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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
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Set models de negoci que podrien
salvar el periodisme
Per Mandla Chinula / IJNET

L’era digital ha alterat els patrons de consum i, al seu torn, ha
irromput en els models de publicitat tradicionals amb els que
es manejaven els diaris. Això ha portat els responsables dels
mitjans a buscar maneres innovadores de seguir sent rendibles. Algunes d’aquestes estratègies ja estan demostrant que
el periodisme seguirà tenint futur. A continuació presentem alguns dels models més prometedors per finançar al periodisme
de qualitat.

Contingut patrocinat.- El contingut patrocinat es refereix a històries originals escrites per promoure o anunciar una empresa.
Atès que el contingut patrocinat és bastant similar a la narrativa
periodística, se li sol posar una etiqueta que aclareixi que és
material patrocinat per distingir-lo. Els mitjans poden aprofitar
la reputació d’una empresa per crear històries de marca que
puguin interessar a les audiències. Això ha portat a les companyies a anunciar-se en diferents mitjans de comunicació, i ha
funcionat tant per a grans publicacions com en mitjans locals.
Crowdfunding o finançament col·lectiu.- Un bon nombre de
publicacions se sustenten amb donacions. Això es pot veure
especialment en organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen al periodisme d’investigació. Mentre que alguns mitjans
conviden a la gent a donar per a projectes individuals de periodisme a través de Kickstarter, altres com The Guardian han
incorporat plans de membres. Tot i que la publicació holandesa
De Correspondent guanya diners a través de subscripcions i
paywalls (“murs de pagament”), el lloc va ser inaugurat gràcies
a una donació col·lectiva d’1,7 milions d’euros que li va permetre pagar els salaris dels seus periodistes. FrontPageAfrica,
un periòdic independent a Libèria, és finançat per la diàspora
liberiana; el seu editor i fundador Rodney Sieh ha pogut infor-
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mar sobre les violacions als drets humans a Libèria gràcies a
la independència que li va brindar aquest tipus de finançament.
Subscripcions.- “Algú ha de pagar pel periodisme, o el periodisme pagarà per això”, és un argument popular entre els
editors sempre que es parla de continguts gratuïts. Diaris com
The Information, que funcionen 100% sobre la base de subscripcions, han demostrat que les empreses de mitjans encara
poden sobreviure amb aquest model. Encara que algunes obtenen ingressos significatius de les subscripcions, grans publicacions com The New York Times no poden sostenir-se només
amb elles. Els models de subscripció depenen en gran mesura
de les audiències a les que el mitjà es dirigeix específicament,
que no només valoren el contingut produït, sinó que també estan disposades a pagar per ell.
Periodisme en viu.- Gràcies a Facebook Live, Periscope i altres plataformes, els periodistes tenen l’oportunitat de presentar
històries i notícies enfront d’una audiència en viu de manera
innovadora i interactiva. Algunes empreses que ho estan fent
són el Boston Globe, mitjançant Globe Live, i Gannett, amb el
seu Projecte Storytellers d’Arizona. Encara que alguns ingressos provenen de la venda d’entrades, els patrocinis semblen

generar més diners. El 2015, el Projecte Storytellers d’Arizona
va aportar més de 100.000 dòlars a través de patrocinadors de
les presentacions en viu.
Donants.- Aquest tipus de finançament ve en diferents formes,
incloent suport filantròpic, finançament governamental i responsabilitat corporativa. Amabhungane, de Sud-àfrica, és finançat
per sis organitzacions donants, i un terç dels seus costos són
coberts per The Mail and Guardian.
Els filantrops solen donar generoses donacions per promoure
el bon periodisme. Un exemple és el fundador d’eBay, Pierre
Omidyar, que a través de la seva firma filantròpica es va comprometre amb 100 milions de dòlars per donar suport al periodisme d’investigació i lluitar contra les notícies falses. Diversos
governs encara financen diaris nacionals o públics. Entre els
bons exemples s’inclouen països com França i Noruega, que
brinden diners a mitjans amb ànim de lucre. La responsabilitat
corporativa és una altra forma de finançament a què es pot recórrer. Facebook i Google, per exemple, financen el periodisme
com a part de la seva responsabilitat corporativa. El principal
desafiament és que aquestes corporacions proporcionin fons
sense buscar exercir influència sobre els mitjans.
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Micropagaments.- Amb els micropagaments, els lectors paguen petites quantitats per accedir a un sol article. Blendle, una
plataforma holandesa de notícies, funciona actualment amb
aquest model, amb històries individuals que costen entre 10
i 90 centaus. Bàsicament, és l’iTunes de les notícies. Blendle
s’ha llicenciat contingut de gairebé totes les principals notícies
d’Amèrica i Europa. No hi ha anuncis, no hi ha murs de pagament i els usuaris només paguen per aquells articles que els
interessen. Si a una persona no li agrada l’article que ha llegit,
pot demanar que li tornin els diners.
Periodisme de qualitat.- Una raó interessant per la qual els
lectors de Blendle de vegades demanen que els restitueixin els
seus diners té a veure amb la qualitat. Els articles que només
busquen clics -històries de baixa qualitat que poden trobar-se
a tot arreu de forma gratuïta- semblen obtenir més restitucions
que les peces de fons i les anàlisis.
“La gent només pagarà pel contingut que trobi digne dels seus
diners. Així que a Blendle, només el periodisme de qualitat es
converteix en tendència”, va escriure el cofundador e ‘Blendle,
Alexander Klöpping.

“El periodisme d’investigació també atreu publicitat. És el que
eleva la nostra marca”, va dir Jed Hartman, cap d’ingressos
del Washington Post, en un article recent del New York Times.
“Altres marques volen unir-se a una marca de confiança”. Els
mitjans estan arribant a la conclusió que les notícies falses i la
sobrecàrrega d’informació que abunden en les xarxes socials
portaran el públic a buscar fonts alternatives de notícies i informació fiable. (Foto: Blanquerna)
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Titular
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Ladillo
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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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Creix la crisi del paper a la premsa
generalista: El País i La Razón es
desplomen en vendes i s’acosta el
punt de fusió
Per Elplural.com i Dircomfidencial

Un altre nou informe de l’OJD i un altre mes dur per a la premsa de paper generalista d’àmbit estatal, que segueix en caiguda lliure i acumulant baixades de dues xifres. Tant les vendes
com la difusió segueixen caient en els rotatius de paper, amb
especial incidència per a El País, que torna a estar per sota de
la barrera psicològica dels 100.000 exemplars, i per al diari La
Razón, que es desploma fins als 44.491 exemplars.

Les dades de l’OJD afecten especialment el diari de Prisa, que
al mes de maig va vendre 96.177 exemplars, el que suposa
una caiguda del 18,3% respecte al mateix mes de l’any anterior,
amb una pèrdua acumulada de 21.540 còpies.
En termes de difusió -exemplars venuts més els gratis que se
subministren en punts estratègics- les dades tampoc són favorables. Al maig es va arribar als 175.051 exemplars, una de
les pitjors dades de la seva història i que suposa haver perdut
22.405 còpies, un 11,3% menys que al maig de 2016.
El Mundo segueix ocupant la segona posició, tot i que amb
unes dades pessimistes de 61.506 exemplars venuts, el que
suposa una pèrdua de 10.501 còpies i una caiguda del 14,5%
respecte a l’any anterior. I en difusió, el diari d’Unidad Editorial
no és capaç de passar dels 100.000 exemplars, tot i que es
queda a les portes, amb 96.024, però la dada suposa 12.961
còpies menys i una caiguda de l’11,8%.
A més, ABC ha aconseguit superar a El Mundo a Madrid, on
ha venut 2.887 exemplars més i té una difusió de 2.074 còpies
més. En total, el diari de Vocento té 56.193 exemplars venuts el
maig (7.269 menys i una caiguda del 11,4%). Mentre que en di-
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fusió arriba a les 79.601 còpies, amb 10.384 exemplars menys
que suposen una caiguda del 11,5%.
El que major caiguda pateix és La Razón, que només va arribar
al maig a vendre 44.491 exemplars, fet que suposa una pèrdua
de 11.765 diaris venuts i una caiguda interanual del 20,9%. Pel
que fa a la difusió, parlem de 72.500 exemplars, 16.667 còpies
menys que suposen una caiguda interanual del 18,6%.
Passant per Barcelona, l’OJD li dóna a La Vanguardia unes vendes de 25.965 exemplars (-15,8% interanual) al mateix temps
que la seva difusió va continuar caient a tomba oberta fins als
110.597 exemplars (-13,6%). Finalment, El Periódico va ser el
que menys exemplars va retirar de la difusió al maig, únicament
7.260, el que representa un descens del 8,81% per a un total
de 49.605 exemplars. Les seves vendes, això sí, van retrocedir
un 12,4%, fins als 38.250 exemplars.

el ball de concentracions. Després d’anys de rumorologia en
què no acabava de concretar-se res, la temperatura del mercat
es troba molt pròxima al punt de fusió.

El punt de fusió

No és d’estranyar, per tant, que s’assoleixi aquest punt en els
pròxims mesos. Com a molt tard, a la tardor, com assenyalen algunes fonts consultades. Sobre les possibles fusions s’ha conjecturat molt i escrit més, però encara no es dubta en situar els principals grups a la pista de carrera, no tots es troben al carrer central.

Tot aquest corpus de dades sobrevé en un moment de relativa
calma per al sector. Alguns dels editors d’aquests diaris han expressat recentment la seva certesa que és l’hora de començar

En principi, per la urgència de la seva situació financera, Zeta
és el que té més pressa per enlairar el peu del tac. Tant és així
que Deloitte li ha aconsellat recentment en un informe explorar
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oportunitats en el mercat, ja sigui per mitjà de vendes o de fusions, amb Prisa, amb Vocento i amb el Grup Godó. I tot i que
tant el conseller delegat de Vocento, Luis Enríquez, com el seu
president, Santiago Bergareche, han reconegut que aspiren a
protagonitzar un paper actiu dins d’aquest procés, un dels tapats
seria Prensa Ibérica. El seu president, Javier Moll, qui des de fa
una mica més d’un mes lidera la patronal dels diaris, porta un
temps sondejant el sector a la recerca d’oportunitats d’inversió.
“Tots estan parlant amb tots”, rasa la mateixa font, però cap ha
passat a l’acció de moment. Les reticències a fer el pas són
comprensibles. Al cap i a la fi, s’estan plantejant concentracions
amb vista a aconseguir la consolidació i no el creixement, com
podia haver estat en els anys anteriors a la crisi econòmica. (en
la foto la junta directiva d’AMI (abans AEDE)

L’Heraldo de Aragón, amb el suport de
César Alierta, vol menjar-se PRISA
Les aigües no estan tranquil·les en els mitjans de comunicació
espanyols: comença a viure’s una petita maror, però aviat es
podrien veure onades més fortes. El grup propietari del Heraldo

d’Aragón, amb el suport del president de la Fundació Telefónica
i expresident de la companyia de telecomunicacions, l’aragonès
César Alierta, vol menjar-se, ni més ni menys, que al gegant
que controla El País i la Cadena SER, és a dir, a PRISA.
Ara mateix, Henneo és propietari del regional Heraldo de Aragón, el gratuït 20 Minutos -adquirit al juliol de 2015- i el digital
lainformacion.com -comprat el passat abril-. Ara, Henneo vol que
el digital, torni als seus orígens i tingui només influència política i
econòmica. Per menjar-se PRISA la família De Yarza, propietària
d’Henneo, té l’ajuda de César Alierta, que no és la primera vegada que posa entre les cordes a Cebrián. (de Hispanidad)

Guerra civil a la FAPE: 33
associacions de periodistes exigeixen
un canvi dels estatuts
La lluita interna ha esclatat de nou en la Federació d’Associacions
de Periodistes d’Espanya (FAPE). Un total de 33 Associacions
de la Premsa o Col·legis de Periodistes vinculats a la FAPE
han demanat una assemblea extraordinària on es procedeixi
a una modificació urgent dels seus estatuts. El problema de
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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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rerefons no és altre que una divisió històrica entre col·legis de
periodistes i associacions i al súper “poder” de l’Associació de
la Premsa de Madrid (APM).
Els organismes que signen la missiva són: les Associacions o
Col·legis d’Albacete, Àvila, Badajoz, Barcelona, Burgos, Càceres, Cadis, Cantàbria, Ciudad Real, Còrdova, Elx, Guadalajara,
Huelva, Jaén, Jerez, Las Palmas, la Rioja, Lleó, Lugo, Màlaga,
Mèrida, Navarra, Oviedo, País Basc, Salamanca, Santiago, Talavera, Tenerife, Valladolid i les vinculades Dones Periodistes
de la Mediterrània, Associació de Periodistes Agroalimentaris,
ACIJUR i Associació de Periodistes d’Informació Ambiental. Els
canvis més importants que propugnen són els següents:
- Que es modifiqui la redacció de l’article 4.5 sobre qui és periodista per aclarir els títols universitaris d’accés i adequar-lo a
l’Espai Europeu d’Educació de Bolonya i que s’elimini qualsevol
via d’accés al carnet de periodista diferent al títol.
- Que es modifiqui l’assignació de vots prevista en l’article 9,
establint un vot per associació o bé que per guanyar una votació es tingui en compte no només el nombre de vots sinó que
aquests provinguin d’un nombre mínim d’associacions.

- Que la Comissió de Garanties ha de tenir la llibertat de mantenir correspondència amb una o totes les associacions utilitzant
els serveis administratius de FAPE, que són de la Federació no
de la Junta, sense cap autorització de la Junta.
- Que es revisin els requisits que han de complir les associacions vinculades i que es defineixi la manera de vinculació:
drets i obligacions en relació a quotes i vots. (d’EFE)

El Consell de Ministres rep l’informe
de l’Avantprojecte de Protecció
de Dades i sistemes d’exclusió
publicitària
El Consell de Ministres ha rebut
un informe del ministre de Justícia sobre l’Avantprojecte de Llei
Orgànica de Protecció de Dades
amb la finalitat de millorar la regulació d’aquest dret fonamental.
Es tracta de les dades de caràcter personal i adaptar la legislació espanyola a les disposicions
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contingudes en el Reglament comunitari de 2016 en aquesta
matèria abans de la seva definitiva entrada en vigor, fixada per
al proper 25 de maig de 2018.
Davant la realitat d’una societat més globalitzada, l’objectiu
d’aquesta reforma és aconseguir en tot l’espai comunitari una regulació de caràcter més uniforme d’aquest dret, que en el cas espanyol està recollit a l’article 18.4 de la Constitució. Així, l’aprovació
d’un Reglament Comunitari de Protecció de Dades es dirigeix a
superar certs obstacles generats per normatives diferents a tot el
conjunt de la Unió Europea, que fins al moment ha conduït a diferències apreciables en aquest dret per als ciutadans comunitaris.
En aquesta reforma s’introduiran novetats com el tractament de
les dades de persones mortes per part dels seus hereus, tenint
en compte les instruccions aportades per les mateixes. A més,
s’exclou el “consentiment tàcit”, havent de ser exprés i afirmatiu
i s’estableix la presumpció d’exactitud i actualització de les dades obtingudes directament de la persona interessada. Pel que
fa a l’edat per al consentiment, es redueix des dels catorze als
tretze anys, tal com permet el Reglament europeu, per adaptar
el sistema espanyol al d’altres països del nostre entorn.
Pel que fa al tractament de les dades, s’adopta el principi de

transparència, es regulen els sistemes d’informació creditícia,
la videovigilància, els sistemes d’exclusió publicitària (“llistes
Robinson”) , la funció estadística pública i les denúncies internes en el sector privat.
S’incideix també en els drets d’accés, rectificació, supressió,
limitació del tractament, portabilitat i oposició, i s’introdueix
l’obligació de bloqueig que garanteix que aquestes dades quedin a disposició d’un tribunal, el ministeri fiscal o altres autoritats competents (com la agència Espanyola de Protecció de
Dades) per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del seu tractament, evitant així que es puguin esborrar per
encobrir l’incompliment. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Tremp recupera la ràdio local
El passat 22 de juny, Ràdio Tremp va tornar a emetre 27
anys després de la seva desaparició, gràcies a l’acord entre
l’Ajuntament i Montcau Produccions (propietària de Digital Hits
FM). La nova emissora local emet a través del 95.8 de l’FM, on
des de fa tres anys es pot escoltar Digital Hits FM, adjudicatària
de la llicència, i amb qui compartirà graella.
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De moment, durant l’estiu, Ràdio Tremp emetrà en proves, amb
butlletins horaris de dilluns a divendres, i a partir de setembre
anirà completant la seva programació. Aquesta inclourà un informatiu diari, un magazín d’esports, un programa dedicat a les
entitats de Tremp, debats temàtics i retransmissions dels principals esdeveniments socials, esportius i polítics que tinguin lloc
al municipi. Passat l’estiu, també es posarà en marxa el portal
ràdiotremp.cat, que recollirà l’actualitat informativa que cobreixi
l’emissora i permetrà accedir als continguts ja emesos.
Juntament amb l’inici d’emissions, l’Ajuntament ha posat en
marxa el Servei de difusió d’informació municipal. Aquest posa
a disposició de totes les entitats del municipi diversos espais
radiofònics en la nova emissora amb l’objectiu de donar difusió
al teixit cultural, social i esportiu de Tremp. (de Comunicació 21)

Arriba al quiosc Bicitravel, la revista
dels viatges en bici
Motorpress Ibèrica llança el primer número de Bicitravel, una
revista per als amants de les bicis en tota la seva magnitud. La
revista, de 116 pàgines, conté tota mena d’informes de material,

anàlisi de GPS, sistemes d’il·luminació, bosses de bikepacking
i tots aquells components i accessoris perquè una sortida en
bicicleta esdevingui un viatge memorable.
La revista ajudarà a planificar viatges a diferents destinacions,
des de la Baixa Califòrnia, passant per Groenlàndia, Perú,
Suïssa, Toscana, Pirineu gironí o el mític Camí del Cid, amb
consells pràctics i trucs. Amb una periodicitat anual, el primer
número de Bicitravel ja està disponible en quioscs, punts de
venda habituals ia la web de Motorpress Ibèrica. També en edició digital per a iPad i dispositius Android. (d’El Publicista)
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Els diaris impresos resisteixen entre
els internautes
Per Redacción La Publicidad

L’objectiu d’aquest estudi és aprofundir en el coneixement dels
individus que llegeixen premsa o suplements i tenen accés a
internet, analitzant més la interacció entre el paper i el digital
així com les exclusivitats i duplicacions de capçaleres en tots
dos suports. L’estudi, basat en un panell, proporciona informació sobre els hàbits de la població internauta, que representa un
80% dels espanyols de 14 anys o més. Tots els participants en
l’estudi han estat contactats a través d’un qüestionari en línia
entre principis de març i la primera quinzena d’abril.
Les principals conclusions d’aquesta anàlisi de AIMC basada
en el seu propi panell en línia són les següents:

D’acord amb les dades de la nova edició d’AIMC Q Panel, un
de cada tres internautes llegeix diàriament un diari en paper i
de forma diària, el 17% consulta almenys un diari en paper i un
altre digital, mentre que un 39% no en consulta cap.

- El 70% dels internautes van llegir algun diari en format paper
en els últims 30 dies. Els resultats es mantenen estables si els
comparem amb 2016 i 2015. Al dia, el percentatge d’internautes
que llegeix almenys un diari en paper és del 32%.

L’AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació) ha presentat els resultats d’un nou estudi realitzat a través de l’AIMC Q Panel, el seu propi panell d’internautes, en què
es mostren, per cinquena ocasió, els hàbits dels internautes en
relació al consum de premsa diària i suplements.

- El 45% dels internautes accedeix diàriament a un diari electrònic i ascendeix al 67% en un mes.
- Els lectors de diaris en tots dos formats són un 50% dels internautes
dels últims 30 dies. Només el 13% declara no llegir cap tipus de diari.
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- El creixement en el nombre d’internautes va ser de 30.217.00031.893.000 una mica més del 5%. Els lectors mensuals de
diaris en paper es mantenen en el 70% dels internautes tot i
l’augment de la base d’internautes i de la disminució general de
lectors de diaris en paper.
- Es redueixen en gairebé un punt els que no accedeixen a cap
tipus de diari (de 13% al 12%). Al contrari, els que accedeixen
en paper i no a la versió electrònica escalen quatre punts (del
16% al 20%). No obstant això, els que accedeixen a diaris online i no a diaris en paper es mantenen pràcticament igual al
17%.
- Els lectors de diaris en línia al dia representen el 45%,
14.471.000 lectors. Això suposa un descens de cinc punts
respecte a l’anterior edició de l’estudi (que va ser del 50%,
14.976.000 lectors en total).
- Es redueix el percentatge d’aquells que únicament llegeixen
capçaleres en línia en un dia mitjà (passa del 33% del 2016 al
27% actual), mentre que augmenta en quatre punts la proporció
d’internautes que no llegeixen diaris ni en paper ni electrònics
(el 35 % al 39%).

Quant als dispositius utilitzats per accedir a diaris online, el PC
segueix sent el més utilitzat (61%), tot i que ha patit un retrocés
respecte a l’onada anterior quan era utilitzat per un 68% dels
lectors de diaris en línia. D’altra banda, l’accés a premsa online a
través del telèfon intel·ligent creix en vuit punts, situant-se en el
55%, i retalla la distància entre tots dos dispositius, que el 2016
suposava 21 punts de penetració i ara mateix està en el 6%. Per
la seva banda, la tauleta cau dos punts respecte al 2016.
El web del diari és la font més utilitzada per accedir al mitjà online, emprada pel 88% dels lectors en línia, seguits de l’aplicació
de smartphone o tauleta amb un 18%.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden ampliar la informació
sobre “AIMC presenta una nueva edición de su Q Panel dedicado al consumo de diarios y suplementos”, CLICANT AQUÍ

El secret del pla de transformació digital
del grup McClatchy: històries locals
Una de les estratègies principals del pla de transformació digital
que està implementat en la seva xarxa de 31 diaris el grup nord-
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americà McClatchy és el d’apostar per les històries locals que
tenen realment incidència en la seva audiència.
En un article publicat a Poynter.org s’explica que els diaris de
McClatchy -entre els quals es troben The Sagrament Bee i The
Miami Herald- publiquen cada mes unes 29.000 peces digitals de contingut local. No obstant això, són únicament 1.000
d’aquestes peces les que aporten més de la meitat del trànsit
total. Això representa una mitjana d’una peça diària per diari
com a gran generadora de trànsit.

no aportin valor. Els primers diaris que estan treballant en el
nou pla estan obtenint ja bons resultats, amb importants increments de l’audiència, segons han explicat els directius del grup.
“La informació més propera triomfa”, expliquen.
El pla de transformació digital, que impulsa un equip format per
deu persones, inclou moltes altres mesures, entre elles el desenvolupament de productes amb metodologies àgils de gestió
de projectes. El Butlletí de l’AMIC us convida a llegir aquest
article CLICANT AQUÍ (de Poynter)

Facebook ja és la primera font de notícies

L’objectiu que persegueix el pla que ha començat a aplicar McClatchy en els seus periòdics des de fa cinc mesos és el de dedicar més atenció a la creació de bones històries periodístiques
que tinguin realment impacte local i menys a aquells temes que

Facebook es posiciona com la primera font de notícies, superant
als mitjans tradicionals i molt per sobre d’altres xarxes socials o
plataformes digitals com Google o Twitter. Així es desprèn dels
resultats de l’última enquesta d’Ogilvy Media Influence a més
de 250 periodistes de tot el món.
Resumim en quatre punts fonamentals els resultats obtinguts
de la nova enquesta desenvolupada per l’equip Ogilvy Mitjana
Influence:
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emergents, com la realitat virtual (9%) i la intel·ligència artificial
(7%) encara tenen molt camí per recórrer per ser eficients per
als mitjans.

1. Facebook és la primera font de consulta de notícies (39%),
per sobre dels mitjans tradicionals (32%) i superant significativament a altres xarxes socials / plataformes digitals com
Google (15%) i Twitter (4%). No obstant això, a nivell regional,
es detecta una important distinció entre EMEA (60%) i la regió
Àsia-Pacífic (22%).
2. Els mitjans impresos (40%) es perceben com els que millor
s’adapten al món digital. Aquí també s’aprecien lleugeres diferències regionals: Amèrica del Nord (45%), Àsia Pacífic (43%)
i EMEA (32%).
3. Periodistes de tot el món afirmen que les plataformes digitals (34%) i els smartphones (26%) són les millors vies per
transmetre informació en l’era mòbil. Altres tecnologies, encara

4. La combinació de mitjans guanyats (40%), xarxes socials
(27%) i participació d’influenciadors (13%) és el mix més eficaç
per impulsar la reputació i influència d’una marca en totes les
àrees geogràfiques.
“La nostra enquesta demostra que la tecnologia i els últims
avenços en els mitjans digitals estan canviant la manera en
què consumim informació”, afirma Jennifer Risi, directora de
Comunicació d’Ogilvy. “Facebook ofereix als usuaris una nova
forma de llegir les notícies. Així que les marques poden aprofitar les seves comunicacions en mitjans tradicionals per arribar
a audiències clau, perquè aquestes s’amplifiquen a través els
seus perfils a la xarxa i gràcies a la participació activa de influenciadors. D’aquesta manera, poden aconseguir una comunicació eficaç, dirigida a impulsar la seva reputació i influència”.
(d’Interactiva Digital)
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Dircom posa en marxa un web sobre
comunicació i innovació
La Vocalia d’Innovació de Dircom ha posat en marxa una nova
publicació online: INNOVA+C, una pàgina web a mig camí entre
el bloc i el magazine, en què s’aborden, analitzen i desenvolupen en profunditat dos enfocaments diferents dins l’àmbit de la
comunicació: Comunicar la Innovació (CI) i Innovar en comunicació (IC).

d’innovació, tendències i casos d’èxit, anàlisi de formats i eines
amb vocació de generar impacte, difusió d’esdeveniments, centres d’R+D+I, investigació en comunicació, neuromàrqueting,
Social CRM, Social Media Lab, recursos disponibles, etcètera,
seran presents en els continguts d’aquesta publicació. En definitiva, innovar a l’hora d’explicar històries.
Dircom és l’associació professional que agrupa els directius i als
professionals de la comunicació de les empreses, institucions
i consultores a Espanya. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Nova web pel Tot Cerdanyola en motiu
dels seus 30 anys

Dues cares d’una mateixa moneda en aquest blogzine, que
neix amb una periodicitat de quatre números l’any, i que es
nodrirà amb la participació, propostes i suggeriments de tots
els professionals de la Comunicació. Conceptes i metodologies

Conscient de la importància de la presència digital actual, el
Tot Cerdanyola ha fet un pas endavant i ha obert un nou portal d’informació de proximitat actualitzat les 24 hores del dia,
una millora que també coincideix amb el 30è aniversari de la
publicació gratuïta. A través de la pàgina web www.totcerdanyola.cat, els lectors podran informar-se de tot el que passa a
la ciutat i, a més, podran rebre el més destacat del dia a través del correu electrònic. El mitjà també ha estrenat un canal
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de whatsapp, on els subscrits rebran diàriament la noticia més
destacada del dia. Donar-se d’alta a aquest servei és tan senzill
com enviar la paraula ALTA al número 683 470 289.
El setmanari gratuït Tot Cerdanyola vol, amb aquestes millores,
reforçar-se com a “element cohesionador” entre ciutadans, comerços, empreses, institucions, entitats i col·lectius de la ciutat i dels seus voltants. Aquestes noves mesuren arriben pocs
mesos després d’anunciar-se que el periòdic passava a formar
part del grup Totmedia, companyia que també edita altres publicacions locals com Tot Sant Cugat, Món Terrassa o iSabadell,
així com mitjans temàtics com Pares i Nens, Via Empresa i Vadevi. (de Redacció AMIC)
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La publicitat en premsa i revistes,
únics mitjans on caurà la inversió
Per Eduardo Madinaveitia / Bloggin Zenith

total en mitjans creixerà un 3,4%. Les regles de joc, doncs, han
canviat. Aquesta és una de les principals conclusions del panell
Zenthinela.
El creixement d’un 4,0% aquest any, segons les previsions del
panell Zenthinela compost per directius d’empreses anunciants,
és una bona notícia per al sector, matisada pel fet que fa dos
mesos es preveia un creixement del 4,7% i una xifra encara
més gran en els primers mesos de l’any.
S’espera que el creixement de la inversió en Mitjans no convencionals (MNC) se situï en l’1,1%, de manera que la inversió total
en mitjans creixerà un 3,4%.

La inversió publicitària en mitjans convencionals creixerà un
4,0% aquest any segons les previsions del panell Zenthinela.
Aquest creixement està llastrat, sobretot, per la previsió a la
baixa dels mitjans impresos. Diaris (-4,2%) revistes (-6%) i suplements (-7,8%) són els mitjans que veuran perdre inversió
publicitària aquest any segons directius d’empreses anunciants.
S’espera que el creixement de la inversió en Mitjans no convencionals (MNC) se situï en l’1,1%, de manera que la inversió

El primer semestre del 2007 ha estat una mica decebedor per
al mercat publicitari en mitjans que no està responent com
s’esperava a la bona marxa de l’economia. Tot sembla indicar
que la sortida de la crisi i la generalització de la digitalització,
al costat de l’excessiva pressió de les empreses de distribució
(que ha afectat seriosament els marges de les empreses productores) han portat una nova relació entre creixement econòmic i inversió publicitària, que ara es regiran per un multiplicador menor que el de fa deu anys.
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Els anunciants segueixen sent optimistes respecte a la situació
econòmica i també, encara que una mica menys, respecte a
l’evolució de la publicitat. Els índexs de percepció segueixen en
valors molt elevats si bé les seves trajectòries són inverses. Mentre l’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) torna a
créixer fins i tot estant molt a prop del màxim valor possible (ara
arriba a 93,1, dos punts i mig més que a l’abril), l’IPMP (Índex de
Percepció del Mercat Publicitari ) cau gairebé 13 punts, fins 62,1
que segueix sent un molt bon índex però pot començar a alertar. Perquè la publicitat creix menys del que es podria esperar en
l’actual conjuntura econòmica? Cada vegada sembla estar més
clar que la publicitat i l’economia han pres camins que se separen.
El valor de l’IPSE és el quart millor de la història d’aquest índex,
només superat en tres ocasions del molt optimista any 2015. En
canvi l’IPMP es queda en el pitjor valor des de juny de 2014, fa
just tres anys. En qualsevol cas els anunciants de Zenthinela
són més optimistes que els mitjans de la barra Zenith Vigía.
Cada cop més les accions de comunicació dels anunciants utilitzen opcions diferents de les accions en mitjans pagats.
Les previsions per mitjans segueixen sent molt dispars. Mentre
per als mitjans purament digitals s’esperen creixements molt

superiors a la mitjana del mercat per als mitjans impresos les
previsions són cada vegada més negatives.
S’espera que la inversió en Mòbils creixi un 13,0%; per Internet
s’espera un creixement del 8,7%; per a la Publicitat Exterior Dinàmica
(Digital Signage) el creixement esperat és del 7,5% i per als Canals
de Pagament de Televisió del 6,7%. També s’espera que la Televisió
Generalista creixi per sobre de la mitjana del mercat: un 4,9%.
Creixeran, però menys que la mitjana del mercat Exterior en el
seu conjunt (un 2,3%); Ràdio (el 2,0%) i Cinema (1,0%). Els Mitjans Impresos, com hem dit al començament, tornaran a patir
descensos d’inversió. Els Diaris cauran un 4,2%; les Revistes
el 6,0% i els Suplements un 7,8%.
La inversió en publicitat en Xarxes Socials podria situar-se
aquest any en els 64.200.000 d’euros, gairebé un 9% més que
la xifra estimada com a tancament per 2016. El Vídeo on Line
arribarà aquest any a una inversió de 73 milions d’euros, prop
d’un 8% per sobre de la xifra estimada per a 2016. el Vídeo “In
Stream” (Pre, Post o Middle-Roll) segueix sent l’opció que capta una major part de la inversió, un 60,7% mentre que l’Vídeo
“In banner” es quedaria amb un 39,3%.
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S’estima que l’Audio on Line representa actualment en 4,5%
de tota la inversió digital. El mitjà està donant passos cap a
una major professionalització: fa unes setmanes s’ha publicat
el Primer Directori de la Ràdio on Line i algunes emissores han
començat a certificar els seus dades. La Compra/Venda Programàtica es perfila com la gran opció per a la publicitat digital.
En aquests moment representa un 16,6% de la inversió en mitjans digitals. Un 93% dels panelista de Zenthinela creu que en
els propers mesos aquesta opció creixerà. L’Smartphone i el
PC es reparteixen en proporcions gairebé iguals la major part
de la inversió negociada d’aquesta forma. Un 11% dels panelistes ja està invertint en publicitat a Internet de les Coses (IOT) i
un 29% ja ho ha fet utilitzant tecnologia de Vídeo 360º.
Previsions per mitjans
En el quadre següent es recullen les previsions obtingudes per
a cada un dels mitjans, així com la comparació amb les previsions realitzades a l’abril i les diferències entre ambdues. A la
tercera columna s’expressa amb signes la direcció i la mida
d’aquestes diferències. Un signe + indica creixement, un signe
menys una pitjor previsió. Major nombre de signes indiquen major intensitat en la variació.

El Parlament demana transparència
en la publicitat institucional i en les
subscripcions als mitjans
El ple del Parlament ha aprovat una moció que insta el Govern
a vetllar per la màxima transparència en l’accessibilitat a les
dades sobre subvencions, publicitat institucional i subscripcions
que reben els mitjans privats, i també a garantir que aquests
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compleixen amb certs requisits per poder optar tant als ajuts
com als anuncis. La moció ha estat presentada per la CUP i ha
rebut esmenes de Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot.

El text es divideix en tres punts. El primer reclama la màxima transparència en les dades sobre els ajuts amb què es beneficien els
mitjans, i insta el Govern a publicar la quantitat que ha rebut cadascun d’ells en concepte de publicitat institucional durant el període
2007-2016, així com el número de subscripcions que mantenen els
diferents departaments i empreses públiques de la Generalitat amb
cada mitjà. Aquest és l’únic punt que ha estat aprovat per unanimitat.
El segon punt de la moció demana garantir que els mitjans que
accedeixen tant a les subvencions com a la publicitat institucional compleixen les següents condicions:

Compleixen la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, que
en l’apartat 25 especifica les obligacions dels mitjans en la
matèria. Respecten els drets laborals dels seus treballadors i
apliquen un conveni digne; respecten els drets professionals,
gaudint d’estatut de redacció o estatut professional, compleixen
els respectius codis deontològics professionals, i fan públiques
les condicions econòmiques dels seus col·laboradors, es comprometen a acceptar la publicitat institucional de totes les campanyes que porta a terme el Govern, també les relacionades
amb “comunicar tot allò necessari per al bon funcionament del
referèndum del proper 1 d’octubre”. Indiquen tant en les edicions escrites com les digitals que en la viabilitat del mitjà hi
col·labora la Generalitat a través de les subvencions.
D’aquests cinc apartats, el quart ha estat aprovat amb els vots
a favor de JxSí i CUP, l’abstenció de CSQEP i el vot contrari de
Ciutadans, PSC i PP. La resta han rebut el vot favorable de tots
els grups excepte del PP, que hi ha votat en contra.
Finalment, el tercer punt insta el Govern a redactar i fer públiques les mesures del punt anterior en un codi de bones pràctiques i obligacions dels mitjans que reben diners públics, i que
s’incorporin en el proper acord marc de serveis de gestió i inser-
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ció de publicitat institucional. Aquí han votat a favor els diputats
de JxSí i CUP, s’han abstingut els de CSQP, i han votat en
contra els de Cs, PSC i PP. (d’AEC)

Televisió, Premsa i Internet: el millor
mix per a la notorietat

De les dades es desprèn que per maximitzar el ROI total d’una
campanya la inversió en Televisió hauria de ser un 63% (prenent com a referència una inversió de 378.000 euros, que és
la mitjana de les campanyes analitzades). Amb aquesta inversió s’aconseguiria una notorietat del 77%, obtenint així el millor
ràtio per inversió realitzada. Segons l’estudi, el següent mitjà
en percentatge d’inversió hauria de ser Premsa (10%) i després
Internet (9%). Mitjans que, amb aquesta inversió, ofereixen una
notorietat del 5% i 6%, respectivament.
La Televisió també crea un efecte positiu sobre la notorietat de
la resta de mitjans. Exactament el 35% de la notorietat obtinguda en la resta de mitjans (Internet, Premsa, Revistes, Ràdio i
Exterior) és generada gràcies a la inversió en Televisió. (d’AEC)

La publicitat en el sector luxe
augmentarà un 2,9% el 2017
La quarta edició del estudi ROIMAP (ROI de campanyes multimèdia ) ha estat realitzada per Atresmedia Publicidad i Tres14
Research. L’objectiu de l’estudi és mesurar la eficàcia i la rendibilitat que té el mix de mitjans triat a l’hora de maximitzar la
notorietat de marca i el record.

La inversió publicitària en el sector luxe augmentarà un 2,9% el
2017, recuperant-se d’una recessió del 0,5% el 2016, segons
l’informe Previsions sobre la Inversió Publicitària en el Sector
del Luxe de Zenith. Aquest augment va en correlació amb les
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previsions de creixement del mercat a nivell global, impulsat per
l’augment de compres del mercat xinès.
En aquest sentit, la publicitat en el sector luxe està creixent més
lentament que la publicitat en el seu conjunt . En els 23 mercats més importants, la publicitat en el sector luxe va créixer un
0,7% cada any entre 2013 i 2016, comparat amb el creixement
anual del 4,8% de tot el mercat publicitari. Tot i que esperem
que el creixement publicitari del sector luxe augmenti un 3,4%
anual entre 2016 i 2018.
L’èxit en la pròxima dècada requereix que les marques es tornin
a centrar en els seus clients per anticipar-se i atendre millor les
seves necessitats. La generació més jove serà clau ja que els
Millenials i la Generació Z representarà el 45 per cent del mercat global d’articles de luxe personal per 2025. No obstant això,
en analitzar els comportaments, és més correcte parlar d’un
“factor millenial”, que s’imposa cada vegada més a través de
totes les generacions i, per tant, és més un fenomen psicogràfic
que purament demogràfic. Un dels reptes per a les marques de
luxe és desxifrar “què significa el luxe per a les noves generacions, per als Millenials”. (de Prmarketing)

Agències i anunciants constrenyen
a comScore en la seva aliança amb
Kantar Media
Les últimes sessions del comitè d’usuaris de comScore han estat una successió d’anuncis i demandes. A la darrera reunió,
l’auditor va recordar a la taula de representants la necessitat
d’implantar correctament l’etiquetatge ‘Keyword Presence’ per
a la medició de contingut en les plataformes de tercers, com
són l’Instant Articles de Facebook o l’AMP de Google.
Mitjans nadius, representats en aquesta reunió per Facebook, El
Confidencial i Softonic, van transmetre la petició que les visites
totals sigui un dels indicadors per defecte en els informes MMX
Multiplataforma. És a dir, que el nombre de pàgines vistes passi
a ser la referència en la comercialització de la publicitat en lloc de
la dada d’usuaris únics, que “avaluarà la petició internament amb
l’equip de producte”. La resposta és més aviat un rebuig: “comScore avaluarà la petició internament amb l’equip de producte”.
Una altra de les demandes elevada pels Mitjans no nadius, va
ser demanar a l’auditor l’existència d’una eina de control per
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als clients de l’etiquetatge de vídeo streaming tag. Al que comScore va respondre confirmant “que Direct no registra aquestes
trucades i revisarà internament els plans per disposar de l’eina
esmentada”. (de Dircomfidencial)

Espanya se’n du 42 Lleons a Cannes
Lions 2017

L’Estat espanyol ha aconseguit un total de 42 premis al Cannes
Lions 2017 enfront dels 27 que esvan guanyar l’any passat.
És a dir, Espanya ha crescut un 55,5% en aquest sentit, amb
15 Lleons més, superant d’aquesta forma la dolça patacada de
2016. Del total de campanyes inscrites al Festival Cannes Lions
2017 (41.170) Espanya havia inscrit 1.223 campanyes, és a dir,
71 menys que el 2016 (-5,48%).

No obstant això, en aquesta edició tornen cap a casa amb 42
Lleons (+55,5%), fet que suposa la segona millor marca de la
història de la nostra indústria publicitària. En matèria de metalls, el repartiment dels 42 Lleons per a Espanya ha estat el
següent: 1 Grand Prix; 5 Ors (+1 vs. 2016); 11 Plates (+3); 25
Bronzes (+11)
Són resultats molt interessants només aptes per a frikis de la
dada. I és que en aquesta edició de Cannes Lions Espanya va
guanyar per quantitat i qualitat. A més del recompte de premis,
una de les dades més interessants que ens deixa cada any
Cannes Lions és el rànquing d’agències. Segons el Festival Internacional de la Creativitat, les millors d’Espanya són MRM //
McCann i I & R atenent al valor de cada Lleó recollit per a la
primera i al volum de metalls en el cas de la segona.
MRM // McCann lidera la llista per punts gràcies al seu Grand
Prix, 1 Or i 2 Plates. Segons aquest criteri, I & R es queda amb
la segona posició i la independent Shackleton completa el pòdium. (de Control)
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Mediapro guanya la subhasta a
Movistar per la Champions League
2018-2021
Mediapro s’ha imposat a Movistar i ha guanyat la subhasta pels
drets de la Champions League del proper trienni 2018-2021.
L’empresa de Jaume Roures i Tatxo Benet, al costat de Bein
Sport, filial d’Al-Jazeera, ha licitat amb més de 1.000 milions
d’euros, un 30% més que en la licitació anterior, per a les dues
últimes temporades i la pròxima.
Cada operador ha presentata noves ofertes, així que al Regne
Unit es va imposar amb BT Sport amb 455 milions d’euros a
l’any, 1.365 milions d’euros en el conjunt dels tres anys. França
ho va aconseguir amb SFR amb més de mil milions d’euros,
a raó de 350 milions d’euros a l’any, com va fer Espanya. La
diferència de Movistar, és que la companyia hauria estat obligada a compartir els continguts amb els seus principals rivals
(Orange i Vodafone) a través d’una oferta majorista. Ara podrà
negociar amb Roures i Benet, sense aquesta condició. (de Programa Publicidad)

El CEO del NYT, molt crític amb la
situació de la publicitat en línia
El CEO de The New York Times Company, Mark Thompson,
s’ha mostrat molt crític amb la situació en què es troba el mercat de la publicitat en línia. Durant la seva intervenció al festival
Cannes Lions celebrat aquests darrers dies, Thompson ha utilitzat durs qualificatius com “acudit”, “embolic total” o situació
“descontrolada” per descriure aquest mercat, en el qual actuen
“tota mena d’intermediaris horripilants que estan a la vora del
frau”, amb “un embull de companyies estranyes fent seguiment
de píxels en tot”. En la seva opinió, “no es pot imaginar un entorn més perillós per a una marca”. Es pot ampliar aquesta informació des d’aquest link The New York Times CEO on state of
digital advertising: ‘Nightmarish joke’. (de Digiday)

Torna el Sorteig Extraordinari de Vacances
Com cada any, veu la llum la nova campanya de Loteria Nacional per a la seva Sorteig Extraordinari de Vacances, de la mà de
Contrapunto BBDO. I un cop més, l’agència aposta per connectar
amb el públic a través d’històries quotidianes tractades des de la
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complicitat i l’humor: aquests sogres als quals diumenge rere diumenge ens fa mandra veure però que a l’estiu ens costa una mica
menys, potser perquè tenen una preciosa casa amb vistes privilegiades al mar; o aquest cosí al que li tenim mania des de petit però
que té un vaixell en el qual no t’importa passar-te una setmaneta.
La campanya s’ha estrenat aquesta
setmana a televisió, ràdio, digital i
premsa. El Sorteig Extraordinari de
Vacances tindrà lloc el dissabte 1 de
juliol. (de Control)

Mediacom guanya el compte de
Peugeot-Citroën
Mediacom s’ha endut el compte de PSA, el grup propietari de
Peugeot i Citroën. La agència de mitjans ha derrotat així a Zenith, del grup Publicis Media. Prèviament ja s’havien caigut de la
competició Omnicom i Havas.
El compte té un valor estimat de 875 milions d’euros. Però, segons estimacions de RECMA, el grup PSA inverteix uns 982 mi-

lions d’euros en mitjans anualment. PSA és el segon fabricant
de cotxes d’Europa i pretén superar al grup Volkswagen, que
es troba a la primera posició. De fet, ja té plans per llançar un
nou model a l’any amb cadascuna de les seves marques. (de
Control Publicidad)

Evil Love crea la campanya BCN Love
Animals
La campanya publicitària, afavorida per l’Ajuntament de Barcelona, té per objecte transmetre que el compromís amb els animals
va més enllà de l’afecte i la cura. Sota el lema “BCN love animals”, l’agència Evil Love ha ideat una campanya de publicitat
molt directa i visual en què s’informa de les obligacions dels propietaris i es fomenta la bona convivència entre animals i humans.
El mix de mitjans inclou un desplegament de peces off line
(gràfiques, banderoles, opis i fullets informatius) que omplen
els carrers de Barcelona des de fa dies. A més, s’han realitzat
dues càpsules audiovisuals per a la seva difusió on line i s’ha
produït una sèrie de marxandatge per donar suport al concepte.
No es contempla la premsa. (d’Ipmark)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

NOVES EINES
Google dóna suport a la transformació
digital del periodisme a través d’una
innovadora iniciativa
Per Maria Urreiztieta Núñez, directora de Continguts / DircomInnova +C
The Digital News Initiative és un projecte que ha llançat Google
per donar suport al periodisme de qualitat i impulsar la transformació digital de les empreses de notícies.
Francisco Ruíz Antón, head of public Policy and Government
Relations Google Spain and Portugal, explica a DircomInnova
que aquesta iniciativa té fonamentalment tres pilars:
- El primer és el desenvolupament de producte com Accelerated
Mobile Pages que permet que les pàgines
webs dels diaris o de
les empreses periodístiques es carreguin fins a 10 vegades més ràpid al mòbil.

- El segon dels pilars d’aquest projecte és el que té a veure amb
formació i investigació. Han posat en marxa un departament
específic per formar els periodistes sobre com utilitzar i treure
més profit de les eines que hi ha disponibles a la xarxa per fer
un periodisme molt més profund, molt més innovador.
- El tercer pilar és el del fons d’innovació de 150 milions d’euros
per tres anys que Google posa a disposició de les empreses periodístiques europees per desenvolupar projectes innovadors en
l’àmbit del periodisme.
Qualsevol empresa de notícies europea pot participar a The Digital News Initiative; no té per què ser una empresa o un gran diari
europeu com coneixem sinó qualsevol startup o qualsevol organització fins i tot petita, una pime o fins i tot un desenvolupador.
Les empreses periodístiques, entre elles, les espanyoles, estan
ja utilitzant AMP, aquesta tecnologia estàndard que la indústria
tecnològica ha posat a disposició de les empreses de notícies.
L’Estat espanyol ha estat un dels països europeus que millor ha
sortit parat des del llançament d’aquest projecte. Ha rebut més
de 5 milions d’euros entre les dues rondes en un conjunt de projectes que va des de grans empreses a projectes que individus
en particular han presentat i han estat guardonats.
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Ebiquity llança una eina de
mesurament de la transparència
La consultora Ebiquity ha presentat a Cannes la seva eina de
mesurament i avaluació de transparència per als anunciants,
disponible des de finals de juny, desenvolupada per ajudar els
anunciants a entendre millor com funcionen les seves operacions comercials i aconseguir el nivell desitjat de transparència
dels mitjans des les seves activitats de màrqueting, s’informa
en un comunicat.
Els anunciants ompliran un qüestionari en profunditat, amb una
puntuació que proporciona un valor absolut i relatiu. La idea és que
els clients siguin capaços de comparar els nivells de transparència
dels mitjans dins del seu propi negoci i pel que fa al mercat.
La nova eina, segueix la nota,
permetrà als anunciants utilitzar la seva pròpia puntuació per
prioritzar i alinear el seu enfocament de màrqueting per a l’any
següent, així com per seguir el progrés intern dels objectius de

transparència dels mitjans. També podrà utilitzar-se com a base
per als plans d’incentius que els anunciants puguin realitzar per
recompensar als seus equips interns.
“L’índex de Transparència de Mitjans de Ebiquity respon en
particular a les preocupacions dels anunciants sobre el cada
vegada més complex ecosistema de mitjans digitals i la necessitat d’un major control de les dades i tecnologia dins de
l’organització dels clients”, segons s’indica a la nota en què
s’explica, a més, que aquest índex s’ha desenvolupat a través
de les respostes dels anunciants a un qüestionari web que cobreix totes les àrees de sistemes, processos i gestió. “L’objectiu
final de l’eina és millorar la transparència dels mitjans proporcionant a l’anunciant accés a una mètrica comú que els permetrà comparar el seu nivell de transparència davant de la resta”.
(de Marketing News)

Facebook explica què és el Branded
Content
Facebook està oferint noves eines a empreses i anunciants per millorar el valor de la seva publicitat a la xarxa social. Recentment ha
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llançat l’opció d’etiquetar una publicació com Branded Content. Així,
Facebook defineix el Branded Content com “contingut dissenyat
per un creador o editor en el qual es mostra a un soci comercial o
la influència que aquest exerceix per intercanviar valor” . D’aquesta
manera, la publicació apareixerà amb el nom del creador i del soci
comercial i estarà etiquetada com contingut patrocinat.
Facebook diu que el seu Branded Content es crea per incrementar el engagement a la plataforma; en aquesta etiqueta poden usar-se en fotos, vídeos, enllaços, textos, articles instantanis, vídeos de 360º, vídeos en directe, presentacions, canvas i
seqüències. Segons Facebook, entre els objectius del Branded
Content es troba incrementar el coneixement de la marca i el
engagement, així com generar converses i augmentar les visualitzacions. (de Reason Why)

La UE sanciona Google amb una
multa rècord de 2.424 milions d’euros
La UE ha sancionat amb una multa rècord les pràctiques monopolístiques del motor de cercar en línia Google. La Comissió
Europea ha decretat que la companyia estatunidenca ha de pa-

gar 2.424 milions d’euros per haver ‘abús de posició dominant’
en el mercat de les cerques per internet.
En concret, la CE va referència al servei de comparatives de
preu, però suposa un toc d’alerta contra la manera de funcionar
del cercador, que segons Brussel·les, afavoreix els seus serveis sense que els usuaris en siguin conscients. (d’AEC)

WhatsApp anuncia l’esperada funció
per eliminar els missatges enviats
Des de fa temps els usuaris de WhatsApp porten reclamant
a l’app una eina per esborrar els missatges que ja han estat
enviats. L’aplicació de missatgeria porta provant aquesta funcionalitat en betes els últims mesos, i finalment ha anunciat a
la seva pàgina de suport que la funció d’esborrar missatges
enviats ja s’està preparat.
WhatsApp ha assenyalat que estarà disponible tant per als
grups com per als xats individuals, i també que servirà per a les
seves versions d’Android, iOS i Windows Phone, encara que de
moment no ha revelat una possible data d’estrena. (d’El Món)
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Jeff Bezos insisteix, cal fer que el
públic pagui per les notícies
Per CNBC

La cadena CNBC ha resumit els punts principals de la intervenció de Jeff Bezos:
• El fundador d’Amazon recomana centrar-se primer en els lectors i no en els anunciants, i demanar als lectors que paguin.
• “Quan escriguis, sigues fascinant, sigues correcte, i demana
a la gent que pagui”.
• “Gestionem Amazon i The Washington Post de manera molt similar en termes de l’enfocament bàsic. Intentem centrar-nos en
el client, que en el cas del Post significa centrar-se en l’usuari”.

El fundador i CEO d’Amazon, Jeff Bezos, que és també el propietari del diari The Washington Post des d’agost de 2013 (el va
comprar per 250 milions de dòlars), no sol parlar públicament
sobre la seva estratègia per al Post o la seva visió sobre els
mitjans en general. Però la setmana passada sí que ho va fer.
Bezos va ser un dels convidats pel diari italià La Stampa per a la
celebració del seu 150è aniversari. En la trobada, titulada “Future of Newspapers”, hi van intervenir també altres destacats
directius del món de la premsa.

• “Si et centres en els lectors, els anunciants vindran”.
• Quan va assumir el control del Post, el diari estava reduint el
seu equip. Bezos va canviar aquesta estratègia, que no estava
donant resultats: “El que necessitaven era una mica de camp per
córrer i l’estímul per experimentar, i deixar de reduir l’equip. No
pots reduir el teu camí cap a la rellevància”. La nova estratègia
s’ha traduït en uns 140 nous periodistes a la redacció i un increment significatiu de l’equip tècnic. “Hem avançat cap a la rendibilitat en comptes de reduir el nostre camí cap a la rendibilitat”.
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• “Això no és un esforç filantròpic. Per a mi, un periòdic sa, que
tingui una redacció independent hauria de ser autosuficient. I
crec que és una cosa assolible. I ho hem aconseguit”. El Post
va tornar a guanyar diners el 2016 i espera repetir aquest any.
• “Les restriccions impulsen la creativitat. El pitjor que li podria
haver fet al Post, crec, és haver dit que no es preocupés dels
ingressos”.
• Segons Bezos, ploriquejar per internet i per la mort dels vells
models de negoci no ajudarà en res. “Una de les primeres regles
del negoci és que queixar-se no és una estratègia. Has de treballar amb el món tal com te’l trobes, no com t’agradaria que fos”.
• “Mai permetria o demanaria a ningú que fos esclau de les
dades, però també seria molt escèptic de les persones que no
tenen curiositat per les dades”. I aquestes dades han de ser “en
temps real”, no del dia anterior.
• La publicitat no serà suficient per sostenir un periodisme
d’investigació. “Si voleu fer periodisme d’investigació i altres
formes de periodisme molt car, heu de tenir un model en el qual
la gent pagui per això”.

• “Aquesta indústria va passar 20 anys ensenyant a tothom que les
notícies haurien de ser gratuïtes. La veritat és que els lectors són
més intel·ligents que això. Saben que el periodisme d’alta qualitat
és costós de produir, i estan disposats a pagar per ell, però heu
de demanar-ho. Hem endurit el nostre mur de pagament, i cada
vegada que ho hem fet, les subscripcions han augmentat”.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC podran més informació CLICANT AQUÍ

La XXVII conferència de la Societat
Catalana de Comunicació, a Girona
La Societat Catalana
de Comunicació (SCC)
organitza la XXVII Conferència Anual de la
Societat Catalana de
Comunicació (SCC) –
Congrés Internacional
de Recerca en Comunicació-, que se celebra a la Universitat
de Girona (UdG), a Girona, avui, divendres. 30 de juny de 2017.
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El congrés, que compta amb la col·laboració del Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional, i el Campus Comunicació
Cultural i Corporativa, de la UdG, ha fet una crida (CALL FOR
PAPERS) a tota la comunitat investigadora a la presentació de
comunicacions havent-ne rebut prop d’un centenar.

risc de la URV. La conferència de clausura és La recerca sobre
periodisme a Espanya. Anàlisi dels treballs publicats en revistes científiques espanyoles en els darrers 25 anys (1990-2014)
(17.15-18 h), a càrrec d’Enric Saperas, catedràtic de Periodisme de la URJC. (d’AEC)

La celebració abordarà temàtiques diverses, des dels reptes
per a la distribució i monetització de continguts en l’era digital,
polítiques de comunicació, formats emergents i noves narratives, fins a gabinets de comunicació o història del periodisme.

Convocat el concurs públic per a la
direcció dels mitjans de l’Hospitalet

Enguany s’han programat una cinquantena de comunicacions
en sis sessions: Comunicació científica (11.30-12.45 h); Ètica
periodística i anàlisi de continguts als mitjans de comunicació
(11.30-12.45 h); Comunicació i publicitat (13-14.15 h); Comunicació digital i multiplataforma (13-14.15 h); Comunicació política (16-17.15 h), i Comunicació audiovisual i docència en comunicació (16-17.15 h).
El congrés obrirà amb el diàleg Quo vadis, recerca en comunicació? (10-11 h), a càrrec de José Manuel Pérez-Tornero,
director del Gabinet de Comunicació i Educació de la UAB, i
Jordi Farré, director del Grup de Recerca en Comunicació Aste-

La Farga Gestió d’Equipaments Municipals ha obert la convocatòria del procés de selecció per a la direcció dels mitjans de
comunicació de l’Hospitalet de Llobregat, gestionats per aquesta empresa municipal. El termini per presentar candidatura finalitza el 20 de juliol. Entre d’altres, la persona escollida haurà
d’elaborar un projecte de contracte programa que defineixi
el model de mitjans de la ciutat atesa la seva realitat social,
econòmica, cultural i institucional; executar aquest contracte
programa d’acord amb les directrius emanades del Consell
Executiu i de Programació o de l’òrgan d’administració de La
Farga; proposar les línies editorials dels mitjans, així com les
graelles de programació i els continguts.
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Les persones aspirants han d’acreditar el títol de Llicenciatura o Grau Superior Universitari en Ciències de la Informació,
Ciències de la Comunicació o Ciències Audiovisuals; nivell C
de català, i experiència mínima d’un any en la gestió i/o en la
direcció en mitjans de comunicació.
Les candidatures que reuneixin els requisits i superin una prova de coneixement de llengua catalana hauran de confeccionar un projecte de desenvolupament dels mitjans públics de
l’Hospitalet. La comissió de selecció escollirà com a màxim tres
projectes i citarà als autors a una entrevista personal. La persona escollida per dirigir els mitjans es comunicarà a l’Ajuntament
perquè se sotmeti a la votació del ple municipal. (d’AEC)

El Col·legi de Periodistes i el PEN
Català firmen un conveni
Les dues organitzacions coorganitzaran actes de difusió o formació i
s’intercanviaran informació sobre
comunicació, periodisme i literatura.
Amb aquest acord de col·laboració

es manifesta de manera formal la col·laboració en la difusió
de diverses activitats que ja s’estaven portant a terme entre
ambdues entitats.
La presidenta del PEN Català, Carme Arenas, i la degana del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, van signar dimarts, 27 de juny, a la seu del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, un conveni de col·laboració amb els objectius
d‘organitzar reunions periòdiques per a la difusió d’actes i la
formació; l’intercanvi d’informació sobre comunicació, periodisme i literatura; i cedir mútuament les seves instal·lacions per a
l’organització d’aquests actes conjunts.
El PEN Català va ser fundat el 1922. És un plataforma per a
la projecció internacional de la literatura i dels escriptors i escriptores dels territoris de parla catalana que treballa per a la
defensa de la llibertat d’expressió, els drets lingüístics, la lluita i
salvaguarda del patrimoni literari català i l’intercanvi i mutu coneixement entre literatures. L’organització forma part del PEN
Internacional, una organització amb seu a Londres, que gaudeix d’estatus consultiu especial a l’ONU i a la UNESCO. (de
CPC)
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El Jornalet celebra cinc anys amb una
festa occitana a Barcelona
El diari digital Jornalet, gaseta occitana d’informacions, celebra
el seu cinquè aniversari. Per commemorar l’efemèride, aquest
dissabte organitza una festa occitana al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona, en col·laboració amb la plataforma
Viasona. Durant l’esdeveniment s’oferirà un curs d’iniciació a
l’occità per a catalans, a més de concerts i música en aquesta
llengua amb els grups Kaj Tiel Plu i Goulamas’K. L’acte serà
presentat per la diputada de la CUP, Mireia Boya.
Impulsat per l’Associacion entara Difusion d’Occitània en Catalonha (ADÒC), el Jornalet és el primer diari digital escrit íntegrament en occità. (de Comunicació 21)

Formació al Col·legi de Periodistes
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.
Webinar: Les claus de la Comunicació Interna efectiva.- On
line. Dimarts 4 de juliol (de 10:00h a 11:00h) - Quines metes
es poden assolir a través de la Comunicació Interna a una organització i amb quins instruments? Descobreix, amb aquest
webinar de Miquel Àngel Violan, l’elevat rèdit que aporta dur
a terme estratègies de Comunicació Interna i com aquesta pot
millorar-ne el clima de treball i la productivitat.
Eines per editar imatges on line.- Barcelona, dimecres 5 de
juliol (de 15:30h a 20:30h) - En aquest curs, dirigit per Sílvia
Llombart, coneixerem diverses eines que ens ajuden a treballar
el món de la imatge, bàsic per comunicar millor, i ens faciliten la
nostra feina diària. Totes les eines que es proposen són gratuïtes.

Organització d’esdeveniments.- Lleida, dijous 6 de juliol (de
15:30h a 20:30h) - A través d’aquest curs, a càrrec de Josep
Salvat, aprendreu a organitzar esdeveniments des d’una perspectiva professional i rigorosa, trobareu eines i recursos adequats a cada pressupost i desenvolupareu la part creativa de
l’esdeveniment treballant metodologies i trucs per gestionar
cada projecte de principi a fi.
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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Estratègies glocals per a liderar
territoris
Per Daniel Campo, director / El Publicista

INRED presenta el seu informe sobre el futur del màrqueting
glocal i exposa tres casos d’èxit a les II Jornades contra la Miopia Perifèrica.
Més de 100 persones s’han donat cita a aquestes jornades sobre Màrqueting Glocal a l’Espai Bertelsmann, de Madrid, organitzades per INRED, amb la col·laboració de Cmvocento i El
Publicista, per conèixer tres casos d’èxit d’estratègies glocals
per liderar territoris específics, així com els resultats del primer

de la sèrie INRED informes, “El futur de la publicitat glocal” realitzat en col·laboració amb C4 Consulting Services, El Publicista
i INRED.
El president de INRED, Luis Piquer, va afirmar que “la miopia
perifèrica en màrqueting existeix. Normalment estem més pendents del que passa a prop nostre: a la nostra oficina, en el nostre entorn més proper i potser no prestem la suficient atenció
a la destinació del nostre treball que està més lluny. Ho veiem
borrós, sense adonar-nos que una gran marca quan arriba als
seus consumidors d’altres zones, allà on es produeix la venda,
no és tan gran, perd eficàcia i visibilitat”.
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“El centre del món no és Madrid, ni Nova York, ni Santander”
-prossegueix Piquer- “El centre del món és l’entorn i les persones
que ens envolten i tot el que està a prop nostre. El teu supermercat, la teva benzinera, el teu diari, la teva sèrie, la teva ciutat, el
teu barri. I amb els missatges de les marques passa igual. I en
aquesta proximitat és on radica el benefici en el que nosaltres,
des INRED, oferim com a empresa “. I va destacar les tres Cs
necessàries per conèixer, connectar i convèncer al públic.
A l’hora d’analitzar els casos d’èxit, el sènior brand manager de
Kas, Carlos García Trillo, va destacar la importància d’apropar
als públics per generar engagement i va mostrar la seva estratègia glocal “Molt d’aquí” desenvolupada al País Basc.
En aquest mateix sentit, Pierre Bragué, head of màrqueting de
Lufthansa Group a Espanya i Portugal, ha afirmat que el sentit
de l’humor ha estat una gran palanca per a la seva campanya
Galimania en què es comunicava el llançament d’una nova línia Santiago-Munic i Santiago -Frankfurt. Ambdues, exemples
de campanyes taylor-maided per a un territori en concret, dins
d’una estratègia glocal, segons va afirmar Pedro Montero, director executiu de Inred.

Un altre dels casos d’èxit exposats va ser el de Paella Today,
la primera pel·lícula produïda per una agència de publicitat,
Publips-Serviceplan. De la mà del seu president i productor
executiu de la pel·lícula, Luis Piquer, va informar als assistents
sobre els detalls d’aquesta innovadora acció, plena de contingut i facilitadora d’entreteniment per posar en valor un territori:
el País Valencià.
D’altra banda, Carlos Álvarez, director comercial de l’àrea de
premsa Cmvocento va subratllar la importància de la multiterrioralidad dels missatges per impactar en els públics amb qualitat ja que el grup mediàtic disposa de 11 capçaleres diferents
amb una gran capil·laritat.
Valor de la proximitat
En aquest sentit, l’informe “El futur de la publicitat Glocal”, el
primer de la sèrie INRED informes, ha estat elaborat per C4e
Consulting Services en col·laboració amb El Publicista i INRED, i posa de manifest, fonamentalment, que els anunciants
espanyols “valoren positivament la comunicació de proximitat i
les campanyes multiterritori en la comunicació de les marques”.
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I hi ha un acord bastant generalitzat, sobre el valor de la publicitat regional i sobre tot la local. L’estudi conclou en la necessitat
d’apostar per la comunicació local a nivell d’execució, o en accions més promocionals que estratègiques i mostra que hi ha un
acord gairebé unànime sobre l’aportació que ofereix la visió local
per a la innovació, la creativitat i la connexió amb els públics.
Així les coses, es desprèn una certa desconnexió entre la importància que els enquestats atorguen a la publicitat regional/
local i els recursos que s’inverteixen en ella. Una actitud que
confirma la miopia que caracteritza aquest àmbit -denominada
des de INRED “miopia perifèrica”- i la necessitat d’aprofundir
en la rendibilitat de les accions de comunicació de proximitat.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Periodisme de marca, el concepte
“hipster” de la comunicació
Per David Martínez Pradales, director editorial de Nobbot / Innova.Dircom

En la societat digital, les connexions entre ciutadans, institucions i empreses no es produeixen tant per les plataformes tecnològiques que serveixen de via a múltiples veus, sinó pel flux
incessant d’aquestes últimes. La paraula -entesa en un sentit
ampli, també com a so i imatge- que ha donat forma a la nostra
civilització, segueix sent l’element clau per configurar percepcions, opinions i, més important, per a generar coneixement de
valor en un món necessitat d’ell.

Tenim la sort de viure temps insòlits en la història de la humanitat en què, gràcies a la tecnologia, tots podem parlar i ser
escoltats , tinguts en compte, convertir-nos en vòrtex de corrents d’opinió que poden generar dinàmiques de canvi social.
I aquesta possibilitat està en mans dels individus, però també
d’organitzacions. Tots som al començament i la fi dels processos comunicatius i, també, mitjans.
No obstant això, davant l’entusiasme que causa aquesta comunicació desinteressada -un concepte que és una construcció
fictícia i que utilitzo per entendre’ns, ja que mai abans hi ha
hagut una comunicació amb intermediaris tan poderosos - en
el cas dels ciutadans i institucions públiques, quan parlem de
empreses salten les alarmes dels inquisidors de la veritat. Molts
dels quals, per cert, assumeixen com acceptables noves realitats com la postveritat, aquest modern eufemisme per designar
el que és, simplement, una mentida ben elaborada.
“Com ens hem de fiar de la informació que sorgeix d’una empresa?”, “Com s’atreveixen a anomenar periodisme al que és
simplement una estratègia encoberta de màrqueting?” Perquè, és clar, només ells saben el què és el periodisme, tal com
s’expressen en múltiples articles sobre les seves crisis (de cre-
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dibilitat, de model de negoci, de manca de resposta eficaç al
tsunami digital, de...). Articles, en la seva major part, que segueixen descrivint des de fa anys els símptomes de la malaltia
sense oferir cap tractament.
Davant d’aquests debats, majoritàriament estèrils, que només
serveixen per omplir de paraules mil vegades escoltades hores
de conferències i línies d’articles, hi ha una opció més difícil
però més enriquidora per a tothom, per a la comunicació, el periodisme i, sobretot, les audiències i la societat en què transiten:
arriscar-se a provar noves vies.
L’atreviment com a necessitat
Parlo de risc perquè aquesta és la paraula clau. Són temps
convulsos que ofereixen elevats llindars d’incertesa. En el cas
de la comunicació corporativa, tan acostumada a transitar per
camins trillats que parteixen de la voluntat dels comunicadors
amb destinació a les seves audiències (clients) passant pels
mitjans i periodistes receptors de comunicats, el risc s’afronta
sovint -per fortuna, cada vegada menys- des de la negació.
Perquè, perquè canviar el que encara funciona?... encara que
aquest encara sigui ja gairebé més l’expressió d’un desig que
la descripció d’una realitat.

Una altra opció és fer una anàlisi de l’entorn de la comunicació -complex, com el món que ens ha tocat viure- i actuar en
conseqüència, conservant les bones pràctiques tradicionals -sí,
la nota de premsa segueix sent útil- i enriquint-les amb altres
menys generalitzades.
És el cas de l’anomenat periodisme de marca que, si bé no és
nou -el primer exemple, The furrow, data de 1895- sembla un
concepte eternament innovador, potser pel poc que la comunicació corporativa ha innovat des de llavors. Podríem dir, si se’m
permet la broma, que el periodisme de marca és el concepte
“hipster” de la comunicació, tan vell i sempre tan nou i “cool”.
En aquest punt vull aclarir que l’adjectivació “de marca” em
sembla tan absurda com si utilitzéssim l’afegitó “dels seus accionistes i anunciants” en parlar del periodisme diguem convencional. La qüestió clau són els continguts, l’honestedat informativa amb la qual són elaborats i si aporten o no valor a les
audiències.
Un mitjà de marca que parla bé de la seva competència?
Una de les últimes incorporacions a aquest corrent dels continguts creats per les marques és la protagonitzada per Nobbot, el
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mitjà d’Orange centrat en informacions que giren al voltant de
la idea de “tecnologia per a les persones”, cosa congruent amb
el seu posicionament LOVE.
Aquest mitjà, que en només tot just nou mesos des del seu
llançament, ja gairebé arriba a les 400.000 visites mensuals
segons Google Analytics, és una aposta arriscada d’una marca que busca nous espais per fer escoltar la seva veu en la
conversa global. Redactat íntegrament per periodistes, no pretén competir amb els mitjans que ja aborden, amb brillantor,
l’actualitat tecnològica al nostre país.
Nobbot tracta, això sí, de complementar la seva informació amb
la veu d’Orange. En aquest nou espai, al costat de moltes altres notícies d’interès d’una realitat transversal a tota activitat
humana, s’aborden, de manera contextualitzada, aportacions
rellevants de la companyia al sector tecnològic al desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement.
Nobbot és un oportunitat per compartir el talent intern de la
companyia de la qual sorgeix. Molts dels seus treballadors hem
contribuït, des del seu origen, al desenvolupament d’aquesta
societat connectada amb xarxes fixes i mòbils per les quals dis-

corren converses que configuren nous models de pensament i
desenvolupament econòmic. Aquestes col·laboracions, al costat de les d’experts aliens a la companyia, són un patrimoni
enriquidor que pot encendre nous punts de llum a les costes del
coneixement, castigades per un oceà de soroll.
El temps donarà o traurà raons sobre la pertinència o no
d’iniciatives com aquesta. El que és segur és que, a no gaire
trigar, la realitat tan voluble i urgent ens tornarà a fer repensar
de nou la nostra comunicació. Així que, encara que només sigui
per la possibilitats d’aprenentatge que ofereix l’aventura, val la
pena embarcar-se en ella.
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Daniel Dessein: “L’usuari de les
xarxes socials és comunicador, però
no periodista”
Per Federico Moreno / La Nueva - Digitalmedia

“Els usuaris han de prendre consciència que compartir notícies falses, continguts nocius o luxuriosos té una conseqüència
contaminant en l’ecosistema digital”, va afirmar Daniel Dessein,
president de Adepa, que va analitzar fa pocs dies l’actualitat
dels diaris i va esmentar la necessitat de saber adaptar-se als
canvis que han de saber afrontar amb l’arribada de l’era digital.

On es troba el periodisme actualment i cap a on ha d’apuntar?
El periodisme a nivell mundial ha de generar consciència sobre
el seu rol. El positiu dels escenaris complexos que ha travessat
aquests últims anys l’economia és que li han permès exercir
una funció didàctica. Va fer que els ciutadans poguessin detectar adequadament com compleix la seva funció d’intermediari
entre la ciutadania i el poder, fiscalitzant-lo quan es desvia de
manera excessiva o intenta instal·lar una versió pròpia dels fets.
L’usuari de les xarxes socials s’ha transformat en un comunicador a petita escala?
És un comunicador, però no és un periodista. És un comunicador en el sentit que els seus continguts poden competir en volum d’audiència i en èxit de repercussió amb els productes que
sorgeixen del periodisme tradicional. Els usuaris han de prendre consciència que compartir notícies falses, continguts nocius
o luxuriosos té una conseqüència contaminant en l’ecosistema
digital, que influeix cada vegada més en les nostres vides.
Què és ara mateix el periodisme?
Fernando Savater diu que el periodisme és una tècnica, però
també una estètica i una ètica. Té a veure amb certs principis
i certs processos per revisar la informació, contextualitzar-la,
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jerarquitzar, però al mateix temps donar-li estètica, amb una
bona escriptura i una bona presentació. Però, sobretot, el periodisme ha de ser responsable, i aquesta responsabilitat no
està molt present en un altíssim percentatge d’usuaris de les
xarxes socials.
Mentre que la capacitat de dany que té un usuari a nivell individual és molt gran, la capacitat de regular aquesta circulació de
continguts moltes vegades nocius és molt baixa.
Com han de reconvertir-se els mitjans davant els canvis de
consum?
Apel·lant a noves vies d’ingressos. Les tradicionals eren els ingressos per venda d’exemplars i la publicitat en el paper, a les
quals sumem fa uns anys la publicitat digital, que encara representa un percentatge molt petit. Dins de les qüestions periodístiques, ara va aparèixer el cobrament per contingut -subscripció
pagada per llegir informacions-, cosa ara com ara només tenen
uns quants mitjans de renom però que s’anirà implementant
mica en mica. I ja parlant de qüestions extraperiodístiques, es
poden generar noves vies d’ingrés a partir del coneixement de
l’audiència, amb sistemes de registre i cobraments, que ens
permetin utilitzar serveis com la publicitat direccionada o els

continguts patrocinats. Seria barrejar l’editorial amb el comercial però sense trencar les velles divisions i normes ètiques.
És possible un gir encara més dràstic de l’eix dels mitjans?
Sí, sense anar més lluny hi ha alguns que ja es dediquen
gairebé exclusivament a l’organització d’esdeveniments o
l’explotació del seu nom com a marca comercial. Per exemple,
el principal diari de Costa Rica va comprar un estadi per 43 milions de dòlars i va desviar el focus del negoci, avui es dedica a
promoure els grans esdeveniments esportius i artístics. També
hi ha la possibilitat del comerç en línia, establir botigues virtuals
associades al mitjà, o alguna cosa que havia estat molt desenvolupada, com són els clubs de lectors i/o subscriptors, amb
targetes de beneficis per als usuaris, que cal recuperar.
Davant d’un nou públic amb menor capacitat de concentració, els mitjans han de canviar el tipus de continguts?
Quan veiem el rànquing de notícies, les més llegides tenen poc
a veure amb les notícies en les quals la producció hi ha posat
més esforç o que estan a la portada del diari. Solen guanyar les
d’espectacles, les sensacionalistes, de crims i altres, mentre
que les polítiques, econòmiques o culturals estan en segon pla.
Però no s’ha de cedir davant això per dues qüestions: una, pel
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paper del periodisme dins de les democràcies modernes. Sense una comunitat formada, que tingui els elements per poder
avaluar una gestió i així ratificar o rectificar als seus dirigents a
les eleccions, no hi ha democràcia. I una altra qüestió, perquè
no cal analitzar les estadístiques de la nostra audiència de manera indiscriminada.
Els nostres lectors fidels, aquests que llegeixen 20 o 40 notícies
per mes, que són el 10% de les visites, sí que tenen interès en
el contingut més formal, valoren la línia editorial del mitjà, la
seva capacitat per revisar i per això segueixen un mitjà determinat i no un altre, i a aquest públic és al que no s’ha de trair mai.
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Els garrepes espanyols sí que paguen
per notícies digitals
Per Newsleaders

portament aparentment contra intuïtiu és considerar que els
que desconfien “estan disposats a pagar per aquells mitjans
concrets que mereixen la seva confiança”, observen els investigadors, Alfonso Vara-Miguel de la Universitat de Navarra i Manuel Goyanes de la Universitat Carlos III de Madrid, autors de
l’estudi “Probabilitat de pagar per notícies digitals a Espanya”,
publicat a El Professional de la Información). Llavors, la confiança i la credibilitat tenen un valor econòmic que els mitjans
necessiten desencadenar.
Espanya és gairebé llegendària entre els que estudien els mercats dels mitjans informatius per la seva cultura d’informació
gratuïta i la reticència del públic a pagar. No obstant això,
aquest estudi dóna algunes pistes a la indústria mediàtica de
com animar els consumidors a pagar.

Un nou estudi dels internautes espanyols demostra que els
que més desconfien dels mitjans en general sorprenentment
paguen més per notícies digitals. Una explicació a aquest com-

Els investigadors basen les seves conclusions en l’enquesta
Digital news report 2016 realitzada a una mostra representativa de 2.100 espanyols majors d’edat, executada per YouGov i
coordinada per Reuters Institute for the Study of Journalism de
la Universitat d’Oxford. A continuació, algunes de les troballes
més rellevants.
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1. Els joves paguen més notícies digitals que els grans
Es va preguntar als enquestats si “ha pagat per contingut en
línia o accedit a un diari digital de pagament l’any passat”. El
10% dels espanyols va contestar que sí, comparat a una mitjana del 13% dels enquestats a 26 països.

3. La independència d’un mitjà és un important diferenciador
Aquells usuaris que perceben als mitjans com a independents
de pressions polítiques i empresarials paguen més que aquells
que consideren que els mitjans no estan lliures d’influències
indesitjables per part d’aquests actors.

Els joves a Espanya tenen més tendència d’informar-se gairebé exclusivament per suports digitals que els més grans i per
això se senten més còmodes de pagar. A mesura que augmenti
l’edat, la gent espanyola està més disposada a comprar un diari
en paper amb el resultat que és poc probable que pagui per informació online. Econòmicament, es tracta d’una substitució de
l’imprès pel digital. En això, el consumidor espanyol és diferent
del dels Estats Units, on els que paguen pel imprès tendeixen
també a pagar pel digital.

Els investigadors destaquen que “atès que la independència
informativa és un valor esperable de qualsevol sistema de mitjans, és raonable pensar que els que perceben als mitjans com
a independents estiguin més disposats a pagar que els que
creuen que les empreses de comunicació són dependents de
grups d’interès polítics o econòmics “.

2. El nivell de la renda i de l’educació apunten a la probabilitat de pagar
Els internautes amb més nivell educatiu tenen més interès en
les notícies, un dels principals predictors del pagament per informació digital. A més, si tenen més renda, és probable que
necessitin informació diferenciada, d’alta qualitat, per raons
professionals i per això la tendència de pagar.

4. La introducció de Twitter per informar-se és un indicador
negatiu de la tendència de pagar
Una altra vegada, es tracta d’una substitució de la informació
a Twitter per una subscripció digital. Els que han contestat afirmativament que han fet servir Twitter la setmana passada per
buscar, llegir, veure, compartir o discutir contingut informatiu
estaven menys disposats a pagar. Aquesta troballa va sorgir
en un estudi anterior de Goyanes que va demostrar que un ús
moderat de Twitter és un predictor significatiu de la intenció de
pagament per notícies digitals.
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5. La venda de diaris impresos sempre ha estat baixa
L’estudi de Vara-Miguel i Goyanes no detalla que fa pagar els
enquestats ni per quant de temps. Però és interessant destacar
que, històricament, el percentatge d’adults a Espanya que paga
per diaris impresos ha estat relativament baix: en el seu millor
moment (any 2000), l’índex de difusió o nombre d’exemplars
de pagament per cada 1.000 habitants a Espanya era de 104
exemplars, és a dir, un 10% de la població espanyola.
Aquesta xifra és similar a la que ofereixen els investigadors en
el seu estudi relatiu al pagament per notícies digitals -convé
destacar aquí que els internautes espanyols representen tres
quartes parts de la població-.
En un altre estudi de Vara-Miquel, subratlla que les grans marques tradicionals del periodisme a Espanya --en TV, ràdio i imprès--, no s’han diferenciat prou dels nadius digitals en continguts i, per això, estan perdent la possibilitat de cobrar per les
seves notícies digitals ja oferts gratuïtament (“La marca com a
element diferenciador dels mitjans tradicionals i nadius digitals”,
a La premsa digital a Espanya 2016, IME, Institute for Media
and Entertainment.)

En una entrevista amb Vara, aquest va emfatitzar una i altra vegada la importància de la diferenciació dels mitjans en termes
de la seva oferta informativa per tenir qualsevol possibilitat de
cobrar pels continguts.
Sense oferir alguna cosa realment diferent, independent i d’alta
qualitat, un mitjà serà percebut com un més, una simple comoditat (“commodity”) entre molts altres. La qualitat és essencial,
afirma.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden llegir aquest informe
complet CLICANT AQUÍ
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#AMPE: El futur de la publicitat
en mans de noves tecnologies,
models, jugadors i tècniques per a
“connectar”
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

Robòtica, automatització, VR / AR,
IOT, blockchain o assistents virtuals al costat de noves tecnologies compten amb més potencial
d’impacte en el sector publicitari,
segons Deloitte. L’impacte que tindran les noves tecnologies i els
models de negoci disruptius en el sector publicitari han estat
els protagonistes de l’esdeveniment organitzat aquest matí per
AMPE -Associació de Mitjans Publicitaris Espanyols- i patrocinat
per Deloitte, per debatre sobre el futur de la publicitat en el II Trobada entre professionals de la publicitat Advertising 2030: una
visió de futur. Les capacitats analítiques i la tecnologia permetran
mesurar millor el ROI, aportant major transparència. Adblocking,
branded content, mesurament i retorn de la inversió (ROI) i els
nous players van ser els principals temes de debat en el sector.

Un fòrum professional al voltant del futur de la publicitat, de
manera que tots els agents del sector, des d’agències i mitjans
al anunciants, han donat compte dels factors tecnològics i les
disrupcions que estan impactant en la indústria. A més de la
pròpia AMPE i Deloitte en l’esdeveniment han participat agents
tan rellevants en el sector com Atresmedia, ComScore, Dentsu
Aegis Network, IAB, Grup Prisa, Kantarmedia, Publiespaña, Vocento i la Universitat de Navarra.
La publicitat programàtica, el futur?
“Els analistes preveuen que la inversió en programàtica en display creixi a Espanya fins al 45% el 2019, ja que es tracta d’un
mercat en desenvolupament. Seguirà així la tendència que han
marcat mercats madurs com el nord-americà -el més gran en
termes de volum- o anglès, un dels més desenvolupats pel que
fa a percentatges de despesa en programàtica-, que creixeran
en aquests dos anys fins a conformar el 64 i 70 % respectivament, de la inversió publicitària en display total”, ha explicat
Concha Iglesias, sòcia directora de les indústries de Media &
Entertainment i Tecnologia de Deloitte.
De fet, la programàtica té un potencial de creixement de 2,6x i
s’espera que la major part d’aquest desenvolupament, previst
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per 2019, el absorbeixi el suport mobile, amb especial rellevància del format vídeo, que en dos anys es preveu que acapari
més de la meitat de la inversió programàtica.
Com influiran els robots en la publicitat?
La publicitat programàtica és un clar exemple -que està causant
un gran impacte en la indústria-, de robotització. Com ha explicat Luis González Gugel, soci responsable de Robòtica de Deloitte Espanya: “la robotització no és més que l’automatització
de processos aplicant tecnologia. A més, el seu creixement i
evolució és clar, ja que les noves tasques que poden dur a terme els robots augmenten, gràcies a les tecnologies cognitives i
d’intel·ligència artificial”.
Més enllà de la programàtica, en l’àmbit del màrqueting i la publicitat hi ha altres camps on podria arribar la robotització com la:
· Planificació de campanyes: en la mesura que s’incrementin
els dispositius connectats i la publicitat programàtica.
· Generació de nous canals: chatbots o assistents personals,
que acompanyen a l’usuari, connectant diferents dispositius
i facilitant la compra de productes i serveis sense necessitat
d’intermediaris ni publicitat intrusiva.

· Eficiència dels propis processos interns no només administratius,
sinó de qualsevol àrea: Deloitte ja està robotitzant processos per a
la gestió del màrqueting d’anunciants amb grans volums d’inversió
a nivell global i on el control de la despesa per països resulta clau.
El ROI, com a tema fonamental en el sector publicitari també
ha estat un dels protagonistes del debat, ja que segons les capacitats analítiques i la tecnologia permeten a anunciants comprar perfils concrets i no audiències: “es podrà mesurar millor
el retorn de la inversió, aportant major transparència en el mesurament del retorn dels anunciants. Caldrà aportar seguretat
al mercat amb una certificació independent de les dades i dels
entorns tecnològics”, ha postil·lat González Gugel.
Blockchain, IOT, Realitat Augmentada (AR) i Realitat Virtual
(VR) aplicats a la publicitat
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La creativitat i els formats publicitaris també estan aplicant noves tecnologies com la AR i VR, que permeten a les marques
interactuar amb els consumidors a través d’objectes quotidians -per millorar les comunicacions de marca i la utilitat amb
l’experiència digital-, alhora que rastrejar, analitzar i optimitzar
campanyes.
A més, com assenyala Jaime Rodríguez Ramos, soci de Monitor Deloitte especialitzat en Innovació: “estem veient com els
mitjans publicitaris estan emprant sensors connectats i altres
elements per interactuar amb l’usuari, el que es veurà afavorit
amb el desplegament de l’5G que està enfocat a l’IOT”.
Rodríguez Ramos ha incidit també en l’impacte que tindrà el
Blockchain en la indústria, ja que permetrà:
· Micropagaments automatitzats de manera senzilla, que poden
canviar la manera de consumir el contingut.
· Assegurar l’”auditabilitat” de la publicitat i les audiències
Com connectar amb el nou usuari?
“L’usuari vol continguts que li siguin rellevants. La clau rau en
què podem fer perquè els usuaris vulguin veure la publicitat,

donant valor així a anunciant i a usuari”, ha explicat Concha
Iglesias, sòcia directora de les indústries de Media & Entertainment i Tecnologia de Deloitte, davant una de les majors preocupacions dels anunciants: el adblocking -que compta a Espanya
amb el 26% dels internautes (5.6M) bloquejant la publicitat a
Espanya i un creixement global del 30% en 2016-, a més de les
noves versions de programari que permeten identificar contingut publicitari i denegar el seu accés.
La solució, com ha assenyalat la sòcia de Deloitte, ja s’està
implantant gràcies a nous formats menys intrusius, amb publicitat nativa que permet impactar eficaçment en una audiència
ja consolidada en el medi. De fet, segons assenyala, el 76%
dels grups de comunicació es mostra positiu davant la publicitat
nativa i s’espera que el 2018 representi el 25% dels ingressos
publicitaris totals, un 31% superior a 2011.
A més dels nous models, hi ha nous players aliens als tradicionals
mitjans i agències de publicitat que estan adquirint capacitats de
perfilat d’usuaris, gràcies al volum de dades que recopilen:
· En el medi exterior, els operadors de telecomunicacions enriqueixen el mesurament dels seus impactes i el perfilat de les
audiències gràcies a les dades mòbils.
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· Facebook i Google compten cada vegada amb més dades de
l’usuari, competint tant en pressupostos de SEM com de la mà
dels anunciants amb les agències de publicitat.
· El eMarketer Amazon comença a tenir ingressos de publicitat
rellevants.
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Periodisme zombi

Per Lluís Pastor, director de l’eLearn Center de la UOC / revista
Capçalera

Per als qui estimem el periodisme, veure el que està passant en
moltes pràctiques dels mitjans digitals ens entristeix. No parlo
des de l’òptica de “qualsevol temps passat va ser millor”, parlo
des de l’actitud d’algú que creu que “el millor està per venir”.
Que quedi clar d’entrada.
Amb la revolució generada per la nova societat de la informació hi ha
institucions que no s’han acabat de situar. Volen estar al dia però no
saben com. Els fallen els processos, els objectius i, fins i tot, el seu
propi sentit. I també els models de negoci, en el cas que siguin empreses. Una d’aquestes institucions que està en xoc és el periodisme.

Fa deu anys, el professor americà Mark Deuze va deixar escrit que el periodisme era una institució zombi. Deuze escollia
un terme del sociòleg Ulrich Bech que es referia a institucions
mortes -perquè no enetenien el sentit dels canvis- si bé encara bellugaven. Una de les mostres d’aquest periodisme zombi
és que ha canviat l’actitud envers la veu de l’audiència. El periodisme ha passat d’una postura de màxima exclusió (només
manifestada en la secció de “cartes al director”) a una nova
actitud esvalotada de màxima inclusió, sense filtres ni objectius
periodístics, sense gestió real ni resultats. Com un zombi, el
periodisme es menja tot el que diuen els ciutadans, sigui el que
sigui. Com un zombi embogit, el mitjà només vol augmentar el
volum de visites -no de lectures- per atraure anunciants preocupats per qui ha vist el seu anunci.
I així, el periodisme ha obert la porta a la participació del públic,
encara que no ha pensat què treure’n periodísticament. I no
en treu res de bo. Com un zombi homicida, el periodisme a la
Xarxa no distingeix quines contribucions del seu públic aporten
valor i quines només generen soroll i malestar a la comunitat.
Diria més, gaudeix amb el soroll i malestar, i els ha convertit en
objectius periodístics. En tinc dades. Podem dir que, abans de
la irrupció d’internet, era molt difícil que la gent participés en els

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
mitjans, ja que els diaris no volien ocupar el paper (molt car, per
cert) amb opinions de la gent. Ara bé, el fet que la participació
de la gent hagués de ser molt mirada pels responsables de
la secció d’Opinió va fer que hi haguessin regles molt útils: la
necessitat d’identificar qui opinava, la claredat en l’exposició, la
brevetat, la rellevància del que delia, l’entreteniment i la civilitat.
El periodisme zombi ha canviat aquestes regles, ha obert la
porta a qualsevol opinió anònima, busca l’enfrontament polític,
publica qualsevol text -s’entengui o no-, fomenta la ultrabrevetat dels missatges i motiva la desqualificació. Els trols, persones que provoquen el soroll informatiu i el malestar social, són
només un exemple en les rutines diàries d’aquest zombi que
corre per la Xarxa. (Dibuix: El Correo de Pozuelo)
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