació per assegurar-nos que tots els ciutadans podran obtenir igualtat d’accés a les xarxes d’oportunitats
i serveis que necessiten. També hem de saber que tot discurs
públic i l’expressió seran tractades de forma transparent, encara que no puguin ser tractats per igual. Aquest és un requisit
bàsic per al funcionament de la democràcia.
Perquè això succeeixi, hi ha d’haver almenys algun tipus
d’acord que les responsabilitats en aquesta àrea estan canviant. Les persones que van construir aquestes companyies de
plataforma no es van disposar a fer-ho per tal de fer-se càrrec
de les responsabilitats d’una premsa lliure. De fet, estan bastant alarmats que això és el resultat del seu èxit d’enginyeria.
Per ser sostenible, les agències de notícies i periodisme haurà
de modificar radicalment els seus costos.
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El periodisme, pel seu nom

Per Josep Maria Carbonell y Josep Lluís Micó / tret del Facebook

La crisi dels mitjans de comunicació ha coincidit amb
novetats com el màrqueting
de continguts: la promoció de productes i serveis
a través de materials útils
per als públics als quals
s’intenta atreure. Les marques prefereixen que els professionals de la informació s’encarreguin d’aquestes tasques. Encara
que s’hagin educat com a periodistes, ningú com ells porta a
terme aquesta tasca amb tanta solvència. Analistes com Andy
Newbom beneeixen aquesta remodelació en assenyalar que es
tracta d’una solució per al problema dels redactors que treballaven en uns mitjans que els han acomiadat o que s’han vist
forçats a tancar. Aquesta transformació amplia la iniciada quan
nombrosos reporters van començar a incorporar-se a agències
i gabinets de premsa, és a dir, al camp de la comunicació corporativa.

Aquella transició no va estar exempta de polèmica, i l’actual,
tampoc. A més, la digitalització d’estratègies, funcions i perfils ha
desencadenat una sofisticació que introdueix molts interrogants.
És això periodisme? Si tenim en compte les definicions clàssiques, la resposta serà contundent: no. La base és la mateixa:
es sintetitzen i presenten dades vinculades a esdeveniments
rellevants. No obstant això, l’exigència sobre el contrast de les
fonts i la neutralitat en l’exposició es dilueixen.
La segona pregunta és també obligada: hi ha algun col·lectiu
més preparat que els periodistes per a aquesta comesa? A jutjar per l’elecció dels interessats, de nou la contestació és terminant: no. La paradoxa s’ha de plantejar sense embuts. La
majoria de graduats en Periodisme mai aconseguirà una feina
en la seva àrea. Les universitats calculen que, com a màxim,
un terç d’alumnes estarà al servei d’un mitjà; la resta haurà
d’exercir altres oficis dins de la comunicació. Tanmateix, els
centres mantenen la seva denominació. Els professors més puristes -o els que ignoren com és el sector- són reticents al canvi.
Però la contradicció és insostenible. La sortida principal per als
que passen per les facultats de Periodisme no és el periodisme
en els mitjans.
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No seria més honrat afegir al nom de la carrera un complement
que representi el que està passant? Així diríem a les coses pel
seu nom: al periodisme, Periodisme, i a la comunicació corporativa, Comunicació Corporativa.
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