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Els mitjans tradicionals tenen més
influència en l’opinió pública que els
digitals
Per Ainhoa Sorrosal / UOC News

ya: característiques i efectes de la producció en línia i el consum,
després d’analitzar els hàbits de 30.000 usuaris espanyols. La
investigadora ha utilitzat dades inèdites i tècniques d’anàlisi de
xarxes, procedents de l’àmbit de la física i les matemàtiques, per
entendre la complexitat dels comportaments de les audiències
de notícies a internet i l’impacte que té en l’agenda pública.
“Veiem que l’opinió pública no està fragmentada. La gent que
s’informa en línia coincideix en identificar els temes que són més
importants per millorar la societat. Aquest treball aporta proves
empíriques que ho demostren i que, per tant, contradiuen les que
sostenen que el fet que hi hagi molts mitjans digitals provoca la
fragmentació de la societat”, adverteix Majó-Vázquez.

Els espanyols consulten les edicions en línia de diferents mitjans de comunicació per seguir l’actualitat política, però, en
termes generals, les capçaleres tradicionals tenen més rellevància i són més prescriptores d’opinió que els nous digitals.
Per als més joves, però, la credibilitat i la capacitat de generar
opinió dels nous mitjans en línia guanyen pes i rellevància.

El pes de la marca
L’estudi conclou que els mitjans convencionals que tenen edició en línia tenen millor reputació que els nous digitals. És a
dir, es reconeixen més fàcilment com a fonts d’informació amb
autoritat. “Aquest punt demostra la importància del llegat de les
marques periodístiques a la xarxa”, explica Majó-Vázquez.

Aquestes són algunes de les conclusions de la tesi de la doctora
per la UOC Sílvia Majó-Vázquez, Les notícies digitals a Espan-

El que demostra la tesi de Majó-Vázquez és que, si bé els mitjans purament digitals han tingut un gran impacte sobre les
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dinàmiques internes de producció de notícies i de treball dels
professionals, no han erosionat la centralitat dels tradicionals
en la distribució de informació. “Només hi ha un petit nombre
de nous mitjans o mitjans purament digitals -Público, Eldiarioque ocupen les posicions més altes en el rànquing de fonts
d’informació amb més autoritat”, apunta la investigadora, que
també expressa un matís: “L’excepció és el segment més jove
de població. Entre els joves, els nous mitjans digitals sí que
tenen clarament un paper destacat”.
Consumidors promiscus
La investigació confirma que l’oferta de mitjans de comunicació
espanyols està molt fragmentada. Els mitjans es resisteixen a
citar-se els uns als altres i, contra el criteri periodístic, prioritzen
els interessos i les estratègies de negoci.
L’audiència, però, es comporta al marge de l’estratègia empresarial
i salta d’un mitjà a un altre. “Consumeix més mitjans de comunicació que abans d’internet”, assenyala l’autora, i afegeix: “Després
d’analitzar els hàbits de 30.000 usuaris espanyols, podem dir que
l’organització de notícies que fan els mitjans no afecta tant el consum
com es podria pensar. Els lectors busquen la seva dieta de notícies
i passen d’un mitjà a un altre, i abans, sense internet, no ho feien”.

Consens sobre els temes d’interès
La promiscuïtat dels consumidors d’informació política es
combina amb l’autoritat dels mitjans tradicionals. Per això,
segons la investigació, segueix havent-hi consens sobre els
grans temes que configuren l’agenda pública. “És a dir, tot i
que hi ha més mitjans i les dietes informatives són més diverses, els ciutadans segueixen coincidint en la definició dels
temes més rellevants en el debat públic. I aquests temes vénen marcats per l’agenda dels mitjans tradicionals, aclareix la
investigadora.
Per arribar a aquesta conclusió també s’ha realitzat una enquesta a 725 persones, 340 de les quals han estat monitoritzades
durant uns dos mesos. És a dir, s’ha fet un seguiment del seu
consum real de notícies en el dia a dia.
Publicació en diaris especialitzats
La tesi doctoral de Sílvia Majó-Vázquez, que ara és investigadora del Reuters Institute for the Study of Journalism de la
Universitat d’Oxford, s’emmarca en el Projecte Opinionet de la
UOC. Aquest projecte el dirigeix la professora Ana Sofía Cardenal, dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i del grup
de recerca GADE, que a més ha dirigit la tesi de Majó-Vázquez.
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En aquest estudi també ha participat la professora catalana de
la Universitat de Pennsilvània Sandra González-Bailón.
El primer capítol d’aquesta tesi ja ha estat acceptat per a la
seva publicació en una de les dues revistes científiques de més
prestigi en l’àmbit de la comunicació a escala mundial: Journal
of Computer-Mediated Communication. Majó-Vázquez s’aplica
ara la mateixa metodologia per estudiar els comportaments de
les audiències de notícies a Twitter durant les últimes eleccions
a França i el Regne Unit.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
Titular
Text
Ladillo
Text

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia,
el progrés és possible per a tots.

endesa.com
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La difusió dels diaris en paper es
redueix un 9,65%
Per Pere Giménez / Revista Comunicació 21

L’any passat, la difusió del conjunt de diaris auditats als tres territoris va ser de 426.007 exemplars de mitjana diària, un 9,65%
menys que els 471.524 de 2015. Per separat, a Catalunya el
conjunt de diaris va registrar una difusió de 277.447 exemplars,
una reducció del 9,04% respecte de l’exercici anterior; al País
Valencià, amb 95.121 exemplars, el retrocés va ser del 12,97%,
i a les Illes Balears, amb 53.439 exemplars, la reculada es va
quedar en el 6,60%.
Pel que fa a les capçaleres editades a Catalunya, les Balears
i el País Valencià, aquestes van assolir una difusió global de
354.761 exemplars de mitjana diària, cosa que representa una
baixada del 7,81% respecte de 2015. Per la seva part, els quatre
grans diaris editats a Madrid van registrar en aquests tres territoris una difusió de 68.474 exemplars, una davallada del 18,16%.

La pèrdua de difusió dels diaris impresos persisteix. El 2016,
a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià totes les capçaleres van perdre lectors respecte de l’any anterior, segons
les dades certificades d’OJD. Com sempre, aquesta davallada
generalitzada varia segons el mitjà i el territori.

Com en exercicis anteriors, les dades indiquen que, en línies
generals, com més gran és la proximitat dels mitjans, menor
és la pèrdua de lectors. En concret, a Catalunya, els diaris que
s’editen al país van obtenir una difusió de 246.599 exemplars
de mitjana diària durant el 2016, un 8,38% menys que l’any anterior. Per la seva part, la difusió dels diaris editats a Madrid va
ser de 30.616 exemplars, una caiguda del 14,05%.
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Al País Valencià, els diaris del territori van registrar 60.364
exemplars de difusió mitjana, una reducció del 7,21%, mentre
que la premsa de Madrid, amb 30.398 exemplars, va patir una
davallada del 23,16%.
Finalment, a les Illes Balears, els mitjans locals van sumar
44.999 exemplars de difusió, xifra que suposa un descens del
5,62%. En canvi, les capçaleres de Madrid van obtenir una difusió de 7.460 exemplars a l’arxipèlag, una reculada del 12,07%.
Rànquings
El rànquing de mitjans de 2016 per al conjunt dels tres territoris presenta alguna variació respecte del de l’any anterior. El
Punt Avui puja al quart lloc en superar Última Hora; Información
avança Las Provincias; i l’Ara, Diario de Mallorca i Segre deixen
enrere l’ABC.
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La classificació de mitjans canvia força entre Catalunya, les
Illes Balears i el País Valencià, i no només pel paper que hi
juguen les publicacions locals, sinó també per la diferent incidència que hi tenen les capçaleres editades des de Madrid. Sí
que coincideixen en el fet que els primers llocs dels respectius
rànquings els ocupen mitjans editats al territori.

canvi en el rànquing respecte de 2015.

Per zones, la classificació de 2016 no presenta grans novetats
en comparació amb
l’any anterior. A Catalunya, l’única variació
és que La Razón supera per primer cop
El Mundo. Al País
Valencià,
Información i Las Provincias
intercanvien
posicions, mentre que El
Mundo i El Periódico
Mediterráneo avancen l’ABC. A les Illes
Balears no hi ha cap
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8tv i la XAL coprodueixen Catalunya
directe

i formats similars com el d’España directo (emès per TVE des
de 2005). Quim Morales compaginarà la seva presentació amb
la conducció de La segona hora de RAC1 (de 13 a 14 h), que
també s’emet a 8tv. (de Comunicació 21)

La crisi colpeja els regionals de Vocento

Dilluns, 8tv va estrenar Catalunya directe, un magazín diari
conduït per Quim Morales que de 18 a 20 h acostarà la realitat
quotidiana del país als espectadors mitjançant múltiples connexions amb reporters repartits arreu del territori. El nou espai
és fruit de l’acord de col·laboració segellat entre 8tv i la Xarxa
Audiovisual Local (XAL).
Com el nom deixa entreveure, Catalunya directe segueix la línia
del seminal Madrid directo (que emet Telemadrid des de 1993)

Els onze diaris regionals del grupo Vocento van registrar durant el primer semestre de l’any una difusió de 241.736 exemplars, enfront dels 267.190 que van llançar, de mitjana, durant
el mateix període de l’any anterior. Malgrat això, a l’igual que la
premsa de proximitat, la premsa regional aguanta millor el tipus
que la generalista.
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El líder d’aquest sector regional és Vocento (24,3% de la quota
de mercat), que només en l’últim any ha patit un descens de
la seva difusió de 25.000 exemplars. O, el que és el mateix,
del 9,5%. Vocento serveix com a perfecte exemple per apreciar
que la caiguda de la premsa no nacional, és a dir, regional o de
proximitat, ha estat significativament menor que el de la generalista: mentre en l’últim any la difusió del periòdic estatal ABC
va caure el 15,7%, la dels seus onze diaris regionals ho va fer
el 9,5%. El diari regional de Vocento que més ha caigut durant
l’últim any ha estat La Verdad (-14,1%); a l’extrem contrari es
troba Hoy (-6,8%).
En els últims 10 anys, ABC ha perdut el 65,45% de la seva
circulació -també va deixar d’editar-se a Balears i Canàries-,
enfront del 50,52% de la resta dels diaris del grup. Els rotatius
regionals de Vocento difonien al final del primer semestre del
2007 un total de 488.559 exemplars diaris, mentre que actualment posen en circulació 241.736 exemplars, segons les dades que ha comunicat la companyia a la Comissió Nacional del
Mercat de Valors (CNMV), fonamentats en les auditories de la
Oficina per a la Justificació de la Difusió (OJD).

Els suplements perden lectors i cauen
publicitàriament

Els suplements es troben en el punt de mira dels editors. Totes les publicacions en paper pateixen com cap altre mitjà de
comunicació convencional la crisi, tot i que la situació dels suplements és cada vegada més crítica. A la constant pèrdua de
lectors se li uneix una acusada caiguda de la inversió publicitària, cosa que ha provocat molts dubtes sobre la continuïtat o
la necessitat de retallades en aquestes capçaleres.
La segona onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de 2017
xifrava en 3.570.000 lectors la mitjana dels suplements en paper, mentre que en l’anterior onada aquesta dada arribava als
3.647.000 fidels. La pèrdua de lectors és constant i molts cri-
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tiquen l’alt cost d’uns suplements considerats de qualitat, però
que exigeixen un fort desemborsament econòmic que és molt
difícil recuperar.
Els resultats oferts per l’indicador Infoadex tampoc plantegen
bones notícies per als suplements. Fins al juny aquestes publicacions van patir un retrocés interanual del 11,2% passant dels
14,8 milions d’euros als 13,2 milions. El mateix passa amb el
reflectit per l’informe I2P d’Arce Media que xifrava en un 11,3%
la caiguda de la inversió publicitària a suplements en el primer
semestre de l’any. Les previsions de I2P de cara a tancar 2017
plantegen descensos mitjans del 10,1% en aquestes publicacions. (de Prnoticias)

Prisa continua buscant ingressos per
al seu negoci de premsa i llança AS
Aràbia
No serà fins a desembre quan el projecte sigui una realitat, però
l’acord està rubricat. Prisa llançarà al costat del grup empresarial Dar Al Sharq una edició del l’esportiu As (As Aràbia) sota la
premissa de continuar augmentat els ingressos del seu negoci

de premsa lluny de les nostres fronteres. I és que la situació
del mercat publicitari és més que crítica en el mercat local amb
caigudes que arriben de mitjana en els diaris un 7,8% fins al
juny, segons les dades publicades per l’indicador Infoadex recentment.
El director del diari d’esports, Alfredo Relaño, ha explicat durant
la presentació d’aquest nou negoci internacional del diari esportiu de Prisa que els lectors “veuran un site en àrab clàssic que
recollirà els fets més rellevants de l’esport propi de cada un dels
països de l’àrea en què aquesta és llengua comuna de l’oració.
I també aquells fets rellevants de l’esport que se segueix en tot
el món, també en el món àrab. Parlo de la Champions League,
Laliga, la Premier, l’NBA, la Fórmula 1 i altres”.
D’aquesta forma a finals d’aquest any AS Aràbia s’unirà a altres
projectes digitals similars com les edicions del diari a Xile, Colòmbia, Mèxic, Estats Units, Argentina, Perú, Sud-àfrica, Singapur i Malàisia. Un cas a part són l’edició en anglès AS English i
l’edició global AS Amèrica. Amb aquest llançament Prisa espera
poder guanyar rellevància durant els propers anys en els 25
països àrabs que rebran la nova edició, i més tenint en compte
el 2022, quan Qatar acollirà la celebració del Mundial de Futbol.
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Per cert, Prisa ha tancat el primer semestre en positiu, amb un
benefici net de 13,9 milions d’euros. Millora notablement la situació de l’any passat, quan en el mateix període va perdre 10,5
milions d’euros. Això s’ha degut fonamentalment al bon acompliment de la companyia entre gener i març (+21,9 milions d’euros).
En el segon trimestre l’editora d’El País es va deixar 8 milions
d’euros, tot i que és una gran millora respecte a l’any passat
(-23.400.000 d’euros). (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

EFE perd 9,8 milions d’euros per
l’impacte de les baixes voluntàries i el
canvi de divises
En els últims vuit anys, l’agència EFE ha perdut 48,2 milions
d’euros. D’aquesta quantitat, 9,8 es van perdre el 2016, fet que
suposa empitjorar encara més el resultat negatiu de 7,5 milions
amb què va tancar l’any anterior. I això, tot i que en les previsions del 2015 ja es preveia una millora en l’evolució de la
societat.
La companyia dirigida per José Antonio Vera atribueix aquest
nou forat a diversos factors “de naturalesa extraordinària”, se-

gons indica en la seva memòria econòmica: en primer lloc, van
influir les nombroses baixes voluntàries registrades a la conclusió de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) posat en marxa per l’agència el 2012, amb la qual cosa el nombre
d’empleats ha baixat en aquest últim any des dels 789 treballadors
als 760. És a dir, 29 menys. La companyia assegura que sense
l’impacte d’aquests factors podria haver tancat l’any en positiu.
En les pàgines del document s’explica que, tot i que els efectes d’aquesta mesura van acabar en l’últim trimestre del 2016,
el personal afectat per les reduccions de jornada i reduccions
salarials “ha tornat al punt de partida”, el que provocarà un increment “previst” en els costos salarials. (de Dircomfidencial)

Quins diaris llegeixen a la Moncloa?
El Ministeri de la Presidència ha publicat al Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE) l’anunci de licitacions i adjudicacions per al subministrament de premsa diària a la Moncloa. El pressupost fixat
per a això és de 208.000 euros. Els plecs recullen el nombre
d’exemplars que es rebran de cada diari al mes, així com els
abonaments a diferents mitjans digitals.
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La primera dada curiosa que s’extreu del document és que tot i
el deteriorament en la relació del Govern espanyol amb el diari
El Mundo, aquest és el diari més llegit a la Moncloa amb 1.311
exemplars al mes; el segueixen El País, amb 1.290 exemplars
mensuals, ABC, amb 1.171 i La Razón, amb 884 exemplars.
Quant a diaris editats a Catalunya, La Vanguardia subministrarà
697 exemplars; El Periódico, 501. A la Moncloa no és llegeix ni
un sol diari editat en català.
En contra del que pugui semblar, tenint en compte la necessitat
de traductors quan els nostres polítics realitzen viatges oficials
a l’estranger, els diaris internacionals són força presents a la
llista: 384 exemplars del Financial Times, 117 de l’International
New York Times. També arriben a la Moncloa Le Monde, The
Wall Street Journal o Der Spiegel.
El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el llistat complet
del Ministeri de la premsa que es llegeix a la Moncloa. CLICAR
AQUÍ

L’atur baixa per als periodistes fins
als 38.400
La dada de l’atur registrat corresponent al primer semestre de
2017 són, per fi, positives. I és que l’atur ha baixat en 2.100
periodistes. Tot i que la caiguda és moderada, la baixada fins
als 38.400 periodistes a l’atur a tot l’Estat, pondera la important
pujada que es va produir en el primer trimestre d’aquest 2017.
Tot i això si ens fixem en la dada del segon trimestre de l’EPA de
2016, veiem que l’atur ha pujat un 6.600 en aquest any, ja que
veníem de 31.800 professionals de la comunicació i la informació en atur en el mateix període de l’any passat.
Si s’analitzen les dades, veiem que tot i el lleuger descens en
aquest semestre, fins als 38.400 aturats, les xifres segueixen
sent especialment altes. És cert que hi ha una tendència a la
baixa, però segueix sense arribar als nivells en què s’ha mantingut en els últims anys amb una mitjana d’aturats que rondava
els 28.000. (d’AEC)
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La FeSP reclama que els presidents
dels mitjans públics s’escullin per
concurs
Després dels canvis assolits per gestionar RTVE, la Federació
de Sindicats de Periodistes ha fet una crida als partits polítics
perquè, seguint l’acord assolit al Congrés dels Diputats per modificar la llei que regula RTVE, promoguin les “iniciatives necessàries” als parlaments autonòmics perquè tots els presidents
dels mitjans de comunicació públics siguin escollits mitjançant
un concurs públic entre persones de reconeguda qualificació
i experiència professional, i no per la seva afinitat política als
partits de govern. (de FeSP)

La BBC crea la seva pròpia tipografia
pensant en la lectura en els mòbils
Amb l’objectiu de millorar l’experiència de lectura en els dispositius mòbils i, al mateix temps, estalviar una mica de diners,
la BBC britànica ha decidit crear la seva pròpia tipografia per

utilitzar-la al seu web. De moment la nova tipografia, anomenada Reith -en honor al primer director general que va tenir la
BBC, s’ha començat a implementar en alguns espais del web
d’esports, BBC Sport. Fins ara la BBC ha utilitzat tipografies
com Gill Sans, Arial i New Helvetica.

En el passat, altres mitjans han creat també les seves pròpies
tipografies. És el cas per exemple de la popular Times New
Roman, que va ser creada pel diari britànic The Times el 1932,
o la Guardian Egyptian, que el també britànic The Guardian va
crear per al seu redisseny de 2005. (de BBC)
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Neobis llança el portal d’ocupació de
la comunicació gràfica
En un moment clau per al mercat laboral i la recuperació del
sector de la Comunicació Gràfica, en què segons dades de la
Seguretat Social i del Registre Mercantil existeixen 6.086 empreses que donen feina a 70.446 treballadors a tot Espanya,
l’associació Neobis s’ha aliat amb la comunitat laboral Trabajando.com-Universia per crear un nou portal d’ocupació adreçat
a professionals i empreses del sector. L’objectiu és dinamitzar
el mercat laboral relacionat amb la gestió integral del sector
gràfic espanyol.
L’acord assolit entre les dues organitzacions suposa una nova
alternativa en la recerca d’ocupació per a aquells professionals
que volen accedir al mercat laboral o busquen noves oportunitats
laborals en aquest àmbit específic. Per a les empreses associades a Neobis, aquesta col·laboració es materialitza amb la
possibilitat de publicar gratuïtament ofertes de treball en el sector
i realitzar així processos de selecció de personal. Aquesta plataforma virtual d’ocupació compta a més amb un programari de
gestió de recursos humans que permet a les empreses ocupadores gestionar els currículums rebuts de forma ràpida i eficaç.

El site d’ocupació (http://empleo.neobis.es/) es troba ja operatiu i en ell els usuaris poden trobar de forma gratuïta ofertes
laborals del sector gràfic, fer cerques amb els criteris desitjats i
deixar el seu currículum vitae. Per la seva banda, les empreses
associades podran disposar d’aquest servei, sense cap cost, i
publicar de forma il·limitada les seves ofertes d’ocupació. (d’El
Publicista)

El diari Segre commemora el seu 35è
aniversari
Amb aquest motiu, el diari prepara una edició especial que sortirà el mes d’octubre on es farà una radiografia de la història de
Segre, acompanyada d’una mirada al futur del periodisme. El
diari lleidatà Segre va sortir al carrer el 3 de setembre de l’any
1982. La història del diari Segre va començar el 3 de setembre
de 1982. No va ser fins a l’any 1997 que Segre va començar a
editar una versió íntegrament en català, convertint-se així en el
primer diari amb una doble edició en català i castellà.
En qüestió de 35 anys, el rotatiu de la terra ferma ha passat
de ser un diari local de vint-i-quatre pàgines en blanc i negre
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a convertir-se en un grup multimèdia de referència no només
a les comarques de Lleida, sinó també a la resta de territori
català. A més de Segre en paper, el grup també inclou la versió
digital de la capçalera (segre.com), associada a l’AMIC, Lleida
TV i, anteriorment, Segre Ràdio. (d’AEC)
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Únicament el 2,6% dels espanyols
paga per notícies digitals
Per Medios/Dircomfidencial i AEC

El caràcter epidèmic de les crisis està fora de tot dubte. No és
d’estranyar per tant que els mateixos riscos causants de ferir de
mort a la premsa escrita amenacin amb estendre a la digital. Els
ingressos per publicitat d’aquesta última han crescut de forma
exponencial en els últims anys, però no prou com per compensar la caiguda en la tradicional, ni de bon tros la caiguda en la
difusió.
Aquesta circumstància afecta per igual a pràcticament tots els
periòdics amb edicions impreses, però també a molts nadius,
tenint en compte que la publicitat que reben no sempre arriba
per cobrir costos.
Tot això enmig d’un escenari en què sis de cada deu espanyols
afirmen llegir notícies i articles a Internet, destaca l’últim estudi
sobre “L’ús i consum de continguts digitals” elaborat per Red.
es. És el tercer consum més alt, només per darrere del visionat
de fotografies (71,6%) i l’ús d’aplicacions (63%).
A sota d’aquesta dada hi ha alguns matisos, com que la resposta de les persones consultades fa referència a un consum
anual. El percentatge cau al 48,4% quan se’ls pregunta sobre
hàbits diaris, mentre que el 12,7% reconeixen llegir premsa di-
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gital totes les setmanes i el 4% almenys un cop al mes. Com a
contrapunt, el 33,8% assegura no haver consumit notícies en
l’últim any.
L’estudi de l’entitat pública continua la seva anàlisi destacant
que el 54,4% de la població consumeix informació a través de
les pàgines dels propis digitals. Ho fa d’una forma gratuïta, ja
que només el 2,6% reconeix pagar per llegir aquests continguts
o per una subscripció. Mentrestant, el 14% utilitza altres webs
per informar-se, després es dedueix que Google i Facebook
s’enquadren aquí.
Pel que fa al suport utilitzat per a aquest consum, la penetració dels
telèfons intel·ligents és cada vegada més gran. Quatre de cada
deu espanyols ja consulten la informació a través del seu mòbil,
tot i que el segueix molt de prop l’ordinador, utilitzat pel 32,6%. La
tauleta, en canvi, es queda molt més enrere amb el 14%.
La meitat de la població veu continguts audiovisuals
Mentre es debat sobre el pes que haurà de tenir la televisió
digital respecte a la convencional, l’informe treu a la llum que la
meitat dels espanyols han vist contingut audiovisual en l’últim
any. De forma setmanal ho fan una quarta part i diària un 15,9%.

L’origen i la modalitat de consum d’aquest tipus de continguts
són molt diversos, tot i que cal assenyalar l’èxit dels models
paquetitzats, és a dir, servei que inclouen l’accés a pel·lícules,
sèries, documentals o vídeos en general.
L’informe destaca altres tres models amb similar penetració:
Youtube i plataformes similars, el consum en línia en diverses webs i les descàrregues des d’Internet. Totes elles amb
un consum comprès entre el 16,9% i el 17,9%. La varietat de
modalitats i d’accés està marcada, així, per la diversitat dels
continguts.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi complert de Red.es CLICANT AQUÍ

La meitat dels consumidors
accedeixen a diaris, revistes i ràdio a
través del mòbil
Aquest és el resultat del darrer estudi Q Panel, de l’AIMC, que
mostra el consum d’internet en moviment. El percentatge de
població que accedeix a la informació des del mòbil ja arriba
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o excedeix el 50% en el cas dels tres mitjans. Per a més concreció, el 60% dels internautes consultats reconeix llegir diaris digitals a través del mòbil (+10,2%), enfront del 38% que
recorren a un ordinador de sobretaula, 35,1% que utilitzen el
portàtil o el 30,3% que accedeixen des de la tauleta. D’altra
banda, el 68,1% utilitza el mòbil per escoltar la ràdio -en Internet- (+2.8%). mentre que el 50% recorre a ell per accedir
a les versions digitals de revistes (+7,4%). Es queda al marge
d’aquesta preferència la televisió, de moment, amb un 21,9%,
3,8 punts més que el 2016.

tudiats, va tenir una penetració del 92%, seguida de la ràdio i
els diaris, amb un 79% i el 78% respectivament, i en darrer lloc
les revistes, que cauen fins al 52% de cobertura. Els mitjans
impresos són els que major percentatge de cobertura guanyen
a través dels usuaris exclusivament digitals, mentre que la ràdio
guanya en penetració.
El Butlletí de l’AMIC us amplia la informació de l’AIMC Q Panel
d’internautes, on es mostra el consum d’internet en moviment.
CLICAR AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Rànquing de digitals estatals: La
Vanguardia dispara el seu trànsit al juliol

Pel que fa al consum de mitjans en els últims set dies, sigui
analògic, digital o tots dos, la televisió segueix sent el mitjà amb
major cobertura entre els internautes. Dels quatre mitjans es-

La Vanguardia ha tornat a tenir un mes atípic al juliol pel que fa
a la seva trànsit; l’edició digital del diari barceloní va disparar
un 15% els seus usuaris únics, en arribar als 15,1 milions. És
a dir, va guanyar més de 2 milions de visitants en només un
mes, segons l’últim informe de comScore. Això en un context
en què el conjunt dels mitjans digitals generalistes ha perdut un
3,5% del seu trànsit respecte al juny, degut una menor activitat
informativa per ser estiu.
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L’ascens d’aquesta publicació el mes passat li ha valgut per
avançar novament a ABC, que va baixar un 2% en visitants i
es va quedar en els 13,6 milions. Les dues capçaleres porten
mesos disputant-se la tercera i quarta posició en el rànquing de
digitals generalistes, que cada mes publica comScore.
En els dos primers llocs pràcticament no hi ha hagut canvis, ja que
El País -líder- i El Mundo -segon- han mantingut estable el seu
trànsit; els separa a tots dos una mica més d’un milió d’usuaris
únics. La Cadena SER, ha pujat des de la posició 10a fins a la 7a,
després de créixer un 16% i arribar als 7,2 milions d’usuaris.
Encara que en menor mesura, també és significativa la millora
de El Confidencial (+ 10%), si bé gran part d’aquest creixement
procedeix de Vanitatis, que va guanyar 700.000 usuaris, fins
a arribar als 5,5 milions; en total, el digital de Nacho Cardero
té 11,8 milions d’usuaris. També presenta millors números al
juliol OKDiario, que guanya més de 400.000 visitants i es queda a només 66.000 d’El Espanyol, que va marcar 6.956.000
d’usuaris únics el mes passat, és a dir, un 2,3% menys, una
baixada que es produeix malgrat que un dels seus portals associats - Crònica Global- va aconseguir duplicar el seu trànsit,
fins al milió de lectors. (resum de ComScore)

The Information llança una
acceleradora de mitjans de pagament

The Information és un mitjà digital de pagament especialitzat
en el sector tecnològic que va ser llançat fa menys de quatre
anys. Segons la seva fundadora i directora, Jessica E. Lessin,
ingressa milions de dòlars i està ja en números positius. Compta amb un equip de 25 professionals. La seva fórmula és molt
clara: cobra per la informació original que genera el seu equip
d’experimentats reporters.
Gràcies a l’experiència que ha acumulat durant aquest temps,
The Information creu que pot ajudar a altres mitjans per construir “la següent generació de publicacions per subscripció
que produiran periodisme d’alta qualitat”. Per a això acaba de
llançar The Information Accelerator, un programa d’ajuda a em-
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prenedors en mitjans digitals que vulguin construir mitjans sostenibles de pagament.
El programa basa el seu ajuda en tres conceptes:
• Coneixement: els projectes escollits treballaran durant un
temps amb l’equip de The Information a San Francisco, que
compartirà les lliçons apreses des dels seus inicis.
• Distribució: ajudarà els emprenedors a trobar els seus primers
subscriptors a través de l’àmplia base de subscriptors de The
Information.
• Capital: invertirà almenys 25.000 dòlars en cada negoci seleccionat a canvi d’una “molt petita” participació financera en
el mateix. Però aclareix que el seu objectiu no és ajudar els
emprenedors a aconseguir inversió, sinó ajudar-los a guanyar
diners.
Per a més informació, El Butlletí de l’AMIC recomana posarse en contacte amb The Information mitjançant aquesta adreça
electrònica: accelerator@theinformation.com (de Prnewswire)

Facebook oferirà subscripcions
digitals a mitjans sense quedarcomissió
El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha anunciat que la seva
companyia començarà a oferir aquest mateix any subscripcions
digitals a mitjans de comunicació dels Estats Units i Europa, i
tots els diners recaptats aniran a parar directament a aquests
mitjans. Facebook no es quedarà cap comissió. Zuckerberg
també ha anunciat que les publicacions realitzades pels mitjans
dins de Facebook indicar amb més claredat de quin mitjà procedeixen, mostrant el logotip del mitjà corresponent.
Aquestes mesures formen part dels plans impulsats per Facebook per millorar la seva relació amb els mitjans de comunicació. Mark Zuckerberg ha explicat que durant aquest últim any ha
passat “molt temps” en reunions amb mitjans “per parlar sobre
com podem treballar millor junts”.
“Anem a provar noves maneres d’ajudar a què els mitjans augmentin les seves subscripcions”, ha explicat el màxim responsable de Facebook. “Si la gent es subscriu després de veure
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notícies a Facebook, els diners aniran directament als editors
que treballen dur per descobrir la veritat, i Facebook no es quedarà cap comissió. El nostre pla és començar amb un petit grup
d’editors d’Estats Units”. (de The Verge)

YouTube llança també una secció de
notícies a la portada
La plataforma YouTube ha afegit recentment una nova secció a
la portada en què apareixen certs vídeos seleccionats com últimes notícies. De moment, la funció només està disponible per
als usuaris d’Estats Units, tot i que és visible des de l’escriptori i
les aplicacions mòbils. Google vol potenciar la capacitat de YouTube per oferir informació contínua i a l’instant sobre un mateix
fet. La nova pestanya, que es diu “breaking news” en la seva
versió nord-americana, apareixerà tant en la versió d’escriptori
com en les aplicacions mòbils per Android i iOS. És un carrusel
amb vídeos seleccionats, semblant a la secció de vídeos recomanats que actualment apareix en obrir la pàgina web.
Falta saber, però, el criteri de selecció dels vídeos sobre un
mateix tema, per exemple. La passada setmana, la pestanya

estava pràcticament plena de vídeos sobre els atemptats de
Barcelona. Això implica que els usuaris o les fonts oficials de
les que es nodreix YouTube han de pujar els vídeos a la plataforma. I, fins ara, és més senzill i ràpid fer-ho a Twitter, a Facebook, o fer un directe des de Instagram. (de TreceBits)

BuzzFeed llançarà continguts
exclusius per a Twitter
BuzzFeed News llançarà un show matutí a Twitter durant
aquest any, i contractarà més personal. Aquesta producció serà
anunciada properament, i el títol es confirmarà aquesta setmana o la següent. No és la primera vegada que BuzzFeed pren
iniciatives similars. El mitjà digital va posar en marxa un nou
programa per als dimecres al matí disponible des dels altaveus
intel·ligents com Amazon Echo.
“Volíem fer alguna cosa que es fes destacar, que sonés diferent
i - més important - sonés humà”, va referir Eleanor Kagan, directora d’àudio per BuzzFeed News. “Crec que aquesta és una
extensió natural del treball de BuzzFeed fa per arribar a la gent
a la plataforma... el que valorem aquí és que s’està experimen-
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tant en diferents plataformes, i això sembla com un lloc ideal
per fer això”, va afegir al juliol passat. També s’ha unit a altres
marques per contingut en 360 graus. (de Poynter)

The New York Times supera els dos
milions de subscriptors digitals
El diari The New York Times ha aconseguit superar durant el
segon trimestre d’aquest any la xifra dels dos milions de subscriptors digitals al seu producte informatiu. En total, el Times
va acabar el mes de juny de 2017 amb 2.027.000 subscriptors
digitals després de sumar 93.000 nous usuaris de pagament
entre els mesos d’abril i juny. A aquests cal afegir els 306.000
subscriptors dels mots encreuats digitals, el que eleva la xifra total d’usuaris que paguen per productes digitals del NYT a
2.333.000.
Les xifres de subscriptors digitals es van donar a conèixer el
passat mes d’agost durant la presentació dels resultats econòmics corresponents al segon trimestre de 2017. Aquestes són
les principals xifres:

Ingressos totals de 407.100.000 de dòlars, fet que suposa un
augment del 9,2% respecte als 372.600.000 del mateix període de l’any passat. Per categories: Ingressos per subscripció:
+ 13,9%; ingressos per publicitat: + 0,8%; altres ingressos: +
12,8%. Els ingressos publicitaris totals van augmentar per primera vegada des del tercer trimestre del 2014 gràcies al fort
augment de la publicitat digital, en canvi la publicitat impresa va
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caure un 10,5%. La publicitat digital va augmentar un 22,5%,
arribant als 55,2 milions de dòlars, el que suposa el 41,7% del
total d’ingressos publicitaris.
Dels 250 milions de dòlars d’ingressos per subscripcions, 167,4
van correspondre a l’edició en paper i 82,6 al producte digital. Els ingressos per subscripcions digitals van augmentar un
46,4% respecte al mateix període de l’any anterior. El benefici
net del Times entre abril i juny d’aquest any va ser de 15,6 milions de dòlars, enfront d’unes pèrdues de mig milió de dòlars
en el mateix període de 2016. (de The Verge)

The Guardian redueix les seves
pèrdues i arriba als 230.000 membres
de pagament
La companyia editora dels diaris britànics The Guardian i The
Observer, Guardian Media Group (GMG), ha publicat els resultats econòmics del seu últim any fiscal, tancat el 2 d’abril.
Eren uns resultats esperats perquè es tractava del primer any
dels tres del pla estratègic que està aplicant el grup per intentar
aconseguir l’equilibri dels seus comptes. Entre les conclusions

més destacables es troben les següents: a) els ingressos han
augmentat un 2%. La xifra total ha estat de 214,5 milions de lliures; b) els ingressos digitals han pujat a 94.100.000 de lliures,
un 15% més que l’any anterior; c) les pèrdues operatives s’han
reduït en més d’un terç. L’empresa editora de The Guardian
va perdre 44,7 milions de lliures, un 35% menys que l’exercici
anterior (quan va tenir unes pèrdues de 68,7 milions de lliures).
Cal dir que el grup ha superat els 400.000 membres de pagament i subscriptors dels seus productes impresos i digitals,
i The Guardian ha passat de 50.000 a 230.000 membres de
pagament durant l’últim any. Aquest és un dels elements clau
de la nova estratègia del diari britànic per augmentar ingressos
i compensar tant la caiguda de la publicitat impresa com el menor creixement de la publicitat digital. (de GMC)

Político aconsegueix que les
subscripcions representin la meitat
dels seus ingressos
Politico, el diari nord-americà especialitzat en informació política, ha assolit l’equilibri en el seu model de negoci, al començar
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que les subscripcions representin la meitat dels seus ingressos.
D’aquesta manera, Politico s’ha convertit un dels exemples a
estudiar en el camp de les subscripcions. Només en els últims
tres anys els seus ingressos han crescut a un ritme anual del
30%, mantenint una taxa de renovació propera al 90% entre la
seva base de subscriptors.
Segons ha informat la companyia, Politico Pro compta amb
20.000 abonats, una xifra pràcticament ínfima si es compara
amb els prop de 30 milions d’usuaris únics que llegeixen el mitjà cada mes. No obstant això, el valor de cada un d’aquests
20.000 lectors és irreemplaçable per a la publicació, ja que
cada subscripció individual pot costar fins a 7.000 euros l’any.
(de Poynter)

El 40% de la població mundial usa
xarxes socials
Segons un estudi elaborat per Hootsuite i We Are Social, actualment més de 3.000 milions de persones a nivell global utilitza xarxes socials. Representa al voltant del 40% de la població.
La majoria accedeix des dels cel·lulars. Facebook la plataforma

més triada. Les xarxes socials s’han convertit en un veritable
fenomen en tots els llocs del món i no hi ha més que veure les
xifres per comprovar-ho.
La majoria dels usuaris, concretament 2.780 milions de persones, consulten els seus perfils socials a través del mòbil que ja
compta amb més de 5.000 milions d’usuaris únics. Però sembla
que aquestes xifres lluny de disminuir continuaran augmentant
i és que, només des del mes d’abril el nombre global d’usuaris
ha augmentat un 4%, és a dir en 121 milions de persones i que
suposa un creixement d’1 milió al dia.
Per la seva banda, Facebook segueix sent la plataforma més
popular amb una comunitat de 2.047 milions d’usuaris actius
al mes, seguida de YouTube amb 1.500 milions, mentre que
WhatsApp i Facebook Messeger empaten amb 1.200 milions.
(de Marketing Directo)
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Segons Infoadex, la inversió
publicitària, en negatiu en el primer
semestre de l’any
Per Ipmark

Per primera vegada des de 2013, la inversió publicitària destinada a mitjans convencionals presenta un signe negatiu. InfoAdex ha publicat les dades corresponents al primer semestre
amb una lleugera caiguda del 0,04% respecte al mateix període
de l’any anterior, confirmant la desacceleració apuntada des de
diferents fonts en els últims mesos.
La inversió, en negatiu en el primer semestre de l’any
En els sis primers mesos de l’any, la inversió publicitària
adreçada a mitjans convencionals s’ha situat en 2.089,5 milions
d’euros, enfront dels 2.090,4 milions del 2016, fet que suposa
un descens del 0,04% (seria del - 0,2% a causa d’una actualització en les dades d’algunes cadenes de ràdio i televisió de
2016, matisen els responsables de l’informe).

Només tres mitjans llancen índexs positius. Televisió (salvada per les cadenes de pagament), va facturar 1.115,8 milions
d’euros en el primer semestre, el que, en realitat, suposa un
període pla, ja que tan sols seria un 0,1% més que en els sis
primers mesos de 2016. de fet, l’evolució real seria un descens
del 0,4% després de realitzar una actualització en les dades
d’algunes cadenes en 2016, indiquen des InfoAdex.
També han tingut un comportament positiu Internet, amb una
xifra de 242 milions d’euros, és a dir, un 8,5% més que en el
primer semestre de l’any passat, de manera que es col·loca
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com a segon mitjà per volum d’inversió. I Ràdio, amb una xifra
de 195.900.000 d’euros, un 2,7% per sobre de l’aconseguida en
el mateix període del 2016 (hauria crescut un 4% actualitzant
les dades d’algunes cadenes en 2016).
La resta de mitjans ha patit caigudes desiguals: Diaris, amb
240.100.000, ha vist retallada la seva inversió en un 7,8%; Cinema,
amb 10,8 milions d’inversió, ha perdut un 1,8%; Exterior cau un 0,5%,
amb una xifra de 147,9 milions d’euros; Revistes perd un 2,5%, amb
123.800.000 d’euros, i Suplements és el que pateix una retallada percentual més gran: un 11,2% i s’ha situat en 13,2 milions d’euros.
Pel que fa a Televisió, les cadenes nacionals en obert mantenen una quota del 90,8%, amb una inversió de 1.012,7 milions
d’euros, fet que suposa un 0,2% més que en el mateix període de 2016. els dos principals i hegemònics grups, però, han
registrat descensos d’inversió durant aquest període: Mediaset Espanya mostra una caiguda del 0,8%, amb 482.400.000
d’euros i una quota del 43,2%. Atresmedia, per la seva banda,
cau un 1,4%, amb 472.500.000 i una quota en el 42,3%. Les televisions autonòmiques tornen a donar signes negatius, aquest
cop amb una caiguda del 13,2% i una xifra d’inversió de 55,2
milions d’euros, el que és atorga una quota de mercat 4,9%.

Així, doncs, són els canals de pagament els que aconsegueixen ‘salvar’ al mitjà dels números vermells. De fet, amb una
facturació de 47,9 milions d’euros, han crescut un 17,4% i situen la seva quota de mercat en un 4,3%, molt a prop del grup
d’autonòmiques.

I2p creu que la inversió creixerà per
sota de l’1%
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació
Naturalment, I2p coincideix amb Infoadex en què els resultats
del primer semestre referents a la inversió publicitària en mitjans convencionals no han estat en general gens positius. Només la Ràdio -com és habitual- i Internet aconsegueixen mantenir el tipus en els sis primers mesos de 2017, segons les dades
de l’informe I2P que elabora Arce Media-Media Hotline.
L’informe I2P del primer semestre de l’any ha registrat un descens de l’1% de la inversió publicitària en els mitjans convencionals passant de 2.156 milions d’euros en el mateix període del
2016 als 2.133,7 acumulats fins al juny. Tots cauen a excepció
de la Ràdio (3,8%) i Internet (8,8%), mentre que el cinema es
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manté en les mateixes xifres. Entre els que més perden es van
situar els dominicals (-11,3%), la Premsa (-9%), les Revistes
(-7,5%), Exterior (-3%) i la Televisió (-1,2% ).

Al costat positiu tornem a trobar a Internet que aconseguiria
aquest any un avanç del 9,3%, la Ràdio amb un 4,1%, la Televisió amb un 1,4% i Exterior amb un 0,3%. D’aquesta manera
2017 finalitzaria amb aquest mínim avanç del 0,7%, cosa que
suposa un important fre a la millora que havia viscut el sector
després dels durs anys de la crisi econòmica.

YouTube, ofereix un agressiva oferta
als editors

Previsions lleugerament optimistes
Pel que fa a les previsions a tancament del 2017 són lleugerament
més optimistes. En termes generals s’espera que el creixement de
la inversió publicitària en mitjans convencionals sigui d’un mínim
0,7%, el que suposaria rondar uns 4.237,7 milions d’euros enfront
dels 4.207,8 milions que certificava I2P en 2016. En aquest sentit
només els mitjans en paper presentarien números vermells: els
dominicals (-10,1%), la Premsa (-8,6%) i les Revistes (-6,9%).

Es tracta d’un agressiu impuls per expandir la seva presència
a vídeo en línia entre els editors, donant més control sobre el
seu propi inventari d’anuncis per guanyar més negoci. El lloc ha
ofert als principals editors amb el seu propi backend, la capacitat de controlar les vendes d’anuncis tant en els seus sites com
YouTube. L’oferta és oferir els seus serveis de forma gratuïta.
Pel que sembla, YouTube es planeja dividir els ingressos publicitaris generats en els sites de les editorials, així com vendre
anuncis en l’inventari sobrant dels editors “i en el costat comercial hi ha limitacions per als grans editors”.
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El mercat de videojocs en línia supera les vendes de 1.500 milions de dòlars en 2021, segons un informe de Frost i Sullivan.
En molts llocs ja s’insereixen vídeos de YouTube, així que per
què no donar un pas més enllà i migrar tots els nostres vídeos
cap allà, manifesten alguns editors. (d’AdAge)

La publicitat de la Generalitat retorna
als nivells precrisi
La Generalitat de Catalunya sembla retornar als nivells precrisi
pel que fa a la inversió publicitària institucional. Segons informa
Dircomfidencial, l’any passat va destinar 30,7 milions d’euros a
la compra d’espais publicitaris, que és exactament la mateixa
quantitat executada en 2008 (el 2015 va ser de 29,1 milions).
Gairebé la meitat de tota la inversió de la Generalitat en mitjans
s’ha destinat als impresos (49%) i el 37% en les revistes; la televisió va rebre el 14% del pressupost publicitari; Internet va recollir el 16% de la inversió i la ràdio va obtenir el 12% dels fons.
Amb diferència, el suport que més publicitat institucional va rebre de la Generalitat va ser El Periódico (Grupo Zeta), amb 3,2
milions d’euros (més del 10% de tot el pressupost); en segon

lloc està El Punt Avui (1,9 milions d’euros), seguit de La Vanguardia (1,8 milions) i Ara (1 milió). Quan a la premsa estatal,
segons Dircomfidencial El País va ingressar 109.000 euros; el
Mundo, 7.200 euros, i l’ABC, 4.800 euros.
Quan a la premsa digital, Dircomfidencial diu que Elnacional.
cat, va rebre publicitat per valor de 389.000 euros, per davant
d’Ara.cat (324.000 euros) i Naciodigital.cat (314.000 euros).
(d’AEC)

El Govern declara desert un concurs
de publicitat institucional després que
totes les empreses renunciessin
El Govern ha declarat desert aquest dijous un concurs
d’adjudicació urgent d’inserció de publicitat institucional per
“potenciar el civisme” entre la ciutadania fins a un dia abans
del referèndum de l’1 d’octubre. El contracte de la campanya,
al qual ha tingut accés Europa Press, el rubrica el departament
de Presidència a través de la Secretaria de Difusió i Atenció
Ciutadana, i es va publicar dilluns “amb caràcter d’urgència”.
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L’empresa que guanyés el concurs tenia l’encàrrec d’assumir una
campanya de publicitat institucional durant 27 dies -del dimarts 5 al
dissabte 30 de setembre-, però cap companyia s’ha avingut a fer-ho.
Segons el document, el Govern “va convidar” a concursar quatre grans empreses que ja tenia identificades prèviament perquè van concórrer el 2015 en un altre concurs d’adjudicació
per a l’’Acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat
institucional en mitjans de comunicació’. Concretament, la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana va contactar “amb caràcter d’urgència” amb les companyies Carat, Focus Media, Arena
Media Communications i Havas Media.
De les quatre, només es van valorar les ofertes que van fer
Carat i Focus Media, perquè Arena va presentar un escrit de
renúncia a la licitació i la de Havas Media no es va arribar a
valorar per “manca del requisit formal de signatura dels seus
representants”, segons especifica el contracte de licitació.
El Govern va adjudicar dilluns la campanya de publicitat institucional a Carat perquè va ser la que va fer l’oferta més econòmica -2,7 milions d’euros-, però aquesta empresa va comunicar
el mateix dia la seva renúncia mitjançant un correu electrònic.

En no quedar cap altra empresa licitadora, el Govern va procedir a adjudicar el contracte a Focus Media, per un import total
de 2,8 milions d’euros, però l’empresa també ha renunciat al
contracte: “A causa de la renúncia del segon adjudicatari, s’ha
declarat deserta la contractació”, segons s’ha fet públic aquest
dijous.
El contracte no fa referència explícita en cap moment al referèndum convocat per a l’1 d’octubre i es limita a descriure que
l’objectiu de la campanya institucional és “potenciar el civisme”.
Dilluns va començar a emetre’s un anunci en el qual s’animava
els catalans a exercir el seu “dret a decidir”, i dimarts el portaveu del Govern, Jordi Turull, va assegurar que es no era per
promoure el referèndum, sinó els “valors cívics”.
Disponibilitat pressupostària
El contracte defensa que al Govern li hauria agradat contractar
la campanya institucional de promoció del civisme per poder fer
la difusió “durant el període estival, però no ha sigut possible
tramitar-la fins ara per motius de disponibilitat pressupostària”,
i afegeix que a principis de setembre ja el necessitava amb urgència.
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“La urgència permet disposar d’un termini d’execució contractual immediat perquè una tramitació ordinària suposaria un inici
de les insercions més enllà del període previst”, argumenta el
Govern en el contracte per justificar la pressa amb la qual s’ha
procedit a la contractació. (diari ARA)

Primer espot del referèndum: COPE,
Onda Cero i la SER rebutgen la
publicitat de la Generalitat
L’anunci no fa una referència explícita a la consulta però sí anima els ciutadans de manera implícita a través d’una frase que
diu “Vas néixer amb la capacitat de decidir, renunciaràs a ella?”.
La inversió surt dels pressupostos de publicitat de la Generalitat
i el seu logo apareix al final de l’anunci.
Carlos Herrera, va analitzar dimarts l’espot durant la seva editorial a Herrera a COPE i ha afirmat que tant la seva emissora
com Onda Cero i la Cadena SER s’han negat acceptar emetre
falques publicitàries sobre el referèndum en els seus dials.

A finals de juny el Parlament català va aprovar una moció
presentada per la CUP on s’insta la Generalitat a condicionar
les ajudes que atorguen als mitjans de comunicació privats a
aquells que també acceptin emetre publicitat del referèndum.
Però fonts de la Generalitat neguen que aquest sigui el cas,
per quan no es fa propaganda del referèndum des de l’espot de
referència. (d’AEC)

El Ministeri d’Economia adjudica la
gestió de mitjans del Tresor per 4
milions

Segons recull el Butlletí Oficial d’Estat, el Ministeri d’Economia
i Competitivitat ha adjudicat la contractació dels mitjans de
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comunicació per a les campanyes publicitàries estatals de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera. L’empresa
escollida ha estat Maxus. L’import net de les campanyes ascendeix a 3.471.074,38 euros i el total a 4.200.000,00 euros.
Segons el document d’adjudicació, l’elecció de Maxus es deu
al fet que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa
per als interessos de l’Administració, un cop ponderats els criteris d’adjudicació establerts en l’apartat 12 del quadre resumeixen del plec de clàusules administratives particulars, d’acord
als descomptes sobre la tarifa oficial oferts. (de Prnoticias)

AENA adjudica a AMT Comunicación
i Aftershare les campanyes de
publicitat i promoció en aeroports
Després de crear una UTE, AMT Comunicación i l’Aftershare
han guanyat el contracte per a l’execució de campanyes de
publicitat i promoció a les zones comercials dels aeroports
d’AENA. Així, les dues empreses aprofitaran la seva complementarietat per gestionar aquest compte durant els propers dos
anys.

Tant AMT Comunicació com Aftershare duran a terme
l’estratègia, disseny i conceptualització, organització, gestió i
implementació de totes les accions de publicitat que AENA tingui previstes a les seves instal·lacions. Així mateix, i per donar
resposta a les necessitats d’aquest compte, les dues companyies han creat un equip de gestió, creativitat i producció ad hoc,
amb seus a Madrid, Barcelona i València. (d’El Publicista)

Ymedia reté el compte de mitjans de
BMW a Espanya
Ymedia Vizeum seguirà gestionant la planificació de mitjans del
grup BMW a Espanya. Ha aconseguit retenir el compte “després d’un exhaustiu i competit concurs, en què han participat
els principals grups d’agències de mitjans que operen a Espanya”, segons ha informat la firma.
La gestió del compte del grup automobilístic inclou les marques
BMW, Mini i BMW Motorrad. En aquest sentit, la companyia
destaca que a l’hora de triar a Ymedia “ha valorat especialment
el plantejament estratègic d’acord amb els reptes del sector de
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l’automòbil, una visió de futur integrada, la capacitat i experiència dels professionals de l’agència i la competitivitat en costos”.
BMW Group és tot un referent en màrqueting i és un dels fabricants d’automòbils quines campanyes es troben entre les més
premiades i recordades de la història de la publicitat. El prestigiós festival Cannes Lions el va nomenar el 2014 Anunciant de
l’any i va destacar la seva “innovació i creativitat publicitària”.
(de La Publicidad)

Campanya de publicitat d’Sportium
La casa d’apostes Sportium inicia la temporada amb una amplia
campanya de publicitat multimèdia en la qual pretén reforçar els
seus valors de marca. Des de la temporada passada, la marca
patrocina l’espai de la productora Mediapro dedicat a Laliga,
Directo Gol, i amb la qual han signat recentment una ampliació
del seu acord.
El nou anunci de TV s’emetrà al voltant de tots els partits de
la Lliga, Lliga 123 i Copa del Rei. La campanya s’estendrà a
internet, premsa escrita, ràdio, xarxes socials, i també forta-

ment present en la seva xarxa de més de 2.000 locals. A més,
aquesta campanya marcarà també una arrencada en el marc
d’una altra renovació recent, la del seu patrocini a Laliga. (de
Marketing News)

DDB Espanya llança la nova
campanya d’Audi a nivell mundial
DDB Espanya llança a nivell mundial el vídeo-manifest per presentar el nou model de Audi A8. Es tracta de la primera peça de
la campanya global d’aquest nou model, el llançament serà al
novembre. La campanya està basada en el concepte de que la
veritable innovació tecnològica t’allibera perquè et puguis dedicar al que realment t’importa. “Forget the car” sintetitza aquesta
filosofia en què el nou Audi A8 és més que un cotxe, és una
innovadora eina a la disposició del conductor.
Aquest nou i valent posicionament serà el punt de partida per a
la comunicació de la intel·ligència artificial que llança Audi, i que
comença pel model Audi A8. (de La Publicidad)
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Havas Media guanya el compte global
de mitjans de la marca Michelin
Havas Media ha estat l’escollida per Michelin per controlar i
gestionar la compra i planificació de mitjans de la marca francesa a nivell global, incloent mercats clau per l’empresa com els
Estats Units, la Xina, Regne Unit, França, Espanya i Alemanya,
entre d’altres.
Segons la consultora COMvergence el compte de mitjans global de Michelin puja a més de 110 milions de dòlats(dades de
2016), dels quals gairebé 30 es destinen únicament al mercat
nord-americà (font Kantar). Segons aquesta mateixa font la
marca porta invertits més de dotze milions d’euros en el primer
trimestre del 2017.
La seu de París de Havas Media dirigirà el compte, amb la
seva oficina de Chicago supervisant la tasca als Estats Units.
L’agència de mitjans del grup Havas col·laborarà amb TBWA \
Chiat \ Day, que manté la gestió del compte creativa mundial de
Michelin. (d’El Publicista)

Media Planing Llevant guanya la
campanya institucional Agència
Valenciana del Turisme
Es tracta de l’adjudicació de la compra de mitjans d’una campanya institucional de publicitat per als exercicis 2017 i 2018
per difusió i conscienciació de valors d’hospitalitat al turista per
un iImport de 1.361.250 euros. La campanya institucional de
l’Agència Valenciana del Turisme ha estat adjudicada a Media
Planing Llevant. (d’AEC)
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Politibot d’Espanya ajuda a altres
mitjans a construir els seus propis
chatbots
Per Shan Wang / NiemanLab

Llançat per primera vegada durant les eleccions generals de
2016 a Espanya com un experiment via Telegram, Politibot va
intentar oferir al públic espanyol una forma més original i còmoda de mantenir-se al dia amb un cicle polític tens, i explorar fets
i xifres difoses pels polítics (l’aplicació de notícies de Quartz
i l’aplicació de missatgeria de Purple estaven entre les seves
inspiracions). Promogut només a través de les xarxes dels seus
fundadors, el bot de Telegram va generar un seguiment fidel de
8.400 usuaris.

Després dos dels fundadors del projecte Politibot, María Ramírez i Eduardo Suárez (els qui van llançar Politibot després
de separar-se de l’emprenedoria digital d’El Espanyol, al qual
també cofundaren) van anar a Univision per cobrir les eleccions
nord-americanes. Després, l’equip va començar a construir una
plataforma de bot-making basada en el que havia après del seu
experiment de l’estiu electoral d’Espanya, amb l’ajuda d’un subsidi de Google per un valor de 50.000 euros al novembre de
2016. El “sistema de gestió de bots” que altres mitjans podran
utilitzar per construir chatbots personalitzats inclou analítiques
més útils per als propòsits d’una redacció que les que ofereixen Telegram (a través de Yandex) o Facebook Messenger, i
més personalització per a usuaris individuals. La composició
de l’equip de vuit persones dóna compte de les ambicions dels
seus fundadors: a bord hi ha un periodista, un dissenyador,
enginyers que han treballat en el processament del llenguatge
natural, cientistes polítics i científics de dades (el cap de tecnologia de Politibot, Miguel Gil Biraud, em va explicar aquests
nous desenvolupaments de la plataforma durant la conferència
de la Global Editors Network el mes passat a Viena).
Aproximadament dos terços dels diners de Google DNI van ser
destinats al desenvolupament de la plataforma i el terç restant
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a produir contingut original per Politibot. Després d’una revisió
de la plataforma backend del bot, l’equip va ressuscitar Politibot per Telegram i va afegir una versió limitada per a Facebook Messenger durant la primavera. Va començar a provar
novament contingut editorial ampliat, incloent resums de notícies, anàlisi de temes fora d’Espanya, taules informatives per
Instagram i un podcast polític. L’equip va haver de renunciar
a la seva audiència de l’any passat després de tancar el bot
original, però la segona temporada del bot va atreure a més
de 6.200 usuaris a través de les dues plataformes, dels quals
3.400 van obrir el bot un cop per setmana i 2.400 tots els dies;
una excel·lent base d’usuaris per apuntar a qualsevol possible
subscripció o programa de membres.
Recentment al juliol acaben de començar a recaptar fons a
través de Patreon per construir la part editorial de l’empresa.
Eduardo Suárez, un dels fundadors, va dir que a l’equip li encantaria rebre 2.000 dòlars mensuals d’ajuda dels lectors per
sumar un periodista i ajudar a pagar els servidors, i està treballant en contingut exclusiu com a forma de pagament als seguidors (els falta una cinquena part del total per arribar a aquest
objectiu).

L’altra font d’ingressos de la companyia seran els clients que paguen per utilitzar la seva plataforma de creació de bots, per la seva
instal·lació, per la solució de problemes i per l’assessorament.
També estan considerant la publicitat, encara que no han avançat
en aquest sentit. De moment, estan en converses amb un parell
de publicacions espanyoles i, segons explica Suárez, s’estan
buscant nivells de pagament mensuals escalonats adaptats a
l’organització, basats en el nombre de missatges enviats pel bot
personalitzat i la complexitat del bot requerit pel mitjà.
“En aquest moment estem funcionant més com una consultoria
i conversant amb sales de redacció sobre la instal·lació de la
plataforma. La primera part de la conversa és sempre igual:
“per a què vols un chatbot?, explica Suárez. “Si només vols un
chatbot que sigui un RSS [feed] que brinda contingut adaptat a
l’usuari d’acord als seus gustos i envia notificacions al voltant
d’això, és clar, és una opció. Però la nostra experiència diu que
probablement sigui més útil construir un tipus de conversa interactiva a través del chatbot; una conversa que realment li doni
al lector una raó per tornar”.
Suárez reconeix que hi ha alternatives com Chatfuel o la gratuïta Wit.ai, però les característiques de la plataforma de bot-
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making de Politibot van ser perfeccionades amb les necessitats
de les organitzacions de notícies en ment. Per exemple, per
al seu experiment electoral espanyol, Politibot va perfilar als
usuaris per edat i gènere, i després els va mostrar com estava
votant la seva franja demogràfica segons les enquestes. En una
altra interacció, li va demanar la seva ubicació als usuaris i, a
continuació, va crear un gràfic que mostrava els resultats del
seu districte electoral. I si vols oferir contingut exclusiu a un
segment de subscriptors de pagament, la plataforma Politibot
pot també ajudar amb això.

de bot, em diu Suárez, però “els grups de mitjans més petits tot
just estan sobrevivint. No tenen els recursos. Podem resoldre
alguns problemes per ells”.

Es prepara la Diada de les TIC

“Necessites diferents analítiques per mesurar chatbots, ja que
les pàgines vistes no tenen sentit. “Ara tenim una manera de
mostrar un mapa de calor de les converses, que marca on el
bot d’un mitjà perd usuaris, quines branques de la conversa
segueixen els usuaris individuals i quins usuaris individuals estan interessats. Podríem tenir una opció de conversa sobre el
Brexit i una altra sobre política francesa, i si l’usuari mai va
per les branques de Brexit, necessitem pensar què més podem
mostrar-li”, diu Suárez.

La Diada de les TIC
d’enguany està enfocada a
la “Societat Digital: la indústria es reinventa”. En el programa, després de la conferència inaugural i abans
de la ponència magistral,
hi ha previst un únic bloc de
cinc sessions paral·leles,
on debatran els temes que
s’han considerat més rellevants, tant per a la indústria
com per a la societat. La Diada es farà dijous, 28 de setembre, des
de las 8:30 fins a les 16:00 a CosmoCaixa Barcelona

Alguns mitjans grans com el New York Times o la BBC inevitablement guanyaran quan es tracta de construir experiències

Diu la convocatòria que “El procés de transformació digital que
estem vivint, és només l’inici de grans canvis que tenim a tocar,
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canvis que sense dubte afecten i afectaran a la societat en el
sentit més ampli de la paraula (ciutadans, empreses, administracions…), en definitiva no ens queda una altra que prepararnos bé per poder, no només viure aquest canvi, sinó ser-ne
el motor. El paper de les TIC és absolutament fonamental i la
capacitació de la industria i la societat serà decisiva.”
Programa de les taules:
Taula 1. Hàbitats digitals: noves competències i professions.- El
poder de les xarxes socials i la figura emergent de bloggers i
influencers tant en la comercialització de productes i serveis
com en la vida política i cultural, no paren de créixer i sembla
imparable. Es parlarà de les principals tendències que configuren des d’ara tant la forma de fer negocis, com la publicitat, el
màrqueting i els nous hàbits de consum. Ponent-moderadora:
Gemma Vallet, Innovation Director PhD media. Alma mater i Direcció del programa Social Media Branding & Digital Strategy
Master course, Brand Community Management Post Graduate
Course, La Salle BCN URL
Taula 2. Ciberseguritat: la nova indústria associada emergent.La necessitat de protegir les dades de les persones va en creixent augment i la seva protecció és una prioritat per a l’ordre

mundial. Existeixen molts agents implicats en aquest afer, des
de l’Administració com l’empresa privada i moltes visions, seguretat física, lògica, enginyeria social, etc. Aquests condicionants, així com l’ús de noves tecnologies, la utilització de dispositius connectats de manera massiva o la Intel·ligència Artificial
a gran escala, per anomenar-ne alguns, en fan un moment disruptiu en l’àmbit de la seguretat?. Ponent-moderador: Josep Gil
París, Director Zona Est de Prosegur
Taula 3. La intel·ligència artificial i el big data: l’aparició dels
serveis a mida.- El “Big Data” ha arribat per quedar-se, avui, ja
és un dels pilars més importants dels models de transformació
de les nostres empreses i de la nostra societat. El camí que
s’inicia amb la recopilació de les dades, la seva transformació
en informació i posteriorment en coneixement, està permetent
l’aparició de nous models de negoci, organitzatius i de relació
amb les persones, bé sigui com a clients, usuaris o ciutadans.
Preguntes que fins al moment no tenien resposta, o albergaven
alts nivells d’incertesa, estan donant pas a la reactivitat a la
proactivitat i elevant els nivells de personalització. Tots els sectors econòmics, tant públics com privats avancen en la recerca
d’eficiències i productivitat basant-se en D3 (“Data Driven Decisions”). Ponent-moderador: Enrique Santiago Muñoz, director
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territorial d’Empreses i Administracions Públiques a Catalunya
de Telefónica d’Espanya
Taula 4. Competències digitals: clau per a l’accessibilitat social.La transformació digital planteja a l’administració l’oportunitat
de construir una relació amb la ciutadania propera, simple i
confiable. Ens adrecem a persones apoderades digitalment que
demanden serveis innovadors, personalitzats i proactius, equivalents a iniciatives digitals capdavanteres en el sector privat.
Hem de repensar com prestem els serveis, i dissenyar-los atenent a les demandes de la ciutadania. Construint interaccions
gratificants que teixeixin una nova visió de l’administració. Cal
dotar l’empleat públic de les capacitats per prestar-los i millorarlos, fomentar una cultura organitzativa orientada a l’excel·lència
en la prestació i explotar les creixents oportunitats de tecnologies consolidades. Ponent-moderador: Joan Angulo, director
gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Taula 5. Disrupció i emprenedoria.- Deia el enginyer/arquitecte
i futurista Buckminster Fuller que per canviar alguna cosa el
que cal és construir un nou model que faci el model existent
obsolet, i això és el que pretenen els emprenedors: reinven-

tar les indústries, fixar un nou estàndard comercial. En aquesta
taula rodona compartirem amb els nostres convidats la seva
experiència sobre la innovació disruptiva i el camí per fer-la realitat. Ponent-moderador: Javier Creus, Fundador de Ideas for
Change i creador de Pentagrowth
5.1 Introducció a la Blockchain, contractes intel·ligents i organitzacions autònomes descentralitzades, per Albert Castellana, Vicedegà d’Innovació i Emprenedoria del Col·legi Oficial d’Enginyers Informàtics de Catalunya, Director General
d’Atraura Blockchain i membre del consell de la Fundació de la
Blockchain NEM.
5.2 El repte del retail: la reinvenció digital, per Miquel Gummà,
CEO de Foot Analytics
Enguany es mantenen els Premis Excel·lència dels altres anys i
n’han afegit un que és la del “Premi a la Excel·lència al professional
TIC” que més hagi contribuït a l’expansió de les TIC a Catalunya.
Les inscripcions es poden fer des d’aquest Web: https://www.
eventbrite.es/e/registro-diada-de-les-tic-36318481556?ref=e
nivtefor001&invite=MTIzNzU1NTEvZXN0YW5pc2FAcGVya
W9kaXN0ZXMub3JnLzA%3D&utm_source=eb_email&utm_
medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&ref=enivtefor00
1&utm_term=attend (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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Google llança nova tecnologia per a
editors, anomenada Stamp

WhatsApp comença a verificar els
comptes d’empreses

Google està desenvolupant un nou servei per als editors per
competir amb snapchat. Google crearà continguts multimèdia
orientats visualment, per a ser similars a la funció “Discover”
d’snapchat, segons The Wall Street Journal.
La nova tecnologia dels editors, anomenada Stamp, representa
un pas més en la competència entre les dues plataformes tecnològiques i les associacions d’editors amb l’accés a contingut
multimèdia, amb d’impulsar la participació dels usuaris. Google
ja ha entrat en negociacions amb empreses com Vox Media,
The Washington Post, Time Inc., CNN i Mic amb una versió
preliminar del producte que podria estar disponible ja a finals
de mes. (de WSJ)

WhatsApp ja va començar a col·locar una insígnia d’un segell verd amb una crispeta blanca als comptes verificats que
s’utilitzen com a comunicació d’empreses, així els usuaris saben que estan parlant amb un compte oficial d’empreses i no
es tracta de una estafa. La icona és molt similar a l’indicador
de comptes verificats en altres xarxes socials com Facebook,
Twitter i Instagram. Els comptes que tenen aquesta icona són
només aquelles que disposen d’un número de telèfon i que ja
van ser verificades per la mateixa WhatsApp.
WhatsApp tindrà, a més, un altre indicador perquè sapiguem
quan estem parlant amb una empresa. La bombolla de text dins
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de la conversa entre client-empresa serà de color groga, a diferència de la bombolla en color verd que es fa servir per a converses comuns. Així mateix, WhatsApp diu que aquests xats no
es poden eliminar. El nom de l’empresa en cada xat apareixerà
depenent de la forma en què es va guardar o bé simplement
amb el nom amb el qual l’empresa es va registrar. WhatsApp
dóna l’opció que bloquegis a les empreses si no vols rebre els
seus missatges. (d’Adity)

Google acabarà amb les URL en els
resultats des del mòbil
Sembla que a les URL els queda poc futur a Google. TheNextWeb. Google podria estar intentant netejar la pantalla del mòbil
de dades innecessaris per a l’usuari i així, a partir d’ara, quan
es faci una recerca, no es mostrarà l’adreça del lloc web, només una miniatura com a imatge, una descripció i el títol de
cada pàgina web.
Ja en el sistema iOS la pestanya que conté la URL s’amaga per
deixar més espai a la navegació, encara que apareix amb un
toc a la pantalla, de manera que aquest moviment de Google

no sembla estrany. De totes maneres, de moment no queda clar
si Google està fent únicament proves o planteja implantar el
canvi de forma progressiva i gairebé sense notícia per part dels
usuaris. (de TheNextWeb)
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Un estudi d’Apple Tree revela quins
són els mitjans amb més seguidors
del món
Per Redacció Prnoticias

brinar quins mitjans són els més influents del món. De l’informe
es desprèn que els mitjans nord-americans són el que més seguidors tenen en el món, sent la revista National Geographic
el mitjà al que més segueixen, amb 118 milions de seguidors;
MTV ocupa el tercer lloc, amb 72 milions, i CNN (67 milions) i
National Geographic TV (64 milions) ocupen el quart i cinquè
lloc, respectivament.
La nord-americana ESPN, web especialitzada en informació esportiva, també està entre el top 10 dels mitjans amb més seguidors, juntament amb The New York Times, Discovery Channel i
History. Únicament BBC News, amb 107 milions de seguidors, i
la televisió xinesa CGTN amb 54, es colen entre els 10 mitjans
més seguidors no sent nord-americans, ocupant la segona i vuitena posició, respectivament. L’estudi també revela quins són
els idiomes més utilitzats en aquests 100 mitjans de comunicació, sent, per aquest ordre, l’anglès, àrab, espanyol, hindi i
portuguès.

L’agència de comunicació Apple Tree Comunications ha elaborat un detallat estudi sobre quins són els principals mitjans més
seguits a nivell global. Socialscene és un estudi dedicat a es-

Sorprenentment, Europa té molt poca presència en aquest top
100 de mitjans més seguits a nivell internacional, exceptuant
a la BBC, com ja hem assenyalat amb anterioritat. Els quatre
únics països amb presència en el top 10 de mitjans europeus
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més seguits són Regne Unit, França, Rússia i Espanya. BBC
News (103 milions) i BBC Sport (20 milions) es troben en primer
i segon lloc, demostrant la fortalesa del mitjà anglès, seguit de
Sky Sport amb 16 milions.
L’únic mitjà espanyol, amb representació en el rànquing, és El
País, amb 13 milions de seguidors. Crida l’atenció, que el segon
idioma més utilitzat pels mitjans europeus sigui l’àrab, darrere de l’anglès. Això es deu al fet que gran part de l’audiència
d’aquests mitjans es troba en països àrabs, arribant fins i tot a
Bangladesh i a Amèrica Llatina.
El mitjà Rede Globus és el líder indiscutible dels països llatinoamericans. És curiós perquè es tracta d’un mitjà brasiler, quan la
major part de la població llatina parla espanyol. Rede Globus
es troba en el top 25 dels mitjans més seguits a nivell mundial,
l’únic llatinoamericà dins d’aquest grup. Per la seva banda, els
Estats Units compta amb uns mitjans que se’n porten el 31%
dels seguidors a nivell mundial. Àsia i Orient Mitjà estan bastant
igualats, amb un 22% el primer i un 29% el segon.
Una dada reveladora de l’estudi d’Apple Tree és que els mitjans
temàtics, amb afany divulgatiu, creixen més que els mitjans tra-

dicionals. Mitjans especialitzats en història, naturalesa i salut
són els que més creixen en el top 100. La gastronomia és un altre dels sectors que més ha crescut a tot el món, passant d’una
quota de l’1% a un gens menyspreable 8%. Si tenim en compte
nous mitjans com el site Tasty, de receptes ràpides, superarien
en seguidors a la CNN o al mateix The New York Times.
Televisions: líders en xarxes socials
El 67% del total dels seguidors se l’emporten les televisions,
que ocupen 59 de les primeres 100 posicions. A continuació li
segueix la premsa escrita, amb 15 diaris i 10 revistes; aquests
mitjans han anat adaptant el seu contingut a les noves tecnologies i a Internet. National Geographic, The New York Times,
People’s Daily xinès i la TIME, ocupen posicions entre els 20
primers llocs. L’informe revela a més com cada vegada més
mitjans de comunicació utilitzen la plataforma Youtube per compartir els seus continguts. El vídeo del programa de Carpool Karaoke de James Corden, en el qual participa la cantant Adele,
compta amb més de 153 milions de reproduccions.
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El Consell de la Informació i els
atemptats
El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) analitzarà la cobertura dels mitjans catalans sobre els atemptats terroristes de
Barcelona i Cambrils perquè considera que alguns mitjans han
“ferit la sensibilitat de nombroses persones”.
Així, el CIC valorarà també el compliment del Codi Deontològic. “Mai una cobertura informativa a casa nostra havia generat
tanta polèmica”, ha afirmat el CIC en un comunicat aquest divendres, en què ha assenyalat que s’ha encès un debat sobre
la conveniència d’haver publicat fotografies i informacions particularment sensibles. (d’AEC)

El Global Summit 2018, canvia de seu
de Madrid a Barcelona
AMEC, associació internacional per al mesurament i avaluació
de la Comunicació, anuncia que finalment celebrarà la seva Global Summit sobre mètriques en comunicació a l’Hotel Pullman

Skipper de Barcelona, del dia 12 al 14 de juny de 2018. Una trobada al qual està previst que assisteixin més de 250 professionals de comunicació i relacions públiques. Dues empreses espanyoles participen en l’organització de l’esdeveniment: Accés,
d’una banda, serà la promotora especial de l’esdeveniment,
mentre que Corporate Excellence participa com a Special Global Summit Partner.
La trobada servirà per
conèixer els casos d’èxit
més disruptius en el terreny del mesurament de
la comunicació a tot el
món com a element clau
en el desenvolupament
d’estratègies de comunicació, especialment, a través de l’anàlisi en temps real de
l’smart data.
L’esdeveniment, d’abast global, servirà també com a plataforma
per a l’impuls del mesurament de la comunicació a Espanya
i Amèrica Llatina. Al llarg de dues jornades es desenvoluparan diferents ponències de grans experts de tot el món i ta-
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llers interactius sobre les TIC i la comunicació, s’exposaran
millors pràctiques i noves metodologies. El president d’AMEC,
Richard Bagnall, diu que volen convertir el Global Summit “en
una oportunitat pràctica perquè els professionals de les relacions públiques i la comunicació puguin desenvolupar pràctiques excel·lents en mesurament i investigació a escala global”.
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Les necessitats formatives digitals
més urgents per als periodistes?
Mòbil, periodisme de dades i vídeo
El Donald W. Reynolds Journalism Institute (RJI) de la Missouri
School of Journalism ha publicat els resultats d’una interessant
enquesta realitzada a més de 800 periodistes sobre quines són
les seves necessitats formatives més urgents relacionades amb
la pràctica del seu treball en l’entorn digital.
En els primers llocs de la llista apareixen aquestes cinc habilitats:
1. Presentar millor les històries per a les audiències mòbils

2. Fer servir periodisme de dades per desenvolupar temes propis
3. Editar vídeo utilitzant el telèfon mòbil
4. Escriure millors titulars per mòbil, xarxes socials i cercadors
5. Crear elements visuals senzills com mapes i gràfics
Segons l’enquesta, a tres de cada quatre periodistes els agradaria poder aprendre sobre aquests temes a través de petites lliçons disponibles en el seu telèfon mòbil. Els lectors d’El
Butlletí de l’AMIC poden ampliar aquesta informació CLICANT
AQUÍ (de RJIonline)

L’ONU convida CaixaBank a debatre
sobre educació en ciberseguretat
APWG.eu, l’aliança contra la pesca electrònica que lideren
CaixaBank i l’organització no governamental pesca electrònica
Working Group (APWG), va celebrar els dies 30 i 31 d’agost al
Centre de les Nacions Unides a Viena una cimera internacional sobre educació en ciberseguretat. L’esdeveniment va reunir
més d’un centenar d’experts de tot el món per debatre quins
programes de conscienciació social haurien d’impulsar a nivell
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global per ajudar a prevenir el “cibercrim” i l’anomenada “enginyeria social”.

Convoquen el 42è Premi Enrique
Ferrán, d’articles periodístics

Entre els participants, hi havia investigadors, especialistes en seguretat informàtica i representants
d’institucions públiques i privades
que han dut a terme iniciatives de
difusió sobre com protegir-se en
l’entorn digital. L’ONU, interessada a impulsar aquest tipus de
projectes, va convidar CaixaBank
i l’APWG a situar l’esdeveniment
en una de les seves seus europees i participar-hi també com a
entitat co-organitzadora. Entre els casos que es van presentar
destaca la campanya “Stop. Think. Connect “que l’APWG ha
desenvolupat als EUA al costat del Govern nord-americà i que,
donat el seu èxit, dóna nom general a la reunió de Viena.

La revista de pensament i cultura El Ciervo convoca enguany el
42è Premi Enrique Ferrán, d’articles periodístics, sobre el tema
“La intimitat, en risc”. Vivim connectats en una gran teranyina i
potser hi estem atrapats, però estem disposats a exposar-noshi despullats i sense protecció? Què és la intimitat? Està en perill de desaparèixer? Quines conseqüències hi hauria? Aquestes són només algunes de les preguntes que els articles han
d’intentar contestar.

El capítol europeu de pesca electrònica Working Group és una iniciativa creada l’any 2013 per CaixaBank i per l’organització nord-americana APWG, amb més d’una dècada d’experiència en la lluita contra el
phishing i la “ciberdelinqüència”. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Els articles han d’enviar-se abans del 10 de novembre del
2017per correu postal a: El Ciervo, carrer de Calvet núm. 56,
entresòl 3a - 08021 Barcelona o través de correu electrònic a
redaccion@elciervo.es. És important escriure Premio El Ciervo-

Els articles presentats han de tenir una extensió màxima de
1.000 paraules i han de ser inèdits, es tindran en compte les
bones idees, la frescor i la claredat de l’estil. El premi té una
dotació de 1.000 euros i la publicació de l’article a la revista El
Ciervo. La composició del jurat es donarà a conèixer durant la
segona quinzena del mes de desembre.
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Enrique Ferrán en el sobre o com assumpte del missatge. A
més a més, els participants hauran d’incloure una fotocòpia o
un arxiu en format .jpg per ambdues cares del DNI o equivalent
i dades de contacte. (de CPC)

Convocatòria dels premis i ajuts Clic,
de Fotoperiodisme Jove
Han estat convocats els premis i ajuts Clic, de Fotoperiodisme
Jove. L’objecte dels premis Clic, Fotoperiodisme Jove és premiar i fer difusió del fotoperiodisme entre les persones joves. Hi
ha dues modalitats de premis: fotografia i audiovisual.
Poden ser beneficiaris dels premis Clic, Fotoperiodisme Jove,
els joves que tinguin entre 18 i 30 anys al llarg de l’any de la
convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya. Els treballs s’han d’haver finalitzat durant els
24 mesos anteriors a la finalització del termini de presentació
de sol·licituds. L’objecte de l’ajut Clic, Fotoperiodisme Jove és
oferir un ajut a un fotògraf o fotògrafa jove perquè tinguin la
possibilitat de dur a terme un projecte fotoperiodístic que mostri
sensibilitat i interès per l’entorn social.

Els projectes s’han d’implementar en el període màxim d’un any
natural, comptador a partir de la data de l’acceptació de l’ajut.
Es pot demanar el formulari de sol·licitud a l’Agència Catalana
de la Joventut a través de l’apartat “Connecta’t” del web del Carnet Jove (www.carnetjove.cat/connectat) o mitjançant un correu
electrònic a l’adreça electrònica connectat@gencat.cat. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Com dissenyar un pla de màrqueting digital. Barcelona, dimarts 12 i 19 de setembre (de 09:30h a 14:30h) - Crear un pla
de màrqueting digital és el primer pas en utilitzar els mitjans digitals per aconseguir els teus objectius empresarials. En aquest
curs, a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de com elaborar un pla de màrqueting en l’entorn digital que ens permeti marcar un camí clar, amb objectius específics i mesura de resultats.
Webinar: Les claus de la Comunicació Interna efectiva. On
line. Dimecres, 13 de setembre (de 10:00h a 11:00h) - Descobreix
amb aquest webinar, impartit per Miquel Àngel Violan, l’elevat rèdit que aporta dur a terme estratègies de Comunicació Interna i
com aquesta pot millorar el clima de treball i la productivitat.
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Creació de vídeos professionals amb iPhone o iPad. Barcelona, dimecres 13 i 20 de setembre (de 15:30h a 18:30h) - Els
participants en aquest curs, dirigit pel professor Jordi Flamarich, aconseguiran que els seus enregistraments amb el mòbil
o la tauleta deixin de semblar amateurs i aprendran a elaborar
peces amb qualitat professional, aptes tant per difondre a través de mitjans com per satisfer les necessitats audiovisuals de
la seva organització o client.
Instagram - Nivell avançat.- Barcelona, dijous 14 de setembre
(de 15:30h a 18:30h) - Aquest curs, a càrrec de Jordi Gamell,
vol aprofundir en els objectius, funcionament i estratègies en la
xarxa Instagram dins un nivell més avançat. Tractarem la creació i gestió d’anuncis, així com diferents programes i aplicacions
per gestionar Instagram, entre d’altres.
Bots: tipologies, funcionament i aplicacions.- Barcelona,
divendres 15 de setembre (de 09:30h a 14:30h) - Els bots (sistemes d’intel·ligència artificial que interactuen amb humans)
s‘estan apoderant poc a poc dels espais de conversa a les xarxes. Enrique San Juan ens explicarà què són, en què s’estan
aplicant, com ens poden afectar i de quina manera podem aprofitar aquesta nova tendència tecnològica al nostre favor.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de comunicació.- Barcelona, divendres 15 i 22 de setembre (de
09:30h a 14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us proporciona les eines necessàries per afrontar amb
èxit qualsevol intervenció davant un mitjà de comunicació o un
altre tipus d’audiència.
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes de Catalunya són bonificables, és a dir que l’empresa
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el Col·legi gestiona els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a
https://www.periodistes.cat/formacio.
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Les tendències que identifica el
Global Communication Report 2017
Per Sala de Comunicación / Llorente & Cuenca

Annenberg), en què ha col·laborat la Global Alliance for Public
Relations and Communication Management, entre altres entitats nacionals i internacionals de la indústria de la comunicació.
Fred Cook, director de l’USC Annenberg, assenyala en la introducció de l’estudi que encara és difícil definir clarament el
paper de la comunicació, “però hem donat importants passos
en la direcció correcta identificant els assumptes claus que estan modelant el futur d’una de les professions més dinàmiques
i possiblement pitjor enteses del món”.
La investigació és el resultat de tres qüestionaris per a comunicadors (dividits entre executius d’empresa i d’agència), estudiants i
professionals de l’àrea de màrqueting. En la versió dedicada als
professionals, el centre universitari va analitzar 875 respostes, el
57,4% procedents de l’àmbit internacional i 42,9% Estats Units.

Explicar històries en format digital (digital storytelling), escolta
social, propòsit, big data i investigació sobre comportaments
són les cinc principals tendències que identifica el Global Communication Report 2017, un informe realitzat pel Center of
Public Relations de la Universitat del Sud de Califòrnia (USC

La investigació és el resultat de tres qüestionaris per a comunicadors (dividits entre executius d’empresa i d’agència), estudiants i professionals de l’àrea de màrqueting. En la versió
dedicada als professionals, el centre universitari va analitzar
875 respostes, el 57,4% procedents de l’àmbit internacional i
42,9% Estats Units.
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El storytelling digital encapçala el rànquing de les tendències
que estan impactant en el futur de les relacions públiques o
la comunicació. A l’habilitat per explicar històries el segueixen
l’escolta social, una actitud cada vegada més rellevant per als
professionals d’un sector que ha d’extreure valor de la capacitat
de comunicació dels individus que les noves tecnologies han
posat a les mans.
El mateix model de gestió de la comunicació que promou la
Global Alliance (el Mandat de Melbourne) insisteix en la necessitat de crear una autèntica cultura d’escolta en les organitzacions, de forma que els grups d’interès (cada vegada menys
agrupats i amb més capacitat de comunicació individual) tinguin
l’oportunitat d’interactuar amb elles i sentir-se part dels processos de creació de productes o serveis.
El gràfic adjunt a aquest text mostra el desplegament del model
de comunicació que propugna la Global Alliance for Public Relations and Communication Management:

La tercera tendència (el propòsit social) està alineada amb la
creixent demanda dels ciutadans perquè les organitzacions,
especialment les empreses, responguin a un bé superior.
L’última edició del Trust Barometer , presentada a Davos el gener d’aquest any, insisteix en la necessària compatibilitat entre
beneficis econòmics i socials. De fet, el 75% de les persones
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enquestades considera que “una companyia ha de prendre accions que incrementin els beneficis i al mateix temps millorin
les condicions econòmiques i socials de la comunitat en la qual
operen”.
En aquesta mateixa línia, avui no s’entén el lideratge sense
l’existència d’un propòsit o missió. “Per aconseguir que la nostra societat segueixi avançant, ens enfrontem a una desafiament generacional: no només crear nous llocs de treball, sinó
també renovar el sentit del propòsit col·lectiu”, va dir Mark Zuckerberg, fundador i principal accionista de Facebook, en una
conferència pronunciada a maig d’aquest any a la Universitat
de Harvard.
Tant l’escolta com la recerca i comunicació d’un propòsit expliquen la importància de la cinquena tendència, la investigació
sobre comportaments. Sovint s’ha defensat que el comunicador
és una espècie de psicòleg social que ha de descodificar el que
passa al seu entorn i anticipar tendències. Més que mai les empreses necessiten intel·ligència social i prospectiva.
El big data, quarta tendència assenyalada al Global Communication Report, representa una oportunitat alhora que una

exigència perquè l’anàlisi de les dades es situa en un territori indefinit entre el màrqueting, la comunicació i els sistemes
d’informació.
El mateix estudi revela que gairebé la meitat dels professionals
de la comunicació pensen que hauran de treballar més alineats
amb l’àrea de màrqueting. Aquests, per la seva banda, eleven
el percentatge fins al 61. I cap de les dues àrees s’atreveix
a declarar amb claredat quina dominarà a l’altra. No obstant
això, sí que queda clara la dependència de la comunicació del
primer executiu de l’organització, en el 55% dels casos, de la
mateixa manera que per a la agències el dircom segueix sent
el principal client.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir gratuïtament
a l’estudi Global Communication Report 2017 CLICANT AQUÍ
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Espanya liderarà el creixement
europeu de la inversió publicitària,
enguany
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

No obstant això, la situació serà pitjor l’any que ve, quan Dentsu
creu que Espanya incrementarà la inversió un 3,6%, és a dir,
set dècimes menys que la mitjana mundial i a la una que la
mitjana europea (+ 3,5%). En 2018 estarem per sota del Regne
Unit (+ 5,9%) o Estats Units (+ 4%); tot i que encara per davant
de França (+ 2%) i Alemanya (+ 3%).
Aquesta és una de les previsions més optimistes de les emeses en el mercat pel que fa a Espanya. Altres pronòstics van
des l’exigu 0,7% recollit per i2p, fins al 7% establert per IPG
Mediabrands. Altres operadors se situen en una zona més temperada, amb el 3,8% establert per Carat o el 4% de Zenthinela.

La inversió publicitària a nivell global creixerà aquest any un
3,8%, percentatge que es s’amplia fins al 4,3% en el pronòstic
per 2018 elaborat pel grup publicitari japonès Dentsu. En el cas
d’Espanya, el seu comportament el 2017 serà millor que la mitjana global, en preveure un ascens del 5%, que és gairebé el
doble que a Europa (+ 2,7%). Només la Xina (+ 6%) i l’Índia (+
13%) creixeran més que l’Estat espanyol, que estarà per sobre
del Regne Unit (+ 4%), Alemanya (+ 2,6%), França (+ 1,6% ) o
Estats Units (+ 3,6%).

Com sigui, sembla clar que el creixement global vindrà impulsat per l’àmbit digital -gràcies a l’efecte dels dispositius mòbils-,
que acapararà el 37,6% de la inversió publicitària en mitjans
digitals, de manera que avançarà a la televisió, que es quedarà
en 35,9%.
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Rosa Ma Calaf: “Avui es pot viure bé
del mal periodisme i molt malament
del bo”
Per Pablo Rojo / El Correo de Burgos

En sentir el nom de Rosa Maria Calaf probablement a molts no
els resultarà estrany. Durant anys, tot Espanya va estar veient
en les seves pantalles com la veterana periodista informava al
peu de la notícia fins a 2009, any en què es va prejubilar a

causa de l’ERO realitzat a TVE el novembre de 2008. Ara es
dedica a la docència, i aquest estiu va obrir els cursos d’estiu
de la UBU amb la conferència “El repte d’explicar la veritat al
segle XXI”.
És tan difícil per al periodista explicar la veritat al segle XXI?
Home, realment sempre ho ha estat, perquè el periodisme ha
d’anar sempre a explicar allò que no es vol que es compti. Però
ara, diguem que importa molt la posició de l’opinió pública en
el marc mediàtic que hi ha. A més, pel que fa a la qualitat informativa té influència la revolució digital; és a dir, hi ha una allau
d’informació que és molt difícil de processar i que et complica
en diferenciar el que és tòxic del que no ho és. L’aparició de
les xarxes socials ha vingut a complicar-ho més, perquè el que
vénen és a formar uns grups molt sectaris que en veritat el que
divulguen, com estem veient, són falsedats que estan infundades en opinions i no en fets verificats. La famosa postveritat no
és més que una mentida. I a això cal sumar-hi que els mitjans
privats reben una extraordinària dependència financera. D’altra
banda els mitjans públics tenen una dolentíssima contaminació
política. Per tant, si ho ajuntem tot plegat fa que realment el
complir amb l’objectiu del periodisme d’informar sigui cada vegada més complex.
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La informació pot venir condicionada pel lloc de treball del
professional?
És clar, perquè diguem que no és el mateix treballar en les condicions en què s’ha treballat sempre pel que fa a seguretat o a
temps per a la informació, per sortir al carrer, per moure’s, per
establir el contacte amb les realitats, que amb la precarietat amb
la que vivim en aquest moment. La precarietat incideix en aquesta claredat del resultat periodístic. No és el mateix fer una notícia
elaborada i treballada de manera que un tingui temps per saber
de què està parlant a haver de fer set notícies per dia. Les condicions en què treballi el professional i que tenen a veure amb
les condicions de treball pur i dur i amb les condicions del tipus
d’empresa (si estem parlant de mitjans convencionals) per a les
quals treballi; és a dir, si l’empresa interfereix. Imagina’t la interferència que d’alguna manera l’amo exerceix sobre la redacció.
També tens que en el món digital encara no s’ha trobat la fórmula
per poder viure del periodisme seriós. Estem arribant al punt en
què es pot viure bé del mal periodisme i viure molt malament del
bon periodisme, i això és gravíssim per a la societat.

nològica, és magnífica, és una eina. L’eina tecnològica és extraordinàriament positiva si es fa servir bé, però amb la mateixa
força pot ser extremadament negativa si s’utilitza malament.
Les xarxes en aquest sentit són del millor i el pitjor. I realment
tenen una gran influència, li fan creure a la ciutadania que està
informada quan realment el que està és entretinguda. I en el
millor dels casos està entretinguda amb un cap mercantilista,
de treure diners i tenir un negoci totalment al marge de la qualitat dels continguts o, en el pitjor dels casos, amb un objectiu de
clara manipulació, de desinformació i per tant, de polaritzar per
causes determinades que no serveixen a l’interès comú.

Creu que la globalització, l’avanç de la tecnologia o les xarxes socials han facilitat la creació de la notícia o a l’inrevés?
Crec que, efectivament les xarxes, és a dir, la possibilitat tec-

I sobre el G-20?
Jo crec que ara el que s’està vivint és la consolidació d’un
procés que va començar a finals dels 70, principis dels 80. En

Les noves plataformes poden ajudar a que es recuperi
l’objectiu informador i no lucratiu?
Absolutament, tinc una esperança extraordinària en la xarxa i
crec que el futur està, precisament, a la xarxa. En ella igual que hi
és el pitjor també hi està el millor. No obstant això, per trobar-ho
potser cal educar la ciutadania en saber interpretar els mitjans,
perquè sigui capaç d’adonar-se de quan alguna cosa és tòxica.
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l’època de Ronald Reagan i de Margaret Tatcher hi ha un canvi i
el que semblava que ja estava aconseguit, que era l’interès per
la persona, per millorar la vida de les persones en el material,
però també en l’humanístic es frena i llavors comença a dissenyar-se un altre nou model diferent, en què l’economia té una
importància extraordinària i els mitjans de comunicació també
tenen una gran preponderància, i després ja amb l’arribada
d’Internet això ha arribat a una gran velocitat.

a crear una impressió a la ciutadania de por, a rebutjar el diferent i donar-li la culpa de tot a l’exterior, i això mai és beneficiós.
Sempre que hi ha hagut moviments totalment proteccionistes,
xenòfobs, ha acabat molt malament. Hauríem de tenir memòria,
i aquesta és una altra de les coses que s’intenta eliminar amb
aquesta acceleració suposadament informativa. Hi ha una regressió a tenir una ciutadania espantada, a crear rebutjos i això
no beneficia la majoria.

Llavors el que estem veient amb Trump i el que estem veient
amb les relacions amb Europa és que hi haurà canvis. Però
estem en un moment molt incert, perquè al G-20 no acaba de
sortir res en clar, l’única esperança és que Trump aconsegueixi
fer que Europa desperti i que sàpiga que la seva força està en
estar unida i en caminar cap al que era el seu plantejament
fundacional, que era precisament crear una societat dels valors
i dels drets, i no una societat de diners i de capitalisme de casino. Trump no és una cosa que hagi sortit del no-res, sinó que
és símptoma d’un model social.

Utilitzant als sistemes de difusió mediàtica que existeixen en
l’actualitat, i sense cap escrúpol pel que fa al rigor i al respecte
per la veracitat s’aconsegueix que la gent acabi volent allò que
va en contra del seu propi interès.

Sí, però no obstant això en les masses creix just l’opinió
contrària, proteccionista.
És clar, ara al que anem és a tancar-nos en nosaltres mateixos,

I les claus?
És molt complex, tot això hauria d’estar en el debat permanent i
suposa el nou model que tenim davant, perquè la clau de tot és
això: què farem amb les persones i a qui el beneficien aquests
moviments que van en contra del bé comú ? Doncs aquestes
són les dues claus, i és un debat molt complicat i que no en tots
els llocs s’està plantejant. (Foto: UAB)
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El duopoli Google-Facebook
està retallant el finançament del
periodisme de qualitat
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

Facebook es queda amb el 35% de la publicitat digital als EUA,
segons eMarketer. Google se’n porta un altre 14% i cap altra
empresa arriba al 10%, però pot ser que la tercera en discòrdia
sigui aviat Amazon. Això vol dir que queden molt pocs diners per
a mitjans digitals, mitjans tradicionals amb webs, agències i televisions. A més, el 98% de l’increment de la publicitat digital se

l’emporta el duopoli. L’efecte d’aquests fets comença a aflorar en
una frenada generalitzat en el progrés dels ingressos digitals de
molts grans mitjans, el tancament de molts de petits i creixents
dificultats per finançar el periodisme de qualitat. O les grans plataformes d’Internet fan alguna cosa realment eficaç o es dispararan les protestes i reaccions davant aquest desigual repartiment.
Les dades dels primers sis mesos a Espanya per als grans mitjans són ben preocupants: s’han alentit considerablement els
ingressos publicitaris digitals. A Prisa van augmentar el 5,2%
enfront del 20,4% que ho van fer el 2016. A Vocento van créixer el 5,7% enfront del 13,6%. Això en un context en què la
facturació publicitària tradicional està literalment desplomada i
la circulació i vendes segueixen en caiguda lliure. La seva gran
esperança era l’augment molt considerable de la publicitat digital, encara que no compensés ni de lluny la caiguda dels altres
ingressos. Si ara es frena l’auge d’ingressos digitals, què els
queda? Estan lluny d’haver fet la transició digital en el compte
de resultats, ja que els seus ingressos digitals sobre ingressos
totals amb prou feines arriben al 30% en el millor dels casos,
quan grans grups de fora, com Axel Springel, estan per sobre
el 65%. I en altres grans rotatius, com el Financial Times, se
situen per sobre del 50%.
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En els nadius digitals espanyols comença a estendre’s un cert
pànic, sobretot entre els petits. Bez.es, un web informativa de
qualitat, va tancar a l’agost. Els ingressos publicitaris d’El Independiente trontollen i comença a haver-hi baixes a la seva
plantilla. Liibertat Digital informa d’unes pèrdues de 919.000 euros l’any passat, davant els beneficis de 15.000 euros de l’any
anterior. En els últims mesos, la progressió de les audiències
que venia registrant comScore en els digitals s’ha frenat i en
alguns casos ha retrocedit.
La situació del primer grup de mitjans a Espanya, Prisa, no és
precisament pròspera. En el primer semestre, la circulació del
seu suport premsa retrocedir el 14%, els seus ingressos van
caure el 10% fins als 109 milions. La seva facturació On Line
és ara del 17% del total dels seus ingressos. El seu deute es
queda en 1.543 milions al final del semestre. Amb un benefici
net de 13,9 milions en el semestre serà difícil que faci front al
seu deute.
Vocento ha presentat unes pèrdues de 2,4 milions en el semestre, llastat especialment per les pèrdues d’ABC, encara que
els seus diaris regionals, la seva gallina dels ous d’or, estan
també afectats per retrocessos significatius. Els seus directius

reconeixen que Google i Facebook han donat una mossegada
als seus ingressos.
Els suplements dels diaris, que han estat una molt important
font d’ingressos, pateixen una continuada caiguda de facturació publicitària, que ha estat de l’entorn del 11% fins al juny.
La segona onada de l’EGM els resta 77.000 lectors menys. El
panorama és força desolador.
Al Regne Unit la incidència del duopoli està sent força significativa, fins al punt que l’Assemblea de Londres ha fet públic
un comunicat amb la seva preocupació per la decadència dels
diaris locals, que “està soscavant la democràcia”. Sis diaris locals van tancar a Londres al juliol i el nombre de periodistes en
mitjans locals al país s’han reduït a la meitat en una dècada.
Un argument repetit és que Facebook, plataforma que utilitza
més de la meitat de la població britànica cada setmana, hauria
d’augmentar massivament els seus esforços filantròpics cap al
periodisme.
A Alemanya, diversos dels principals mitjans de radiodifusió
s’han agrupat per oferir un servei unificat, de cara al duopoli de
les plataformes d’Internet.
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A França, els grups Le Figaro i Le Monde han decidit posar
en comú els seus espais publicitaris digitals “per lluitar contra
les grans plataformes”. Al país veí, un dels principals mitjans
digitals nadius de periodisme de qualitat, Slate.fr, ha hagut de
ser rescatat recentment pels milionaris Benjamin i Ariane de
Rothschild, propietaris del grup financer Edmont de Rothschild,
que s’ha convertit en l’accionista majoritari després d’injectar-hi
1,15 milions i comprometre un altre milió complementari. Slate,
llançat el 2009 per Jean-Marie Colombani, no ha aconseguit
mai entrar en beneficis, tot i atreure més de tres milions de visitants únics.
Un altre aspecte interessant d’aquesta deriva és que els multimilionaris s’estan fent amb influents mitjans de comunicació a
preu de saldo.
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El SEO per veu ja és aquí. Que no
t’enxampi desprevingut
Per Raquel Ríos / ReasonWhy

La tecnologia ens fa la vida cada vegada més senzilla. A finals
dels 90 ens van presentar a Google i aquí trobem les respostes
a totes les nostres preguntes. Només cal teclejar una sèrie de
paraules clau per sortir de dubtes en qualsevol moment i lloc
sempre que tinguem Internet a mà. Una comoditat a la qual ja
no estem disposats a renunciar i que ens ha portat a buscar les
respostes parlant-li directament a Google. Aquest és el principi
del “boom” del SEO per veu.

Per existir a Internet, no n’hi ha prou amb estar, sinó que a més cal
aparèixer. Google té les seves normes, que a més actualitza constantment, per decidir l’ordre en el qual ens presenta els resultats de
cerca. Fins ara, l’algoritme del cercador obligava a aplicar una sèrie
de tècniques de SEO pensant en com escriuen els usuaris. Amb
vistes al futur, les dades ja comencen a indicar que també cal tenir
en compte com parlen els usuaris d’Internet si volem arribar-hi.
Un clar símptoma d’aquest canvi de tendència és que cada vegada fem servir més les notes de veu de WhatsApp i parlem
més amb Siri. Per la rapidesa, per la comoditat d’usar aquest
sistema de missatgeria quan estem en mobilitat o per la proximitat del llenguatge oral davant de l’escrit. Hi ha molts motius
que ens porten a preferir la veu abans que el text i alguns estudis ja confirmen el canvi de paradigma. És el cas del que
va publicar MindMeld al desembre de 2015. Segons les seves
dades, en aquells dies el 60,6% dels enquestats de tot el món
ja havia començat a utilitzar la cerca per veu.
La cerca per veu, una tendència a dispositius mòbils
Sembla lògic pensar que fem servir més la recerca per veu en
els dispositius mòbils que en els fixos. És una qüestió de comoditat. Resulta més fàcil parlar-li al nostre smartphone o tablet que
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teclejar alguna cosa en els seus petits teclats. I les dades avalen
la lògica. Una persona pot escriure de mitjana unes 40 paraules
per minut, però en pot parlar unes 150 i, a més, ser molt més específic amb menys esforç. Segons un estudi de Mary Meeker, el
2016 un 61% dels usuaris als Estats Units preferia les recerques
per veu quan tenia les mans o la vista ocupades, un 36% quan
viatjava en cotxe i un 30% valorava la seva utilitat per permetre’ls
obtenir resultats més ràpids. A més, un 24% dels enquestats assegura que la dificultat d’escriure en certs dispositius és un motiu
de pes per utilitzar les recerques per veu.
Una de les dades oficials més recents és la que va comunicar
Sundar Pichai, director executiu de Google, durant la keynote
I/O de maig del 2016: el 20% de les consultes que es feien llavors en el cercador a través de l’aplicació mòbil en dispositius
Android eren recerques per veu i les previsions, segons comScore, apunten a què arribaran a un 50% l’any 2020. En una
conferència a París, un dels gurus de Google, Avinash Kaushik,
deia que dins de 3-5 anys ja només farem servir els nostres
mòbils i totes les cerques que farem seran per veu.
A més, una altra de les raons que expliquen el creixement de la
popularitat de les recerques per veu és que es tracta d’un ser-

vei cada vegada més integrat en elsnous productes i tecnologies
que surten al mercat.
El que més es busca per veu a Espanya són bars
“Espanya evoluciona de manera imparable cap a un entorn
de consum mòbil amb un 42% de penetració enfront del 52%
d’escriptori i amb un cercador líder, Google, que té una quota
de consum mòbil del 99% enfront del 91% en escriptori”, explica
Esther Txeca, Owned/Earned media director d’T2O Media. La
particularitat especial d’Espanya, a més, és que el més buscat
per veu són bars i restaurants .
El canvi de tendència obliga els que estan a Internet a preparar-se
pel nou desafiament, la nova experiència d’usuari i, sobretot, les
futures exigències de Google que afectin el SEO. El repte principal
és el d’adaptar els continguts a un llenguatge oral amb construccions gramaticals i girs semàntics més complicats que en les recerques de text. Les recerques de veu es caracteritzen per:
■ Estar enfocades a ajudar a l’usuari en tasques del seu dia a
dia en temps real. Solen buscar un lloc per sopar, un carrer o
on comprar un producte. Davant preguntes tan directes, l’usuari
busca respostes igual de directes i ràpides.
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■ Ser diferents a les recerques per paraules clau; això ens obliga a adaptar el SEO i els nostres continguts a la nova realitat.
■ Cobren força tant el context com la riquesa semàntica. És més
important proveir a l’usuari de respostes directes que d’una llista de llocs web que estiguin centrats en una keyword.
■ Utilitza més paraules que en la recerca escrita. De fet, segons les
estadístiques de MOZ, les recerques per veu que donen millors resultats, pel que fa a impressions i clics, són les que contenen 3 paraules.
D’aquesta manera, el nou escenari ens mostra una manera diferent de cercar contingut a la xarxa que exigeix una adaptació, perquè quan fem recerques per veu al telèfon, generalment
plantegem preguntes molt directes i, en conseqüència, exigim
una resposta igual de directa.
“La majoria de recerques en mòbil han estat per fer una crida
a algun contacte de la seva agenda” , apunten des SEMrush.
De fet, la recerca més típica, asseguren, és “cridar a la mare”.
Entre les més populars també trobem les següents: Posar una
cançó, conèixer el temps, saber l’hora, fer operacions amb la
calculadora, cercar una direcció, dictar missatges de text.
Donada la proximitat de les recerques per veu, els experts recomanen potenciar la seva característiques per al SEO sobretot en

el cas dels negocis locals i del sector serveis en general: “Restaurants, hotels o perruqueries que busquen tràfic local necessiten estar en SEO per veu”, assegura contundent Ferran Angulo.
“Els concessionaris de cotxes, també estan entre les empreses
que reben més trànsit provinent de recerques per veu i de mica
en mica s’incorporen els mitjans de proximitat”, afegeix.
Ens fa vergonya parlar-li a Google?
Es pot dir que les recerques per veu són un comportament Millennial. Segons dades de Google, les usen un 43% de millennials enfront del 31% d’usuaris adults. A més, un 70% dels joves fa servir
aplicacions per veu, com les notes d’àudio de WhatsApp, enfront
del 30% de la resta d’usuaris. Tot i que cada vegada és més habitual veure la gent pel carrer parlant amb el seu telèfon intel·ligent,
de vegades encara ens fa una mica de vergonya fer-ho en públic.
De fet, ens atrevim més a fer recerques per veu a mesura que
passa el temps des que ens vam comprar un smartphone.
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No ens quedem enrere amb el SEO per veu. Consells pràctics:
Si a la seva web ja posa en pràctica bones tècniques de SEO,
no costarà adaptar-se al SEO per veu encara que caldrà tenir
en compte una sèrie de particularitats relatives a una forma diferent de cercar a Google. Per adaptar-se a la nova realitat de
cerques en línia, els experts aconsellen:
Centrar els continguts en donar respostes a recerques i preguntes específiques que aportin una solució real a les necessitats
dels usuaris.
Potenciar l’anàlisi semàntica amb paraules directes, però també relacionades amb la temàtica perquè Google pugui indexar
tota la informació.
Incloure preguntes en els continguts i oferir la resposta. Els
què, qui, on i quan li faciliten la feina a Google.
Adaptació mòbil: segons dades de consum per dispositiu, el no
tenir correctament adaptat un lloc per a l’entorn mòbil és una
pèrdua d’oportunitat molt rellevant en termes de trànsit, conversió i reputació de marca. A més, es fa crític el Web Performance
Optimization (WPO) atès que l’usuari i el cercador necessiten
llocs ràpids en la càrrega.

Utilitzar llenguatges d’etiquetatge: les dades estructurats són una
de les eines fonamentals que Google utilitza per comprendre el
significat i el context d’un contingut. Per això cal utilitzar llenguatges d’etiquetatge (schema.org) perquè el nostre contingut tingui
la capacitat de destacar per sobre de resultats similars.
Entendre qui és el públic potencial i com el podria buscar: d’una
banda cal canviar de mentalitat i passar de treballar amb paraules clau individuals a centrar-se en frases longtail i grups
temàtics més propis del llenguatge oral. D’altra banda, cal crear
actius digitals i/o espai dins dels actius (com pàgines de FAQs)
que siguin capaços de respondre a preguntes comuns dels
usuaris del tipus què, com, quan, qui, on.
Desenvolupament de estratègia local: la recerca local per veu
s’està convertint en la millor forma possible de trobar un negoci. Google és capaç de reconèixer el concepte “a prop meu” i
presentar resultats locals. D’aquí la rellevància de treballar la
presència i optimització del negoci dins de Google MyBusiness.
El repte del SEO per veu per al futur
Tant en el cas de les recerques de text com en les de veu, el
repte per a qualsevol negoci en línia és aconseguir anticipar-se
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a les demandes i necessitats del potencial usuari, o el que és
el mateix, treballar les recerques predictives: “Aquí entra en joc
la intel·ligència artificial” , assegura Fernando de SEMrush,” i
la importància de la semàntica per relacionar la informació que
tenim de l’usuari i deduir per on poden anar les seves necessitats futures” . En aquesta línia, Fernando posa l’exemple dels
assistents virtuals per veu més coneguts: Google Now, Alexa
d’Amazon, Siri d’Apple i Cortana de Microsoft.
Sona futurístic, però el que realment vol l’usuari és la resposta
més adequada a les seves necessitats. El repte del reconeixement per veu estarà en entendre el significat i contextos que hi
ha darrere de les paraules usades. En definitiva, sembla clar
que les recerques per veu no només són una realitat, sinó que
a més estan en ple creixement. Vist aquest canvi de paradigma,
queda aprofitar la conseqüent oportunitat de negoci, que pot
ser molt interessant per a les marques.
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Comprar “likes” i seguidors en
màquines expenedores
Per Estanis Alcover i Martí, periodista / CEO de l’Àmbit
d’Estratègia i Comunicació

Quants professionals no pagaran per obtenir uns quants centenars, o potser milers, de followers a Instagram? Sembla que ara
ja es pot fer en un tancar i obrir d’ulls en màquines situades estratègicament en nou ciutats russes i una altra a Praga, de moment. La història acaba de començar. Aquests originals quioscs
de recàrrega de followers i ‘m’agrada’, creats per l’empresa
Snatap, estan destinats a estendre’s com l’escuma.
A més d’incrementar la popularitat cibernètica d’una marca o
d’un particular, amb aquestes màquines expenedores també
es poden imprimir les millors fotos de cada compte particular
d’Instagram i editar-les amb diversos filtres i divertits fons. Des
de fa una setmana, les màquines també permeten comprar seguidors en altres xarxes com VK, molt popular a Rússia, i es diu
que Twitter és el nou objectiu.

El Butlletí de l’AMIC ens explicava abans de vacances que
ja hi ha unes màquines expenedores en què pots comprar
‘m’agrada’ i seguidors d’Instagram. Tan fàcil com aconseguir
100 ‘m’agrada’ per un dòlar! El treball afirma que molts joves ni
ho dubten i per tal d’obtenir aquesta mercaderia virtual paguen
el que sigui. Joves, diu? I els que no són joves. Quin nou mercat
s’ha obert tan apetitós per enganyar el consumidor.

Queda confirmada l’especulació que corria per la xarxa des del
passat mes de juny: hi ha tot un negoci al voltant dels ‘m’agrada’,
els seguidors, i l’abast en línia en general. S’ha obert el mercat
negre muntat al voltant dels likes.
Si una app té moltes opinions positives, serà més probable que
més gent se la instal·li. Quan més gent prem ‘m’agrada’ en un
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vídeo de Facebook, és més probable que es torni viral. Si un
influencer té molts seguidors, pot aconseguir contractes o simplement ser més famós. Si un periòdic digital assoleix més i
més seguidors, la publicitat caurà com una fruita madura.
Així que és lògic que s’hagi creat tota una indústria al voltant
d’aconseguir aquestes interaccions en xarxes socials; ja no estem parlant de petits cors en un post, estem parlant de guanyar
o perdre molts diners, diners de veritat.
És per això que hi ha tot tipus de mètodes per aconseguir
aquestes interaccions de manera artificial; des de brossa a
complexos sistemes per realitzar connexions al voltant de tot
el món, passant per una cosa tan simple com pagar a gent real
per prémer ‘m’agrada’ en diferents comptes. Sí, la professió de
‘polsador de like és una cosa que existeix en aquest món. I que
ens enganya com a xinesos, naturalment.
Fins ara, tothom entenia que aquests serveis normalment no
eren publicitats; es tractava d’un mercat negre de likes en tota
regla, però diguem-ne discret. Ara, però, ha sortit a la llum per a
tutti pleni. Es poden aconseguir contactes per entrar en la roda
comercial i aprofitar-los per al nostre projecte fent la feina ben

feta... o bé podem anar a una màquina en un centre comercial
–després ben segur que també ho veurem online– per comprar
uns centenars o uns milers de likes.
Comprar seguidors és una mala pràctica que ve de lluny. De
fet, és tan dolenta que al marge que pugui donar bon resultat,
perjudicarà greument la imatge del comprador tan aviat com
es conegui el frau. Fins ara s’han comprat seguidors “de manera professional”, com vaig escoltar a un guru del tema, no
necessàriament oferint una compensació econòmica; també és
possible aconseguir aquest “favor” amb premis en espècie o
amb enllaços. Per dir-ho així, fins ara comprar podia significar
simplement “acordar” el seguiment recíproc.
No obstant això, hi ha veritables granges d’usuaris i perfils de
xarxes socials a punt per ser adquirides i incorporades a la nostra xarxa. Hi ha negocis que es dediquen a vendre paquets de
seguidors a les principals xarxes socials, paquets que parteixen
de 1.000 seguidors i poden arribar fins a 100.000. Increïble? Sí.
Ara, a més, ja tenim la màquina. I em sorprèn, i molt, que aquestes màquines funcionin en centres comercials i es publicitin
com a una eina capaç d’esquivar les proteccions d’Instagram
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(i ara venen darrere més xarxes) i altres serveis. Pel que diu el
Butlletí de l’AMIC, la màquina funciona de manera senzilla gràcies a la seva gran pantalla tàctil, i a sobre és barata. S’estan
oferint per la cara likes per falsejar el nombre de seguidors d’un
compte, aquests ben reals, a bon preu i sense complicitats.
Es posa a l’abast de tothom, doncs, com aconseguir més seguidors autèntics. Molts serveis i apps fan servir aquest mètode d’altres maneres –algunes francament imaginatives– per
“arrencar”, ja que començar des de zero sol ser molt difícil, i
situar-se en una cursa amb alguna possibilitat, encara més.
Estem davant un fenomen semblant al de la màquina que permet descarregar pel·lícules a la nostra memòria USB; aquesta
màquina per comprar likes d’Instagram i segurament Twitter
demostra el mercat alternatiu que han creat les últimes modes.
I com la novetat s’extrapola ràpidament al món professional.
És d’esperar que l’honestedat imperi en el món de la premsa
digital catalana i la transparència no sigui bandejada. Només un
control rigorós i estricte en el mesurament pot evitar, però, que
algú faci el viu perjudicant l’editor honest.
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