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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
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Els lectors de The Guardian es
converteixen en editors
Per Miriam Garcimartín / Eco Inteligencia Digital

Els responsables dels mitjans de comunicació tenen en compte
l’interès general a l’hora de confeccionar l’agenda informativa.
No obstant això, moltes vegades hi ha matèries sobre les que
els ciutadans voldrien tenir més dades i la premsa no satisfà aquesta demanda per desconeixement. El diari britànic The
Guardian ha decidit que siguin els propis lectors els que decideixin la cobertura futura de diverses qüestions.
The Guardian porta uns mesos provant una nova eina que apareix a la part inferior d’alguns articles. “Reader Questions” és

un text en el qual es pregunta el lector si necessita obtenir més
detalls relacionats amb la notícia que acaba de llegir. Si és així,
el diari proposa als lectors tres preguntes que podrien ajudar
a ampliar el tema en una informació futura. Per triar les preguntes, l’equip editorial també té en compte el que l’audiència
escriu a la secció de comentaris.
En els articles que cobrien els disturbis civils a Veneçuela, per
exemple, els lectors van fer saber als editors del diari que desitjaven conèixer les raons de per què aquest país està en crisi.
Ara, les informacions que cobreixen les notícies sobre aquest
assumpte incorporen una caixa de text al mig de la informació
amb una explicació sobre el fons econòmic i social que ha portat a Veneçuela fins a la situació actual. Els lectors també poden votar si l’aclariment els ha resultat útil. El 97% dels usuaris
respon afirmativament, el que demostra que realment tenien un
gran interès per conèixer aquests detalls.
L’eina es va llançar al març en un article diari de la secció internacional, per després ampliar-se, paulatinament fins aquest
setembre, a esports, negocis i medi ambient-tecnologia i ciència. Els articles obtenen milers de respostes que representen
una mitjana del 9% dels lectors que llegeixen la pregunta. En
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alguns casos ascendeix al 20%. Segons l’editor, el 80% de les
preguntes són de lectors habituals. No obstant això, a l’hora de
prendre-les en consideració, l’editor no pot veure si aquestes
persones són subscriptors de The Guardian.
Segons l’editor de projectes estratègics del diari britànic, “les
dades ens ensenyen que no hem de fer suposicions sobre els
nivells de coneixement del lector”. En un futur, esperen ampliar
aquest sistema a totes les seccions i edicions estrangeres del
diari.
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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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Segons el director d’El País, el
periodisme està amenaçat
Per Javier Martín del Barrio / El País

El periodisme està amenaçat, però té un gran futur si va a la
recerca del lector i canvia de model de negoci, que no serà cap
dels que hi ha ara. Aquestes són algunes de les reflexions que
Antonio Caño, director d’El País, va realitzar dissabte passat, a
Lisboa, on va ser convidat a l’aniversari del diari portuguès Público per parlar del futur del periodisme en l’era digital. Una era,
segons Caño, de molt soroll i on totes les opinions tendeixen a
valer igual.

En un auditori amb diversos centenars de persones, David Dinis, director de Público, va buscar una anàlisi de Caño en una
crisi periodística que sembla universal. “El periodisme està seriosament amenaçat”, va dir d’entrada el director d’El País, que
va marcar el 2008 i la crisi econòmica mundial com l’origen de
la crisi de la professió. “Una crisi que, d’altra banda, va afectar a totes les institucions i als valors ètics i morals, no només
econòmics”.
En aquest context van créixer les xarxes socials, que juguen un
paper fonamental en l’evolució de la comunicació i, amb això,
la informació. “Les xarxes socials estan per quedar-se, encara
que no necessàriament les mateixes. Ha posat en qüestió el
periodisme tradicional, però hem de conviure amb elles i aliarnos”, va afegir el periodista espanyol. “La part bona és que ens
ha fet més humils”, va considerar.
Dinis es va referir al soroll de les xarxes i Caño ho va confirmar.
“És cert que abans treballàvem en silenci i avui hem de fer-nos
sentir enmig de molt soroll. Ens condiciona més del que hauria
de ser i ens obliga a revisar el nostre compromís com a professionals. Per què existim i per què som aquí?”, es va preguntar.
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El monopoli de la informació l’ha perdut el periodista, però se
ha anat a l’altre extrem. “El problema és quan totes les opinions
valen el mateix, la del professional i la del que passa per aquí.
Vivim un retrocés de la raó i un auge del diari Jo, el que es fa
amb les notícies que ens agraden i les opinions amb les que
estem d’acord. El diari Jo és un entorn confortable en el qual
viu molta gent”.

La fórmula màgica per fer rendibles els diaris no passa pel model gratuït ni pel de pagament. “La mateixa evolució del periodisme va acabar amb aquest dilema; de fet cap dels dos està
funcionant. Jo crec en un espai obert i un cop dins cobrar per
determinades activitats. D’alguna manera, els periodistes haurem de cobrar per la nostra feina, però no amb les fórmules
actuals”, va suggerir.

El director de Público va preguntar si alguna empresa periodística se salva de la crisi, al que Caño li va contestar que no: “No
n’hi ha ni una sola al món que estigui millor que el 2008”.

El Parlament vol informes sobre publicitat
institucional i subvencions als mitjans

Malgrat tanta mala notícia, Caño reconeix que mai El País havia
tingut tants lectors, 45 milions a tot el món, i que hi ha futur,
però diferent. “Els mitjans seran un excel·lent negoci perquè no
hi ha un altre instrument per arribar a tanta gent; però cal anar
a buscar els lectors, ja no venen al quiosc, cal buscar-los on
siguin, sigui a Facebook o a Instagram”.
Caño no creu que desaparegui el diari imprès: “Té un valor, una
força que no té el web. Els diaris nadius digitals, si poguessin,
farien una versió en paper”.

El Parlament ha acordat instar el Govern a elaborar de forma
anual un informe sobre les insercions de publicitat institucional
i les subvencions atorgades per les diferents conselleries i em-
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preses públiques als mitjans de comunicació, tant públics com
privats, per a la seva discussió en la comissió d’Afers Institucionals de la cambra.

els codis deontològics professionals respectius”, tal com ja recollia la moció de la CUP aprovada al juny. (Foto: Xarxanet) (de
Comunicació 21)

El document hauria d’incloure com a mínim l’objectiu concret
de les campanyes; el procediment per atorgar-les; el desglossament de la quantitat de diners atorgada; els informes, documents, projectes o memòries d’activitats prèvies presentades
pels beneficiaris; els mecanismes i els informes de supervisió i
avaluació de les diferents subvencions atorgades utilitzats pel
Departament de la Presidència; i totes les activitats finançades
mitjançant subvencions públiques.

L’AMIC dona suport al setmanari el
Vallenc

La petició forma part d’una moció presentada per Ciutadans
de la qual, el passat divendres, el Parlament va aprovar per
unanimitat dos dels quatre punts. Els dos punts restants van ser
rebutjats amb el vot contrari de Junts pel Sí i la CUP i el suport
de la resta.

Davant l’incomprensible escorcoll al setmanari el Vallenc,
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) vol
mostrar el seu rebuig i donar tot el seu suport al president de
l’ACPC i editor d’El Vallenc, així com a tot el seu equip.

L’altre aspecte aprovat per la totalitat del Parlament es reafirma
en la necessitat que tant els mitjans públics com els privats que
reben publicitat institucional “respectin els drets professionals
amb un estatut de redacció o estatut professional i compleixin

L’AMIC, formada per prop de 300 mitjans impresos i digitals,
considera que la premsa de proximitat és la premsa de la gent
i el Vallenc, amb una llarga trajectòria al servei de la ciutadania
de Valls i comarca, és un referent en periodisme de proximitat
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Fer les coses en família
té molts avantatges

Et presentem Family Assegurances, perquè fer les coses en família té molts avantatges. Ara i fins al 31 d’octubre, amb el
Pack multiAssegurances i l’alarma de Securitas Direct podràs començar a beneficiar-te’n.
A CaixaBank, totes les assegurances fan família.
Oferta de venda de Securitas Direct, SAU amb la intermediació de PromoCaixa, SA. CaixaBank, SA col·labora exclusivament en el finançament. La concessió del finançament està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del
sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Més informació, a www.CompraEstrella.com.
Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU
d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi
C0611A08663619. NRI: 2053-2017/09681
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i en defensa dels valors i les llibertats democràtiques. (de Redacció AMIC)

La Voz de Galícia guanya 1,2 milions
d’euros malgrat el deteriorament del
negoci tradicional
Davant l’evident deteriorament del negoci de la premsa, La
Voz de Galícia porta anys aplicant la recepta de contenció en
la despesa i potenciació del mercat digital. Una fórmula que li
ha permès anar millorant progressivament el seu resultat tot
i el descens en la xifra d’ingressos. L’empresa societat de la
capçalera gallega va tenir uns beneficis de 1,2 milions d’euros
l’any passat. La xifra, a més de ser un 18% superior al milió
d’euros que va guanyar al tancament de 2015, suposa el cinquè
exercici consecutiu donant números positius.
Des 2012, l’editora de La Voz de Galícia ha obtingut uns guanys
totals de 4,3 milions d’euros, que compensen amb escreix els
2,5 milions d’euros que va perdre entre els anys 2011 i 2010.
Del volum de facturació gestionat durant l’any passat, 24,7 milions euros van correspondre a la venda de diaris, el que repre-

senta un descens interanual del 4%. Per altra banda, la publicitat va suposar 21,6 milions d’euros, davant els 21,8 milions de
l’any anterior.
Amb tot, La Voz de Galícia destaca en la seva última memòria
econòmica que l’evolució publicitària de l’empresa és “millor
que la del seu sector, amb una caiguda del 0,63%”. No obstant
això, no dibuixa un horitzó molt favorable en les seves previsions del 2017, any en què espera una “alentiment en el ritme
de la inversió publicitària”.
L’última onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM) situava
a La Voz de Galícia com el tercer diari més llegit a Espanya
amb 556.000 amb lectors. Aquesta xifra li va permetre superar per primera vegada a La Vanguardia (549.000 lectors).
Segons aquestes dades, El País segueix ostentant el primer
lloc (1.101.000 lectors), mentre que El Mundo es manté en segon posició amb 672.000 lectors. A Internet, lavozdegalicia.es
compta amb una audiència de 5 milions d’usuaris únics. (de
Dircomfidencial)
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La banca dona un baló d’oxigen al
Grup Zeta després refinançar el seu
deute milionari
El Grupo Zeta ha tancat un acord de refinançament amb la
banca creditora després de setmanes de negociacions. Dels
100 milions de deute que atresora, la companyia de mitjans en
pagarà 60 amb els diners generats pel seu negoci ordinari i els
40 restants s’obtindran per futures desinversions, segons han
explicat fonts coneixedores de la negociació.

companyia. Un d’ells ha estat el recent fitxatge de Carlos García Acevedo com a director general comercial. Un altre moviment rellevant va ser la culminació de la venda d’Ediciones B
el passat divendres, una operació taxada en 39 milions que ha
estat un esperó per segellar l’acord de refinançament.
Al mateix temps que Zeta negociava els seus comptes, els empresaris Javier Moll (Prensa Ibérica) i Jaume Roures (Mediapro) es van mostrar interessats en una eventual compra del
grup. Tots dos directius van estudiar la possibilitat d’adquirir
Zeta sempre que hi hagués una quitança del deute, una petició
que la banca es va comprometre a estudiar. (d’El Confidencial)

La Jornada va treure el nas al carrer

El refinançament, ja tancat fins a 2025, suposa un important
baló d’oxigen per a l’empresa que presideix Antonio Asensio.
Ara, a Zeta, han començat a fer moviments per rellançar la

Des del 8 de setembre la Jornada està una mica més a
prop de la gent. Va treure un
número promocional gratuït
per explicar el projecte i mostrar, a grans trets, la proposta
que fan els seus editors: un nou diari en paper i web, d’àmbit de
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Països catalans, en format cooperativa sense àmbit de lucre,
d’esquerres i feminista.
“Última hora! Neix el Diari Jornada”, va ser un dels crits que
l’11 de setembre es van sentir en alguns carrers de Barcelona,
Badalona i Santa Coloma. També els exemplars van arribar a
Reus i Tarragona, i la nit abans a Lleida, Girona i Manlleu. Al
País Valencià es van repartir a l’Aplec del Camp de Túria. I a
Mallorca, així com en altres parts del territori, arribaran en els
dies i setmanes vinents.
Fou una tirada de 100.000 exemplars gratuïts que no serà la
darrera. La Jornada espera tornar el pròxim 1 d’octubre als
quioscos i mentrestant es pot trobar al web. Amb la seva publicació s’iniciarà una campanya de subscripcions perquè a finals
de tardor, ja sí –diuen els editors-, la Jornada es trobi als quioscos amb regularitat (de dimarts a diumenge). (d’AEC)

El Mundo pren el control d’esRadio
Unidad Editorial, empresa editora del diari El Mundo ha pres el
control empresarial i editorial de l’emissora radiofònica esRa-

dio que fins ara pertanyia a l’empresa Libertad Digital després
de l’acord presentat com “aliança estratègica”’ entre les dues
entitats i signat pels primers gestors de les dues companyies
Antonio Fernández Galiano i Federico Jiménez Losantos.
En l’origen d’aquestes decisions està: el desig de El Mundo
de comptar amb suport radiofònic, a l’igual que el tenen altres
diaris estatals com ABC (COPE), La Razón (Onda Cero) i El
País (La SER); i alhora en les necessitats financeres i de gestió
comercial d’esRadio. S’espera que en les properes setmanes
diversos analistes de El Mundo s’integrin en els programes
d’esRadio, emissora que ja tenia acords de col·laboració amb
Ràdio Marca. (de Republica.com)
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Cal tributar per tenir un blog?
Per Maria Carrasco / Incrementa

per col·laboracions o per publicitat, i això és precisament el que
han de declarar com a activitat econòmica.
En aquest cas en ser una persona física la que obté els ingressos, tributarà per l’Impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF). Aquests rendiments estaran dins l’apartat de:
“activitats econòmiques”. A més han de donar-se d’alta en el
cens d’empresaris i realitzar els ingressos trimestrals de l’IRPF
i les liquidacions d’IVA. S’han de declarar tots els ingressos ja
que porten IVA i presten un servei no exempt d’impostos.

És una pregunta clau que cal respondre sabent les obligacions
i impostos que tenen els blogaires. El que fa uns anys va començar com un simple hobby, avui ha creat noves professions
per la qual cosa alguns periodistes o professionals de la comunicació estan aconseguint uns ingressos considerables. Són els
oficis de moda. Bloggers, YouTubers, influencers... Són moltíssims els blogs que podem trobar a internet, n’hi ha de tot tipus:
d’informació, de moda, de cuina, de decoració, de manualitats...
Aquests oficis han creat uns nous professionals.
Tributació pel blog.- Aquests nous professionals no s’escapen
d’obligacions administratives i fiscals, ja que obtenen ingressos

Blogaires.- Cal donar-se d’alta en autònoms (seguretat social).
La normativa exigeix donar-se d’alta com a autònom a totes les
persones que, de forma habitual, realitzin una activitat econòmica a títol lucratiu.
Tràmits davant l’Agència tributària.- Han de donar-se d’alta
en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), assenyalant a quin
epígraf pertany l’activitat. Han de fer les declaracions trimestrals de la renda (IRPF) mitjançant el model 130. L’ajust total es
realitzarà en la declaració anual on sortirà a pagar o a retornar
en funció dels ingressos i les retencions.
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S’ha de fer la liquidació de l’IVA trimestral i anual. Emplenar
la declaració informativa amb el model 349 per les operacions
intracomunitàries i, si és el cas i fos necessari, el model informatiu anual 347.
L’Agència Tributària en els últims anys ha inclòs accions destinades a un més gran control d’aquestes activitats econòmiques
que es generen en les plataformes d’internet.

L’audiència digital de les revistes
creix un 25% en l’últim any

La crisi en el sector de la premsa escrita s’ha acarnissat especialment amb les revistes. Factors com l’estancament en els
ingressos per publicitat i la pèrdua continuada de lectors durant
anys ha abocat a nombroses publicacions a la desaparició. A
aquest retrocés en l’activitat cabia sumar fa un temps les dificultats trobades a l’hora d’adaptar el negoci a l’entorn digital.
Passat el tràngol de posar en marxa la maquinària necessària
per afrontar la revolució digital, les revistes comencen a entreveure els primers brots verds.
Segons l’últim informe mensual elaborat per l’associació
d’editors de revistes ARI, el tràfic digital de les seves publicacions ha crescut un 25% en l’últim any. Les revistes de consum
van tenir una audiència de 63,5 milions d’usuaris únics el passat mes de juliol, segons les últimes dades aportades per comScore. En línies generals, aquesta xifra suposa 16,2 milions de
lectors digitals més que en el mateix període de l’any anterior,
quan van registrar 47,2 milions d’usuaris únics.
Hola ha passat de tenir una audiència de 5,2 milions en la seva
edició digital a comptabilitzar 6,6 milions el juliol passat. Seguint un ordre descendent es trobarien Lecturas, amb 3,3 milions d’usuaris únics i un creixement interanual del 55%; Diez

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
Minutos, amb 2,6 milions i una pujada del 47%; Vogue, amb 2,5
milions (+24%), i Telva, amb 2,3 milions (+48%). (resum d’ARI)

The Atlantic llança un programa de
membres per 120 dòlars a l’any
La revista The Atlantic acaba de llançar el seu nou programa de
membres, anomenat The masthead, amb el qual pretén captar
nous ingressos i establir un vincle molt més profund amb els
seus usuaris més fidels. Aquest programa de membres suposa
una capa superior a l’actual subscripció a la revista impresa o a
l’edició digital de The Atlantic.
Els lectors de The Atlantic que decideixin fer-se membres de la
publicació tindran les següents avantatges: Accés a continguts
exclusius: apunts diaris, entrevistes, reportatges especials, actualitzacions exclusives del director o accés anticipat a determinats continguts. Una subscripció digital gratuïta al web de la
revista. Descomptes i accés prioritari a esdeveniments organitzats per The Atlantic. La possibilitat de connectar amb autors de
la revista i amb altres lectors. Accés directe als editors i autors
de The masthead.

Els primers usuaris que es donin d’alta a The masthead gaudeixen d’una tarifa especial com a membres fundadors. Aquest
preu inicial és de 120 dòlars a l’any o 12 dòlars al mes. Més
endavant, The Atlantic té previst incrementar aquesta tarifa.
Aquests primers membres tindran la possibilitat, a més, de participar en un grup de debat privat per parlar sobre el present i
el futur de The Atlantic amb el seu equip editorial. La revista
vol que els lectors més fidels i compromesos amb la publicació
ajudin de manera directa a definir la seva estratègia.
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden ampliar aquesta informació CLICANT AQUÍ (de Digiday)

Què està passant a internet mentre
llegim aquesta nota?
Mentre tu estàs llegint això, 16 milions de persones estan enviant missatges de text, mentre que 156 milions estan enviant
correus electrònics, el que equival a 1.794 vegades les persones que entren a l’Estadi Azteca. Coneguem quines altres
coses passen a internet durant aquest minut .
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900 mil persones estan entrant al seu compte de Facebook;
4,1 milions de vídeos s’estan reproduint a YouTube; 342.000
apps estan sent descarregades per iOS i Android; 46 mil publicacions estan passant a Instagram; 452.000 tuits són enviats;
990 mil persones són rebutjades o acceptades en Tinder, mitjançant el swipe; s’estan escoltant un total de 40 mil hores a
Spotify; s’estan fent servir, per primera vegada, 50 dispositius
que funcionen amb la veu; 120 comptes són creats a LinkedIn;
150 mil gifs són enviats a Messenger; 1,8 milions d’snaps són
creats; es gasten 751.000.522 dòlars en compres per internet;
es veuen 70.017 hores a Netflix; es realitzen 3,5 milions de cerques a Google.
Això, d’acord amb un gràfic creat per Chadd Callahan i Lori
Lewis, de Culumbus Mitjana, empresa que opera 447 estacions
de ràdio als Estats Units. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

L’editora de Forbes augmenta la seva
participació a El Espanyol
Spainmedia va aconseguir reposar l’any passat de l’estrany
efecte que va tenir el 2015 en els seus comptes. D’una banda,
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la seva xifra de facturació es va retallar un 30% aquell exercici
després de diversos anys creixent de forma escalonada. També
val a dir que aquell any va realitzar una inversió de 750.000 euros per fer-se amb un 3,5% del capital del Lleó d’El Espanyol,
la matriu del Espanyol.
En 2016 el negoci va marxar bastant millor per a l’editora a
Espanya de les revistes Forbes, Tapas, Robb Report, L’Officiel
i T Magazine, aquesta última des de principis d’aquest any. El
seu volum de facturació va augmentar un 10%, fins arribar als
5,4 milions d’euros. D’aquesta xifra, 1,2 milions van procedir
de les vendes d’exemplars de les seves publicacions i de la
publicitat, mentre que els 4,2 milions restants de la prestació
de serveis. Una mica més de la desena part de la facturació
(611.114 euros) va correspondre a activitats realitzades fora del
territori nacional.
Segons s’informa en la memòria econòmica de l’any passat,
Spainmedia va augmentar la seva participació en l’accionariat
d’El Espanyol fins al 4,67% després d’aportar altres 250.000
euros. També es dóna compte del venciment d’un deute per
valor de 2,3 milions d’euros al llarg d’aquest 2017.(de Dircomfidencial)

L’aliança entre Google i editors de
notícies obre termini per a la quarta
ronda de finançament
Es tracta de la quarta ronda de la Digital News Initiative (DNI),
aliança entre Google i els editors de notícies d’Europa per oferir
suport al periodisme mitjançant l’ús de tecnologia i la innovació.
Google assenyala desitjar “incentivar les idees creatives que
s’ocupen del repte de la monetització com un tema obligatori
per als projectes grans i mitjans”. El termini de presentació de
presentació de sol·licituds per a aquesta nova ronda es trobarà
obert durant les pròximes quatre setmanes, fins al proper 12
d’octubre a mitja nit.
La quarta ronda serà lleugerament diferent a les anteriors per
als sol·licitants de projectes grans i mitjans. Google vol incentivar les idees creatives que s’ocupen del repte de la monetització com un tema obligatori per als projectes grans i mitjans. Per
la seva banda, els projectes Prototip no necessiten complir amb
aquest requisit i segueixen centrats, igual que en les rondes
anteriors, exclusivament en la innovació.
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El Fons busca projectes que demostrin una nova forma de pensar en la pràctica del periodisme digital, que ofereixin suport al
desenvolupament de nous models de negoci o que puguin fins
i tot canviar la forma de consum de notícies digitals per part
dels usuaris. Els projectes poden ser molt experimentals, però
han de tenir uns objectius ben definits i un component digital
important. Cal destacar que els projectes no necessiten l’ús de
productes de Google.
El Fons és per a qualsevol mitjà de comunicació imprès o online, així com start-ups, aliances col·laboratives i / o persones de
països de la UE i de l’AELC. El finançament és per a tres categories: Projectes prototips, oberts a organitzacions -i individus- que compleixin amb els criteris establerts i que necessitin
fins a 50.000 euros de finançament. Projectes mitjans, oberts
a les organitzacions que compleixin amb els criteris establerts
i que requereixin fins a 300.000 euros de finançament. Projectes grans, oberts a organitzacions que compleixin amb els
criteris establerts i que requereixin més de 300.000 euros de
finançament. Google acceptarà sol·licituds de finançament de
fins al 70% del cost total del projecte. El finançament té un límit
de 1 milió d’euros i es pot accedir al web Digital News Initiative
per accedir a tots els detalls, incloent els criteris de selecció, les

preguntes més habituals, les bases i condicions i els impresos
de sol·licitud. (resum del web de Google)

Quant es cobra per hora un
community manager o un redactor?

Un Community Manager cobra una mitjana de 38 euros per hora
si treballa per a una agència de comunicació, segons l’”Estudi
d’honoraris de les agències Digitals i de Serveis de Màrqueting”
que ha elaborat Adigital pel que fa a dades de les seves agències
associades a 2016, que pot servir com a guia o, potser, com a
punt de partida per a la discussió. L’informe recull l’import mitjà
que una agència de Social Media cobra als seus clients per una
hora de treball de community manager o altres professionals.
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No obstant això, si parlem d’un Social Media Manager -diguem,
per entendre’ns ràpidament, cap o coordinador de community managers, entre d’altres funcions- l’import mitjà per hora és
de 59 euros. Sorprenen les dades que assenyala l’informe pel
que fa a altres funcions creatives. Per exemple, segons l’estudi,
l’hora de treball d’un redactor sènior se situa en 62 euros, mentre que la d’un redactor júnior a 41 euros (s’ha abaratit l’import
respecte a l’any 2015, quan es pagava el seu treball a 43 euros
per hora).
Un Brand Content Editor cobra 45 euros per hora, mentre que
un executiu de comptes sènior (Digital PR) cobraria 48 euros
per hora de treball, segons l’informe. Si fos júnior el valor de
l’hora de treball es reduiria a 36 euros per hora. Dins dels llocs
analitzats, seria el de Director Creatiu Executiu el que major
remuneració aportaria a l’agència per hora de treball. Si és el
cas, s’aconseguirien els 162 euros per hora.
El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’Estudi d’honoraris
de les agències Digitals i de Serveis de Màrqueting. CLICAR
AQUÍ (d’Adigital)
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Els nous formats impulsen el
creixement de la publicitat
Per Zenith Vigia i AEC

Els anuncis en mitjans socials informació, als vídeos en línia i
altres formats digitals com el paid content i la publicitat nativa,
estan liderant el creixement de la publicitat global. Entre 2016 i
2019 està previst que impulsin un creixement anual del 14% en
publicitat display, una categoria que inclou aquests formats, així
com banners tradicionals, segons el nou Estudi d’Inversió Publicitària publicat per Zenith. La pantalla augmentarà de 84.000-

126.000 milions de dòlars durant aquest període, representant
el 64% de tot el creixement de la inversió publicitària global. En
2019, la publicitat display representarà el 50,4% de la inversió
publicitària a Internet, superant per primera vegada el 50%.
La major part d’aquest creixement prové de les xarxes socials
(que creixeran un 20% a l’any) i del vídeo en línia (que creixerà
un 21% a l’any). Les plataformes socials s’han incorporat de
manera fonamental a l’estil de vida dels usuaris que planifiquen
la seva vida social, llegeixen notícies i publiquen les seves activitats cada dia. Alhora, les marques han trobat en les xarxes
socials una oportunitat de connectar amb els seus seguidors
molt eficaçment. El vídeo en línia és un format millor per transmetre valors de marca que els tradicionals banners encara que
aquestes dues categories no siguin excloents. La publicitat en
vídeo en línia és ara clau en l’estratègia de creixement de la
majoria de les plataformes de mitjans socials.
La pantalla guanya terreny
La publicitat en cercadors va ser el major canal publicitari a Internet fins a 2015, quan va ser superat per la pantalla. Gran part del
seu recent creixement prové de la innovació en la recerca basada
en la geolocalització a través del mòbil. El creixement en el futur
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procedirà de l’adaptació dels anuncis de cerca als assistents personals activats per veu, com Siri i Alexa. La inversió en cercadors
suposar un total de 78.000 milions de dòlars en 2016 i es preveu
un creixement anual del 10% fins 2019, data en la qual arribarà als
103.000 milions de dòlars. D’aquesta manera, el creixement de la
inversió en cercadors es quedarà enrere respecte de l’increment
de la publicitat total a Internet, l’evolució serà d’un 12% a l’any.
Els classificats -publicitat en pàgines web sense contingut editorial, orientada a la recerca de cotxes, casa i ocupació- va
ser rellevant en els primers anys d’Internet, però la seva quota
d’inversió publicitària total ha anat decreixent progressivament
ja que els usuaris han orientat el seu consum a altres substituts.
En 2016, els anunciants van invertir 17.000 milions de dòlars en
classificats per Internet, i està previst que aquesta dada augmenti un 7% a l’any fins a 21.000 milions de dòlars en 2019.
La televisió i el vídeo en línia, complementaris
Distingim entre la televisió i la publicitat en vídeo en línia perquè
es distribueixen de forma diferent, generalment es venen de manera diferent i es categoritzen de manera diferent per organismes
que supervisen la inversió publicitària. Però per a molts consumidors estan començant a difuminar les diferències ja que els smart

TV i altres dispositius ofereixen accés al contingut d’Internet en
els televisors principals de les llars. Els anunciants també estan
descobrint que té cada vegada menys sentit planificar la televisió i el vídeo en línia per separat: funcionen millor com complements que com a substituts. La televisió aporta l’abast, mentre
que l’avantatge dels vídeos en línia és la segmentació i la personalització. Junts s’estan tornant més importants que mai per als
anunciants que busquen construir marca. Excloent classificats
i cercadors, que són canals de resposta directa, la televisió i el
vídeo en línia van representar el 48,5% de la inversió publicitària
de marca en 2016, enfront del 43,7% del 2010, i es preveu que la
seva quota de mercat augmentarà al 49,3% el 2019.
La inversió publicitària global creixerà un 4,0%
Segons Zenith, la inversió publicitària global creixerà un 4,0%
fins a 558.000 milions de dòlars a finals de 2017, és a dir, unes
dècimes per sota de la previsió del 4,2% que es va fer al juny. La
forta economia de l’eurozona encara no s’ha deixat notar en el
sector publicitari, i s’han rebaixat les previsions per a set mercats
de l’eurozona. El mercat de televisió de Mèxic ha estat decebedorament feble; el llarg període de dol pel rei Bhumibol Adulyadej
ha portat a un segon any de declivi per a Tailàndia; i la recuperació de Malàisia de la recessió de 2016 ha estat menys ràpida
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del que s’esperava. Aquestes limitacions al creixement han estat
parcialment compensades per l’impuls proporcionat per la saludable economia de Canadà en el seu mercat publicitari i per la
tornada de Rússia al ple creixement després de la caiguda del
preu del petroli i la imposició de sancions comercials.

Per a l’any vinent s’estima un creixement del 4,2% en el total
d’inversió publicitària, impulsat pels Jocs Olímpics d’Hivern de
Corea, la Copa Mundial de Futbol a Rússia i les votacions a
meitat de legislatura als Estats Units.
En resum, Zenith ha reduït la velocitat de creixement de la inversió publicitària a un 4% en aquest darrer Estudi d’Inversió
Publicitària, Advertising Expendutire Forecast. És la tercera
baixada que pateix aquest baròmetre, que se situava en un
4,4% al març i un 4,2% al juny. El Butlletí de l’AMIC ofereix
als seus lectors l’informe executiu de l’Advertising Expendutire
Forecast, només cal CLICAR AQUÍ

Facebook, acusada d’inflar dades de
publicitat per atraure més clients
La publicitat és la principal font de finançament de Facebook,
de manera que, des de sempre, tenir cura dels anunciants ha
estat qüestió de màxima prioritat per a la plataforma. O així
hauria d’haver estat. Ara, aquesta disposició podria quedar en
entredit, ja que segons un informe de pivotal Research Group
a què ha tingut accés Reuters, Facebook estaria inflant les xi-
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fres d’usuaris que reben l’impacte dels anuncis apareguts a la
xarxa social. No és la primera vegada que s’acusa Facebook
en aquest sentit.

Facebook treballa assegurant a les companyies anunciants que
disposa d’un públic total de 41 milions d’usuaris d’entre 18 i 24
anys als quals li mostra els seus anuncis als Estats Units, i 60
milions que es mouen en la franja dels 25 a 34 anys d’edat. No
obstant això, segons s’assenyala en l’estudi, les xifres quedarien en uns 31 milions de persones d’entre 18 i 24 anys a les
quals pot arribar la publicitat al país, i 45 milions en el grup dels
25 als 34.

La mostra, per tant, no coincideix. Facebook estaria assegurant
als anunciants que disposa d’un grup més gran de persones als
que teòricament mostra els seus anuncis del que en la pràctica tindria, d’acord amb l’estudi de pivotal Research Group.
És de suposar que aquesta alteració de les dades no es dóna
exclusivament als Estats Units, de manera que els anunciants
d’Europa o Amèrica Llatina també estarien patint una baixada
en la xifra d’impactes reals produïts pels seus anuncis, si es
confirmés el que assenyala l’esmentat informe.
Facebook s’ha desmarcat de les acusacions al·legant que el
seu sistema de comptabilització no té per què coincidir amb el
cens o la població real d’una regió, sinó que té en compte el
públic potencial d’una publicitat i també el dispositiu des del
qual es visualitza el anunci, l’edat i la localització. (de CNBC i
Reuters)

Finances va liderar la quota de veu del
mitjà digital durant juliol i agost
Finances va ser el sector que va tenir la major quota de veu de
la inversió en campanyes digitals durant els passats mesos de
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juliol i agost. En concret, segons les dades de l’Observatori de
la Publicitat Digital de IAB Spain, va ser del 13%. Aquest informe periòdic s’elabora amb dades de Adjinn, companyia especialitzada en el seguiment de la inversió digital que ha analitzat
durant el juny 52.260 campanyes actives. Després de Finances, segueixen els sectors Editorial (12,5%), Automoció (9,4%),
Portals (7,5%), Distribució (6,8%), Turisme (6,4%), Telecomunicacions (4, 3%), Assegurances (4,1%), Entreteniment (3,9%) i
Moda / roba (3,6%).
Per nombre de marques actives, lidera la classificació el sector
Distribució (606), seguit de Turisme (437), Moda / Roba (322), Entreteniment (297), Automoció (280), Portals (273), Editorial (249),
Finances (148), Assegurances (67) i Telecomunicacions (51).

gramàtica. Pel que fa als dispositius en els quals es van difondre les campanyes analitzades, un 56% va ser multidispositiu,
un 27% només per a ordinadors i un 17% va apostar només pel
mòbil. Podeu veure el gràfic de juliol i agost CLICANT AQUÍ (de
Marketing News i AEC)

Campanya per al nou Multivan de
Volkswagen, amb Ogilvy

Una altra dada a què fa referència l’informe és al de posicionament
per ‘scroll’. El líder per participació del mercat al juliol i agost, Finances, va tenir un 42% de campanyes actives en el primer scroll
de la pantalla, un 13% en el segon i un 45% en el tercer.

La nova campanya “Tria tenir-ho tot” aprofundeix en la funcionalitat i possibilitats de configuració del model de la marca El
nou Multivan The Original. Es tracta de la nova versió d’accés
a la gamma que debuta al mercat espanyol Madrid, amb Volkswagen Vehicles Comercials. La nova campanya “Tria tenir-ho
tot” del Multivan, presenta al vehicle com la millor alternativa a
un turisme, sobretot, per a aquelles famílies que no volen renunciar a res en el seu dia a dia, gràcies a les seves set places
i a la gran capacitat del seu maleter.

Respecte a com es van gestionar les campanyes digitals durant
el mes passat, un 66% no van ser programàtiques, un 16% van
tenir una part programàtica i el 18% va ser completament pro-

El Multivan The Original destaca especialment, ja que equipa
App-Connect de sèrie i permet al conductor connectar el seu
Smartphone al cotxe i utilitzar totes les seves aplicacions a
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través de la pantalla de la ràdio “Composition Media” de 6,33
polzades. La campanya va dirigida ala televisió, premsa i revistes i xarxes socials, entre d’altres. La campanya acabarà el 10
d’octubre. (de Control)

Nespresso dóna un gir en la seva
comunicació de marca
Nestlé Nespresso, la companyia de referència en el sector del
cafè en càpsules, ha llançant la seva nova campanya. Després
de deu anys apostant per prescriptors de fama internacional,
la marca ara vol retre homenatge als caficultors que fan possible que la qualitat dels cafès sigui el senyal d’identitat de la
marca. Així, Nespresso convida els amants d’aquesta beguda
a descobrir les històries personals que tenen lloc en els països
d’origen del cafè, i dóna un gir a les seves tradicionals campanyes publicitàries mostrant com les seves decisions sobre la
qualitat del cafè poden comportar conseqüències positives per
als caficultors i les seves comunitats.
La campanya, de caràcter internacional, inclou un espot de 60
segons, així com diferents peces digitals, gràfiques per a mi-

tjans impresos i suports de publicitat exterior. A més, s’han creat
quatre vídeos testimonials per a l’entorn en línia i un content
hub per compartir les històries personals dels caficultors que
fan possible que el cafè Nespresso arribi a cada llar. (d’El Publicista)

Campanya de Bankia amb OMD
Donem Corda és el nom de més de 9.000 operacions amb pimes, 11.200 amb el col·lectiu d’autònoms i més de 2.000 operacions amb grans empreses com a resum del compromís Bankia
amb el teixit empresarial nacional. Es tracta d’un projecte en
el qual el contingut proper serveix com a estratègia global per
consolidar i donar a conèixer el compromís de Bankia amb el
teixit empresarial donant sentit a la seva promesa de marca que
es resumeix amb el seu claim Seguim Treballant.
Donem Corda és un projecte que neix el 2013 i en què OMD
treballa des 2017 per donar-li un nou enfocament més personal
i proper, per parlar més de persones, que ascendeix a més de
5.000 milions d’euros en el que portem de 2017.
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Les entrevistes per televisió permeten conèixer els somnis i el
progrés del teixit empresarial espanyol a través de les seves
empreses mitjançant converses dirigides per tres presentadors.
Per Teresa Estévez, directora del compte en OMD: “Els entorns
digitals i els mitjans impresos funcionen com un complement
perfecte per al projecte de Donem Corda, un mix integrat que
construeix l’estratègia des d’un enfocament local per aconseguir un missatge general”. (de El Publicista)

Nova campanya de Movistar, amb
MCann
Nova campanya de Movistar, de la mà de McCann que continua
amb el mateix concepte que van tenir a la campanya de juliol:
“Obre la teva vida a una cosa extraordinària”. Es manté un to
proper i mitjançant una història entranyable la marca vol seguir mostrant com la seva plataforma de televisió s’adapta a les
necessitats del consumidor en tot moment, donant-li l’opció de
triar què, com, quan i on gaudir dels continguts que més li interessen. La campanya, bàsicament televisiva, també contempla
gràfica i digital. (de Programa Publicidad)
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Snapchat afegeix diaris universitaris
en la seva oferta de notícies
Per Kevin Morán, Clases de Periodismo, i Recode

Els treballs dels estudiants crearan el que Snap està anomenant Story Editorial Campus, i ha de ser similar a les edicions
en format de revista que els socis existents com BuzzFeed i
ESPN creen cada dia.
Els estudiants produiran una d’aquestes històries per setmana, la qual inclourà anuncis, d’acord amb l’espai que citem. Els
ingressos generats pels anuncis es dividiran entre el diari de
la universitat i Snap, encara que la companyia es va negar a
compartir el que serà dividit.
Així és com Snap està impulsant la difusió de notícies dins de
Discover. En els últims dos mesos, snapchat ha posat en marxa
dos programes de notícies diaris, un produït per la CNN i l’altre
per la NBC. Snap ja produïa el seu propi programa de notícies
de política anomenat “Good Luck America”.

Snapchat ha posat en el seu punt de mira un nou conjunt de publicacions: diaris universitaris, com informa Recode. Snap està
integrant “dotzenes” de diaris universitaris dins de Discover, la
secció de l’aplicació reservada per als vídeos produïts professionalment i articles de notícies a partir d’una llista exclusiva
dels socis editorials d’snapchat.

“Els diaris escolars juguen un paper crític en la informació i
l’entreteniment de les seves comunitats universitàries, que sovint són on els molts periodistes i editors principals amb què
treballem tenen el seu inici”, va assenyalar Snap al seu bloc el
divendres.
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Un portaveu de la companyia va dir que Snap planeja afegir
més de dues dotzenes de diaris en total en els pròxims tres
mesos.

The Washington Post implementa
l’eina Talk per millorar el seu sistema
de comentaris
El diari The Washington Post
ha anunciat aquesta setmana
que començarà a utilitzar una
nova plataforma per gestionar
els comentaris dels lectors. Es
tracta de Talk, eina creada per
The Coral Project, un projecte
en el qual col·laboren el propi Post, The New York Times i Mozilla i que compta amb suport de la Knight Foundation.
The Washington Post ha integrat en Talk la seva pròpia tecnologia d’intel·ligència artificial per a la moderació de comentaris,
anomenada Modbot. L’objectiu general de l’ús de Talk per part

del Post és el de fomentar un diàleg més ric i productiu entre els
seus lectors. “Molts dels nostres lectors més fidels publiquen
comentaris”, ha explicat el número dos de la redacció del diari,
Emilio Garcia-Ruiz.
Tant Talk com Modbot són tecnologies que estan disponibles
per als clients del gestor de continguts desenvolupat per The
Washington Post, Arc Publishing. Es pot trobar més informació
CLICANT AQUÍ (de WashPost PR Blog)

The Washington Post utilitza un robot
per cobrir el futbol americà escolar
El diari The Washington Post, segons ens descobreix el bloc
d’Ismael Nafría, mereix un esment més en El Butlletí de l’AMIC
d’aquesta setmana per un projecte editorial en què fa ús de la
seva pròpia tecnologia per explicar històries de manera automatitzada i que ens ha descobert el bloc d’Ismael Nafría. O, el
que és el mateix, d’un robot capaç d’escriure notícies a partir de
la ingesta de determinats dades. La tecnologia es diu Heliograf,
i el diari la utilitzarà per cobrir tots els partits escolars de futbol
americà de l’àrea de Washington D.C.
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Anteriorment, amb recursos purament humans, el Post era
capaç de cobrir únicament alguns d’aquests partits. Ara, pot
informar sobre tots aquells sobre els quals hi hagi dades proporcionades pels entrenadors, escoles o equips. Els plans del
diari passen per ampliar l’ús de Heliograf amb la publicació
d’històries sobre jugadors individuals o equips. I per a l’any
2018 es vol expandir a altres esports. Com queden aquestes històries? CLICANT AQUÍ es pot veure un exemple real:
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Huawei ja ven més smartphones que
Apple
El fabricant xinès Huawei s’ha convertit en la segona marca
que més smartphones ha venut a nivell mundial aquest estiu, per darrere de Samsung i superant lleument a Apple. Són
les dades que se sostreuen d’un estudi de la firma Counterpoint Research. Samsung es manté líder amb la seva línia de
smartphones Galaxy, encara que va patir un descens del 20%
durant els mesos de setembre i desembre de 2016 (coincidint
amb la sortida de l’iPhone 7). Aquests números van augmentar
un 25% a l’abril de 2017, quan la marca va llançar el Galaxy S8.

D’altra banda, el mateix estudi apunta que cap dels smartphones
de Huawei apareix entre els 10 més venuts a nivell mundial. La diferència pot situar-se en que la firma xinesa no posseeix un terminal icònic o recognoscible pels usuaris, a diferència de Samsung
o Apple. El rànquing dels telèfons més venuts està encapçalat per
dos terminals d’Apple: iPhone 7 i iPhone 7 Plus. Els segueixen dos
models de la marca xinesa Oppo i el Samsung Galaxy S8.
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El Butlletí de l’AMIC us ofereix un resum executiu de l’estudi de
Counterpoint Research, només cal CLICAR AQUÍ (de Reason
Why)

WhatsApp confirma l’arribada de
WhatsApp Business
WhatsApp ha obert la porta, de forma oficial, a les empreses que
vulguin fer servir la plataforma com una eina més de treball; ara,
WhatsApp busca la manera de monetitzar l’app sense incloure
publicitat, i podria començar a cobrar als seus usuaris. Per a
això, llança una aplicació gratuïta específica, WhatsApp Business, que permetrà canviar la manera en la qual s’estableixen
protocols entre clients i empreses a WhatsApp. Per començar,
la companyia afegirà l’opció que les marques sol·licitin la verificació del seu compte perquè els usuaris sàpiguen que tracten
amb una empresa real i no un frau, una cosa que ha començat
a fer de forma automàtica amb algunes companyies.
Tot i que la principal basa de WhatsApp per a empreses per
generar beneficis estigui en els petits i mitjans negocis, la companyia ha posat els ulls també a grans corporacions i també

oferirà serveis pensats per a elles. El nou WhatsApp Business
oferirà les eines adequades perquè, per exemple, les aerolínies
informin a través de WhatsApp dels vols reservats pel client, les
empreses de transport puguin avisar de l’arribada d’un demanat, etcètera.
El principal dubte que sorgeix és si els usuaris estaran disposats a mantenir-se a WhatsApp amb aquests canvis, tenint altres aplicacions gratuïtes i sense publicitat, com Telegram, per
comunicar-se. De tota manera, WhatsApp ha assenyalat que
els usuaris podran sempre donar-se de baixa del servei i no
seguir a aquelles companyies que no vulguin. (de Mobile)
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Consells per escriure millors titulars
Per Taylor Mulcahey / Red de Periodistas Internacionales

Escriure un titular acostuma a ser la última barrera entre el periodista i l’article. Per donar per acabat el procés, és temptador
escriure el primer que vingui a la ment. No obstant això, els
titulars són una part fonamental de qualsevol peça periodística
i determinen si un lector li prestarà o no atenció o canviarà de
pàgina. A continuació, presentem alguns consells per ajudar a
escriure titulars forts i potents.
Conèixer la plataforma. L’article apareixerà en format imprès
o digital? Els titulars dels articles impresos tenen límits d’espai,
mentre que els titulars dels digitals necessiten determinades

paraules clau perquè els lectors puguin trobar el teu article a
través dels motors de cerca. La plataforma també influirà en el
to del titular; les xarxes socials, per exemple, fan servir un to
més informal que el periodisme imprès.
Conèixer l’audiència. És important que el títol atregui als lectors que volem atraure. Això pot aconseguir-se canviant el punt
de vista. Cal posar-se en les sabates del públic i després escriure el titular des d’una perspectiva amb què puguin relacionar-se.
Per exemple, en lloc de centrar-nos en la perspectiva del govern (“Els funcionaris aproven horaris de classe més tardans”),
posa el focus en els estudiants: “Els estudiants aplaudeixen els
nous horaris de classes”.
Cal ser directe. Molts autors i mitjans de comunicació s’han
enamorat del que es coneix com la “bretxa de la curiositat”: titulars que només donen una petita quantitat d’informació, deixant
als lectors preguntant-se de què va l’article. Per exemple, un titular de Upworthy diu: “Mira els primers 54 segons! T’encantarà,
ho juro”. Tot i que aquests títols poden augmentar els clics als
mitjans en línia, poques vegades fomenten el compromís de
l’audiència. Els titulars han de comptar la història i incloure les
idees principals, no amagar-les. Utilitzem les “cinc W” (qui, què,
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quan, on, per què) i també el “com” per determinar el focus del
titular. Això no vol dir que aquest titular no pugui ser creatiu o
interessant, sinó que ha de ser honest amb els lectors.
L’elecció de paraules importa. No ens hem de conformar amb
la primera paraula que ens vingui al cap quan escrivim un titular.
Sovint una sola paraula pot reemplaçar una frase curta, i en ferho, enfortir el títol per complet. L’ús de verbs en un títol pot augmentar el rendiment d’un article i aconseguir més interessats
que la utilització de substantius i adjectius. No obstant això, cal
conservar el significat i la intenció de la peça, i mai hem de sacrificar la veritat per una paraula més atractiva.
No depenguem del context. Assumim que els nostres lectors potencials tenen poc o cap coneixement sobre el tema del
nostre article. Llavors ens hem de preguntar: seran capaços
d’entendre aquest titular? El millor és evitar els acrònims i noms
propis, llevat que siguin àmpliament recognoscibles.
La gramàtica importa. Els titulars no han de seguir les regles
gramaticals normals, però hi ha un conjunt de normes que són
àmpliament acceptades per titular. Presentem una llista que
conté aquestes formalitats. Poden canviar segons la publicació,

de manera que sempre cal estar atent a l’estil del mitjà abans
de donar per finalitzat un titular.
Usem sempre el temps present, tot i que l’esdeveniment hagi
ocorregut en el passat; fem servir la forma infinitiva per referir-nos
a esdeveniments futurs; no escriguem números fent servir lletres;
usem cometes simples; no fem servir verbs auxiliars; prescindim
dels articles; utilitzem dos punts en lloc de “va dir que” o “diu
que”; posem només en majúscules la primera paraula del titular.
El nostre titular té GACV? Abans d’acabar, comprovem ràpidament si el títol té GAVC (“ACT” en anglès): gust, atractiu, claredat i veritat. És de bon gust, o es pot interpretar d’una manera
que resulti ofensiva? Atrau potencials lectors? Queda clar de
què es tracta l’article? El més important: el titular és veritable?
Si la resposta a qualsevol d’aquestes preguntes és no, el nostre
títol no està llest per a ser publicat.
Es bo escriure més d’un titular, uns quants per article. Cal invertir temps en assajar i descartar idees, i en escriure i reescriure
el títol fins que estiguem segurs que el resultat final dirigirà més
l’atenció cap a la lectura de l’article. Pot semblar una pèrdua
de temps, però té recompenses, sense importar on es publiqui.
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Consells davant les noves normes de
protecció de dades
A partir del 25 de maig de 2018, totes les organitzacions amb
activitat a la Unió Europea hauran de complir amb les noves
normes de protecció de dades (RGDP). El seu compliment requereix un profund coneixement de les dades que gestiona, el
seu emmagatzematge i processament, i el desenvolupament
d’una nova política de gestió.
Prodware, multinacional experta en consultoria i implantació de
solucions empresarials, ofereix una sèrie de consells per abastar el procés que culmina amb el compliment de la RGDP, una
adaptació que afecta tots els estrats de les organitzacions. I,
com en tots els projectes, cal començar pel principi:
1. Crear consciència dins la teva organització. La normativa
RGDP serà d’obligat compliment a partir de maig 2018, el que
ofereix un termini a les empreses per adaptar-se a la nova regulació. Si en la teva companyia no han reaccionat davant la seva
entrada en vigor, comença a evangelitzar.

2. Començar com més aviat millor. Adaptar-se a la nova regulació és una tasca considerable, que implica revisar multitud
de processos, analitzar grans volums d’informació i implicar
molts professionals dins de l’organització. El que avisa no és
traïdor: els projectes que involucren a diferents departaments
i persones solen portar sempre més temps del que es planteja
en l’etapa inicial.
3. Establir un full de ruta. Es tracta de fixar el pla que estableix a grans trets la seqüència d’etapes per assolir els objectius marcats per al compliment de la normativa. Pensem-hi
d’una forma esquemàtica, com un document viu i flexible que
derivarà en plans d’acció amb línies d’actuació més detallades .
Molt important especificar els terminis i recursos necessaris per
a una major operativitat.
4. Identificar persones clau en cada àrea. Les persones són
el factor més important i el recurs més valuós en la gestió de
qualsevol projecte, especialment en aquells projectes nous,
que no compten amb metodologies clàssiques. Per això és crític que identifiquis i vinculis el teu projecte a aquells professionals capaços de veure l’organització de manera global i la forma en què els canvis poden afectar-li, persones realistes amb
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objectius clars, oberts a altres punts de vista i accessible per a
tothom. I també persuasius, ja que hauran d’implicar a altres
professionals i prendre decisions relatives al projecte. En definitiva, els millors. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

La Marina unifica els seus mitjans i es
renova

La Marina i La Marina Digital– s’han unificat ara en un de sol i,
com a conseqüència, han renovat la seva imatge corporativa.
El logotip de la nova Marina segueix sent blanc i blau, tot i que
ara amb un to més fosc, continua sent senzill però directe.
Ara, però, inclou elements dels tres logotips anteriors, com per
exemple la lletra “m” en forma d’ona de l’emissora. Tot i això,
les activitats dels tres mitjans de comunicació no patiran cap
canvi i seguiran formant part de l’Associació de Mitjans de Comunicació Local.
La Marina, una de les dues-centres vuitanta capçaleres associades a l’AMIC, és el periòdic gratuït de referència dels barris
de la Marina i compta amb una tirada de 6.000 exemplars. Des
de l’any 1994 s’edita mensualment i s’ha convertit en un referent informatiu pels habitants del districte Sants-Montjuïc, però
també de tota la ciutat de Barcelona.

L’any 1988 va néixer la Ràdio Zona Franca, que més tard es
convertiria en La Marina FM; el 1994 es llança el primer número
de la capçalera La Marina, que amb els anys també donaria
pas a una versió digital. Aquests tres mitjans –La Marina FM,
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AIMC apropa a Madrid el Publishing
Dara & Research Forum

L’esdeveniment, que es realitza cada dos anys i està considerat
com el congrés d’investigació d’audiències de més prestigi i repercussió internacional, es farà del 14 al 17 d’octubre a l’Hotel
Westin Palace de Madrid i l’Associació per a la Investigació de
Mitjans de comunicació (AIMC) serà el soci local.
Dawn Mitchell, presidenta del PDRF, ha assenyalat que “aquesta trobada és una oportunitat perquè els involucrats en la compra, venda o mesurament d’audiències puguin conèixer els
mètodes i tècniques utilitzats a tot el món per fer front als nous
desafiaments a què ens enfrontem”. (d’El Publicista)

Madrid acollirà a l’octubre el Publishing Data & Research Forum
de la mà d’AIMC, un esdeveniment que analitzarà els reptes de
la publicitat digital i les principals tendències i experiències en
el camp del mesurament. De la mà de 40 ponents procedents
de 20 països, el Fòrum portarà per lema “New Opportunities:
New Approaches” i es posaran en comú les experiències més
recents en el camp de les audiències. Entre els temes que es
tractaran destaquen els nous enfocaments i eines de mesurament d’audiències i el seguiment dels consumidors en l’era digital, el mesurament multiplataforma i la compra programàtica.

Reuters llança un programa d’ajudes
per a fotoperiodistes
L’agència Reuters ha
anunciat aquesta setmana el llançament d’un
programa d’ajuts adreçat
específicament a fotoperiodistes i estudiants de
fotoperiodisme amb el
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qual intenta descobrir una nova generació de fotoperiodistes
capaços d’explicar “històries humanes originals” des de qualsevol lloc del món.

s’havien presentat un total de 1.383 treballs. El jurat ha escollit 10 nominats per a cada categoria: Text, Imatge, Cobertura i
Innovació.

L’anunci s’ha fet durant el festival internacional Visa pour
l’Image esdevingut a Perpinyà (Catalunya Nord). Reuters ofereix un màxim de vuit ajudes de 5.000 dòlars cadascuna perquè
els fotoperiodistes participin en projectes que els permetin “millorar les seves habilitats i explicar noves històries”.

En els propers dies es donaran a conèixer els tres finalistes de
cada categoria. Els quatre guanyadors s’anunciaran el proper
29 de setembre en una cerimònia que se celebrarà al Jardí Botànic de Medellín durant el Festival Gabo.

Més informació CLICANT AQUÍ

Anunciats els 40 treballs nominats als
Premis Gabo 2017
Dijous de la setmana passada es van donar a conèixer
els 40 treballs periodístics
iberoamericans
nominats
aquest any en les quatre categories dels premis Gabriel
García Márquez de Periodisme. En aquesta cinquena edició

El Premi Gabo està organitzat per la FNPI-Fundació Gabriel
García Márquez per al Nou Periodisme Iberoamericà. El seu
objectiu és “incentivar la recerca de l’excel·lència, la innovació,
el rigor en el tractament dels fets i la coherència ètica en el
periodisme”.
El Butlletí de l’AMIC us ofereix més informació des d’aquest link
(d’AEC)
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Beques de Periodisme i Comunicació
Audiovisual de Fundació Bancària “la
Caixa” i l’Agència EFE
Un avís per a professors i alumnes d’últim curs de Periodisme i
Comunicació Audiovisual d’universitats espanyoles: està oberta la inscripció a les beques de Fundació Bancària “la Caixa”
i l’Agència EFE. Són 18 beques per a realitzar 18 mesos de
pràctiques formatives a l’Agència EFE. Els primers nou mesos,
a Espanya. Els altres nou, en delegacions internacionals d’EFE
a diferents països del món.
El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors tota la informació
sobre aquestes beques de Periodisme i Comunicació Audiovisual. Només cal CLICAR AQUÍ
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Patinada: el Papa en “batimóvil”

Per Jairo Valderrama, professor de la Universitat de La Sabana
(Colombia)

Tots els éssers humans hem comès errors; aquesta és una característica de la nostra condició: som fal·libles. Els periodistes,
però, en l’exercici de la nostra professió, hem de cuidar-nos
molt més que la resta dels ciutadans per evitar més distorsions
de la realitat, encara que aquestes sorgeixin sense cap intenció.
És freqüent que en les facultats de periodisme i comunicació
es reiteri que no n’hi ha prou amb la intenció de comunicar una
idea, sinó que les paraules utilitzades i la seva disposició han
d’encaixar en el sentit precís que es busca.

Per descomptat, és comprensible el ja conegut cas d’una senyora davant els micròfons i càmeres de televisió, que va tractava d’informar com ella va ser testimoni de l’assalt en un autobús
urbà: “Jo vaig veure un home que portava un revòlver; però jo
no vaig poder fer res, perquè vaig quedar... putrefacta!”.
És fàcil deduir que la senyora víctima de l’assalt estava nerviosa, no era periodista i va confondre dos adjectius: “putrefacta”
per “estupefacta”. Cap retret per a ella, perquè no hi va haver
intenció de cometre aquest error; per això, és error. També imaginar que ella es descomponia (putrefacció) resulta molt temerari.
Però, a un professional de la comunicació, i més de la comunicació pública, se li exigeix que domini amb suficiència l’idioma
en el qual s’expressa: la llengua és la matèria primera del periodista i del comunicador públic (no tots són periodistes).
Les seves equivocacions serien equiparables si observéssim
com s’entrebanquen a cada moment Messi, Neymar, James o
Ronaldo quan toquen la pilota. La categoria d’un futbolista es
mesura per la seva destresa en el domini de la pilota; la d’un
periodista, en l’habilitat amb l’idioma, entre d’altres talents.
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El concepte contrari de la precisió és la vaguetat, la indefinició. I en aquest cercle viciós estan presoners molts col·legues,
tot i que s’entenen la pressa i la dificultat diàries per accedir a
les fonts, circumstància molt pròpia d’aquest treball. No obstant
això, continuen deixant anar en cada emissió el “també cal dir”.
Si també cal dir-ho, només diguin-ho, i ja, sense acudir totes
les vegades a aquesta falca, a la qual se sumen el “important”
(“el club va contractar a un important jugador”, com si els altres
jugadors no tinguessin importància), el “tema” (ultratrilladíssim
clixé), “aquesta és tota la informació” (quan no han dit res concret ni suficient).
Altres informadors anuncien que “moltes persones continuen
avançant...” (què vol dir “moltes”?): La precisió es suporta en un
nombre (almenys aproximat), en els noms i cognoms complets
(perquè abunden els homònims), entre d’altres recursos. O això
d’”un jove va ser ferit” pot ser reemplaçat per “una persona de
19 anys”, per exemple. Davant d’un nen de sis anys, un de vint
pot ser un vell; si la notícia l’escolta algú de 83 anys, pensarà
que aquesta persona és molt jove. D’aquí la rellevància de la
precisió en la informació noticiosa.

I tota aquesta exposició ve al cas a causa del lapsus d’una periodista a Bogotà quan, en viu i en directe, va canviar “papamòbil” per “batimóvil”. El ressò de la seva nota periodística va ser
compartit fa uns tres dies per les xarxes socials, i va ser objecte
de comentaris àcids, burletes i fins i tot injustos. I es va convertir
en un indici de com el món de la ficció porta a suplir de manera
inconscient la realitat amb el llenguatge trastocat.
Per fortuna, ella va notar molt aviat l’error i, sobre la marxa, el
va corregir.
I aquest no és un desencert tan greu com els que cometen,
gairebé diàriament i en la majoria de les emissions, infinitat
de periodistes/comunicadors a les ràdios i televisions d’arreu.
(Foto: 123fr)
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N’estic fins als nassos

Per Joan Ventura Bragulat, director adjunt d’El Punt Avui

Els companys fotoperiodistes fa temps que es queixen de les
creixents dificultats que tenen per exercir la seva feina amb
plena llibertat i professionalitat, ja que cada vegada més se’ls
posen impediments quan volen captar imatges, bé sigui d’un
foc forestal, d’un accident de trànsit o d’alguns esdeveniments
als quals els mateixos organitzadors impedeixen accedir amb el
pretext que serviran fotos oficials.
En els grans concerts sempre hi ha alguna estrella que no vol
ésser retratada i serveixen fotos enllaunades. És una deriva
cap al control d’imatge molt preocupant, ja que s’impedeix fer la

feina als professionals que ho són per trajectòria, per vocació i
perquè s’hi guanyen la vida.
Mentre aquesta situació s’està enrevessant, cada vegada més
en els concerts, part del públic no té cap mania a posar-se a
fotografiar, filmar i enregistrar cançons molestant els seus
veïns que han pagat la mateixa entrada i que són distrets i emprenyats pels les llumetes i, a voltes, per uns flaixos de jutjat
de guàrdia. Sobretot en el teatre, fa anys que es va arribar a
l’acord que els fotògrafs no fessin servir el flaix per no molestar
els espectadors. Del pacte entre organitzadors i professionals
en fa cas omís un públic insensible i no veig que es queixi gaire
ningú; bé, Chrissie Hynde, la líder de The Pretenders, va reclamar que no volia veure mòbils!, però en altres concerts els
músics ja no batallen.
És comprensible que es vulgui enregistrar una cançó en directe
de l’artista preferit, però no entenc que molta gent es passi tot
el concert fent fotos, gravant i mirant el WhatsApp, perquè la
qüestió és: què hi fa, allà? Ha pagat 30 o 40 euros, per anar
consultant els missatges cada dos minuts? Estan atrapats i
molts encara no ho saben, però, si us plau, permetin que els
altres puguin mirar i escoltar l’espectacle sense interferències.
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El problema, a més, és que amb les xarxes dites socials, als periodistes els surten competidors a cada cantonada. Avui tothom
“és periodista” perquè un fet que succeeix a l’altra punta de món
al cap d’un minut és aquí via Twitter, WhatsApp... però aquella
suposada notícia ens arriba sense contrastar, sense una font
fiable que en verifiqui la solvència informativa. Els periodistes i
els mitjans hi són per donar aquesta credibilitat, per garantir la
neutralitat i la veracitat d’aquella informació. Si us plau, deixin
fer la feina als professionals!
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Javier Muñoz (Iki Media): “La publicitat
segueix sent la millor moneda per
pagar per accedir a continguts gratuïts”
Per Redacció El Publicista

El director d’estratègia
de l’agència de mitjans
Iki Media no té molt clar
si hem de referir-nos a
la publicitat com la pesta del segle XXI, però sí
que pot molestar: “Podríem parlar llargament si aquesta molèstia és contraproduent
per a la marca, nosaltres estem convençuts que moltes vegades no ho és. Precisament, el repte està en que aquesta publicitat formi part de la vida de les persones de la manera menys
intrusiva possible i les ajudi a prendre decisions de compra i
de consum -assenyala-. D’altra banda, cada vegada demanem
disposar de més contingut i a poder ser de qualitat. Aquest contingut s’ha de pagar. La publicitat és la millor moneda de canvi
per gaudir d’aquests continguts gratuïts”.

Com creu que evolucionarà la inversió en publicitat i comunicació comercial a Espanya a curt i mitjà termini? Quins
sectors d’activitat seran els dinamitzadors del negoci publicitari a Espanya el 2017 i 2018?
El primer semestre ha crescut per sota de previsions. Al mercat
existeix certa esperança que es recuperi en el segon semestre. Creiem que els sectors que abanderaran aquest creixement seran des dels més tradicionals com el de la distribució,
l’automoció i el gran consum; fins als d’innovació, com el de les
telecomunicacions i internet.
Hi ha el risc que el mercat publicitari espanyol torni a caure
en recessió a mitjà termini?
No creiem que a mitjà termini entrem en recessió, encara que
depèn de l’evolució de l’economia de l’Estat. Les inversions en
publicitat flueixen en paral·lel als índexs econòmics i de confiança del consumidor.
Actualment a Espanya els responsables de màrqueting
dels anunciants espanyols consideren que les seves agències, siguin creatives o de mitjans, aporten un 12,3% al negoci de les seves empreses (font: Scopen). És a dir, que
només poden assignar poc més d’un de cada deu euros
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que facturen a la tasca d’assessoria estratègica i execució
de les seves agències de publicitat i mitjans. És la meitat o
almenys un percentatge molt baix en comparació del que
assignen els mateixos responsables en altres mercats com
el britànic, el brasiler o el xinès, que superen llargament el
20%. Es podria afirmar que es constata una pèrdua de valor
de les agències en el negoci dels seus clients?
Entenem que aquesta valoració -sempre subjectiva- porti part
de raó. De vegades és complicat establir qui aporta què. No
obstant això, aquesta dada xoca amb altres de l’estudi Scopen,
com en la que es diu que el 88% dels anunciants està satisfet
o molt satisfet amb la seva agència de mitjans. Els anunciants
que treballen amb Iki Media, per exemple, tenen un grau de
satisfacció per sobre de la mitjana.
Potser l’anunciant no percebi clarament que l’agència li aporta
negoci directament, però sí que és una part important en el seu
negoci. Nosaltres hem llançat DARI, un desenvolupador que
busca mesurar la influència de la comunicació en les variables
de negoci de l’anunciant.
Creu que els departaments de màrqueting de les empreses
anunciants han perdut també valor dins dels seus organi-

grames en detriment d’altres àrees com la financera, comunicació o compres?
Això depèn de la cultura de cada empresa. El que sí creiem a Iji
Media és que el màrqueting en la seva vessant comunicativa és
una peça clau de present i futur per a les empreses. L’informe
anual de Mary Meeker revela que el 2025 el volum mundial de
dades creixerà fins als 163 zettabytes. El 2015 aquest volum
era de 13 zettabytes. Per tant, és un repte per als departaments
de màrqueting i per a les persones que ens dediquem a la comunicació accionar aquesta informació.
Té sentit una indústria que ven idees, estratègia o coneixement del mercat i cobra per hora de treball?
Els sistemes de remuneració en mitjans no tenen res a veure
amb l’hora treballada. El sistema actual es basa, majoritàriament, al fee i el bonus per resultats. A l’entorn dels mitjans
l’estratègia forma part del servei al client. Cobrar per hora treballada seria factible si l’únic servei que se li donés a un anunciant
fos el d’estratègia, o anàlisi del mercat, o consultoria sobre el
target, etc. Llavors, sí, el més lògic seria cobrar en funció de les
hores emprades.
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a l’estratègia, el branded content i la gestió integrada de la comunicació digital (inclosa la seva creativitat i producció).
S’imposa un model híbrid d’agència de mitjans?
Pensem que potser és millor parlar de model “adaptatiu”, amb
tendència a un model de comunicació integrada.
Qualitat i preu?
Cada vegada es demanem disposar de més contingut i si pot ser
de qualitat. Aquest contingut s’ha de pagar. La publicitat és la
millor moneda de canvi per gaudir d’aquests continguts gratuïts.

Les agències de mitjans són un actor publicitari que està
acostumat a mudar de pell, almenys més que les agències
creatives. Són l’interlocutor més vàlid per als anunciants
de cara a satisfer les seves noves necessitats?
Les línies vermelles entre les parcel·les d’actuació són cada vegada més difuses, però creiem que les agències de mitjans han
evolucionat al llarg de la seva història i s’han adaptat a l’entorn
demostrant major capacitat d’acció que les agències creatives.
Nosaltres tenim l’exemple a casa, on els camps d’actuació
s’han ampliat, no només amb el Data Science, sinó també cap

Fent un exercici d’autocrítica, no creu que la publicitat espanyola està devaluada? ¿S’ha perdut frescor, innovació,
capacitat d’atracció?
Estem en un període d’interregne on el nou i el vell es solapen,
on no hi ha línies clares, on hi ha una certa confusió. No creiem
que només la publicitat espanyola pugui ser qüestionada, que
ho està, sinó que s’estan qüestionant també els models tradicionals de publicitat a nivell mundial. Cada vegada guanyen
més pes maneres alternatives de relacionar-se amb el consumidor a través de la generació d’experiències que integrin a les
marques en espais i moments diferents als tradicionals.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
“Fake news”: una oportunitat per a
l’alfabetització mediàtica
Per Nuria Fernández-García / Nueva Sociedad

Les notícies falses no són un fenomen nou, però sí que ho és
l’amplitud amb què poden reproduir-se en les xarxes socials.
Quan avui, en diversos idiomes, es parla de mentida news, es
dóna d’aquest fenomen. La pèrdua de centralitat de la font i la
possibilitat de «viralización» -un altre terme de època- disminueixen sovint l’interès per la veracitat de la notícia i les capacitats crítiques de lectura per a identificar la falsedat. En la
mesura que grans proporcions de la població s’informen a les
xarxes, aquestes qüestions tenen conseqüències polítiques
molt directes, com es va veure en diversos successos recents.

Què tenen en comú la victòria de Donald Trump als Estats
Units, el triomf del Brexit al Regne Unit i el del «No» al referèndum per la pau a Colòmbia? En els tres casos es va tractar de
campanyes molt polaritzades i, després del resultat, es va parlar del paper dels mitjans i les plataformes digitals, que haurien
«intoxicat» la campanya i influït d’aquesta manera en el resultat, que en tots els casos va resultar inesperat.
En els últims mesos, les expressions «mentida news» (notícies
falses) i «postveritat» han ocupat gran espai en els mitjans de
comunicació. El diccionari Oxford va triar el terme «postveritat»
(en anglès, post-truth) com la paraula internacional de l’any el
2016 i la va definir com les “circumstàncies en què els fets objectius influeixen menys en la formació de l’opinió pública que
les referències a emocions ja creences personals”. És a dir, es
tracta d’una falsedat que continua sent acceptada fins i tot sabent que és una falsedat, el que no impedeix prendre decisions
basant-se en ella. Fins i tot personalitats com Barack Obama
i el papa Francisco s’han referit a aquests perills. Durant una
roda de premsa a Alemanya al novembre de 2016, Obama va
advertir que “si no som seriosos sobre els fets i sobre el que és
veritat i el que no ho és, si no podem diferenciar entre els arguments seriosos i la propaganda, llavors tindrem problemes”.
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Un mes després, el papa Francesc, en declaracions a la revista
belga Tertio, es va manifestar en termes similars a l’afirmar que
“propagar desinformació és probablement el major dany que
els mitjans poden fer” i va destacar que “utilitzar els mitjans per
això en lloc de educar el públic compte com a pecat”.
Però, és la postveritat un fenomen nou? No hi ha hagut abans
una bona quantitat de notícies falses? Què és el que ha portat al fet que ara parlem i debatem àmpliament sobre aquests
termes? Ens trobem davant d’una qüestió que requereix analitzar com les persones accedeixen i comparteixen informació en
l’era digital i quin és el paper de les plataformes digitals en la
seva propagació.
Un nou sistema d’accés a la informació
La manera en què accedim a la informació ha canviat radicalment en els últims anys. La premsa i els informatius de televisió perden audiència, especialment entre les generacions
més joves, entre les quals les xarxes socials han passat a ser
hegemòniques. Segons un estudi de 2016 del Pew Research
Center, el 62% dels adults nord-americans obté la major part de
la informació a través de les xarxes socials (quatre anys abans,
el percentatge era de 49%). I l’estudi assenyala Facebook com

la xarxa social amb més ús (67%) i a la que més s’accedeix per
obtenir informació (44%). YouTube és la següent xarxa social
en ús (48%), però només una cinquena part dels seus usuaris
s’informen mitjançant ella, percentatge similar al que es troba a
Twitter, que té una base d’ús menor (16%) però un major percentatge de persones que s’informen allà (9%).
Aquestes dades confirmen les aportades pel Digital News Report, que ja va assenyalar el 2016 que els informatius tradicionals perden terreny en favor de vídeo en línia i de nous formats visuals, especialment entre els menors de 35 anys, i va
destacar el paper cada vegada més gran que juga Facebook a
trobar, discutir i compartir informació. Quines conseqüències té,
llavors, informar-se a través de les xarxes socials?
Hi ha molts filtres a internet que impedeixen que arribin a nosaltres punts de vista en conflicte amb els nostres i que ens aïllen en la nostra pròpia bombolla d’informació, el filtre bombolla
(filter bubble) profetitzat per Eli Pariser en el seu llibre El filtre
bombolla. Com la xarxa decideix el que llegim i el que pensem,
publicat originalment en 2011. Aquest filtre bombolla obstaculitza l’accés a la informació que podria desafiar o ampliar la
nostra visió del món i té, per tant, implicacions negatives en el
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discurs cívic. L’exposició a un limitat contingut informatiu fa que
la gent cregui que les seves idees s’alineen amb la visió dominant. Es poden trobar filtres bombolla a Google, plataforma que
refina els resultats de cerca d’acord amb les consultes prèvies
dels usuaris i els enllaços que van seguir. De fet, Google rastreja entre més de 57 variables (per exemple, marca de l’ordinador
des del qual s’accedeix, ubicació, programari utilitzat, etc.) per
determinar els resultats de recerca que seran més rellevants
per a cada persona. Facebook també rastreja entre els clics
dels seus usuaris el que comparteixen i els contactes amb els
que interactuen, així com informació sobre els dispositius electrònics des dels que accedeixen, informació de compres i transaccions dins dels serveis de Facebook o informació proporcionada per socis de la companyia. Amb totes aquestes dades,
personalitza el contingut que mostra a cada usuari.
Als filtres bombolla s’uneixen les cambres de ressonància (fet
chambers), en què la informació, les idees o creences són amplificades per transmissió i repetició en un sistema tancat on
les visions diferents o alternatives es descarten o es representen de forma minoritària. Així, els ciutadans acaben consumint
notícies ajustades a la seva manera de pensar. Aquest efecte resulta més fort en informacions amb contingut emocional i

en creences fermament arrelades. Un recent estudi de la IMT
School for Advanced Studies a Itàlia assenyala que les xarxes
socials ajuden a que les teories conspiratives persisteixin i creixin en l’espai virtual, en crear un ecosistema en el qual la veritat
de la informació deixa d’importar. El que importa és si la informació s’adapta a una certa narrativa. D’aquesta manera, es fa
difícil construir una esfera pública compartida i el comportament
polític es torna impredictible juny .
Desconfiança en els mitjans
D’altra banda, augmenta la desconfiança en els mitjans. Un recent estudi realitzat per la Knight Foundation conclou que la
manca de confiança en els mitjans és comú entre els joves de
tot l’espectre polític. L’estudi apunta que aquests es mostren
molt escèptics amb les notícies que consumeixen, a més de
preocupats per la falta de rigor o el biaix de les fonts informatives utilitzades. Abunda en aquesta dada un estudi del Pew
Research Center de 2016 segons el qual el 16% dels adults
nord-americans ha compartit una notícia que, en el moment de
difondre, no sabia que era falsa. Però un destacat 14% afirma
haver compartit una notícia falsa sabent que ho era.
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La formació periodística del segle XXI:
tecnohumanistas amb eines... i bones
botes
Per Jose A. García Avilés, coordinador Mòdul Audiències / Universitat UMH, Elx

El periodista d’El Confidencial Daniele Grasso, en un seminari
celebrat recentment a Màlaga, criticava que alguns professors
de periodisme “s’han quedat encallats en el passat” i reivindicava aquest lema: “Menys Kapuściński i més ProPublica”. La
reflexió de Grasso m’ha portat a escriure aquestes línies.
D’una banda, a Grasso no li falta raó: en bona part de la universitat perviu un nucli de professors de periodisme, joves i menys

joves -no és qüestió d’edat, em sembla que es tracta més aviat
de mentalitat- ancorats en una visió utòpica que poc o gens té
a veure amb la realitat de la professió i el que succeeix en els
mitjans. En aquest sentit, el lema “Menys Kapuściński i més
ProPublica”, que em recorda al de “Més Plató i menys Prozac”
de la filosofia d’estar per casa, reivindica la necessitat que en
les facultats orientem als futurs periodistes pels camins del periodisme del segle XXI, immersos en el gran tsunami que ha
desencadenat la digitalització, les xarxes socials, les canviants
audiències i la crisi dels models de negoci.
Hem de traslladar als estudiants els llenguatges, formats, processos i tendències en la professió, amb un estil adaptat a la
realitat en la que treballaran, en qualsevol suport i iniciativa periodística. Hem de il·lusionar-los amb les enormes possibilitats
que ofereix el periodisme en aquest moment, tot i la crisi de les
empreses informatives i dels vaivens que experimenta el sector.
Entenc que el lema encunyat per Grasso busca emfatitzar la
renovació dels continguts que s’imparteixen a les facultats de
periodisme. No obstant això, em sembla un error “llençar a
Kapuściński per la borda” i prescindir d’allò que el periodista
polonès representa. Ryszard Kapuściński, considerat un dels
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millors reporters internacionals, ha aportat una mirada humanista al periodisme, amb els seus reportatges a Àfrica, Amèrica
Llatina i Europa, la seva independència i la seva preocupació
per “l’altre”, com li agradava referir a l’interlocutor objecte de
les seves cobertures. Algunes de les seves reflexions sobre el
periodisme han contribuït a enfortir l’ètica i qualitat de la professió en aquests temps de cinisme. Per exemple, el seu taller
“Els cinc sentits del periodista” ofereix nombroses claus sobre
l’ofici d’explicar periodísticament el que succeeix. Em sembla
que qualsevol que es dediqui a això ha de conèixer l’obra del
periodista polonès, igual que la d’altres professionals que són
models de referència. Llegim doncs a Kapuściński, García Márquez, Xavier Aldecoa, Martín Caparrós... i a tants altres que
aporten un sòlid bagatge humanístic a la professió .

facin periodisme en diferents suports i plataformes, però el
substrat bàsic de la professió continuarà sent el mateix.

La transformació dels perfils professionals
Fa tan sols una dècada, a les facultats formàvem essencialment
periodistes especialitzats en ràdio, televisió, premsa i internet.
Avui tractem de formar una varietat de perfils: editor de vídeo,
dissenyador, productor, periodista de dades, analista web, editor de xarxes socials, podcaster, expert en SEO, fotoreporter,
cap de producte, portadista, desenvolupador d’audiències, etc.
Els perfils han canviat i seguiran canviant conforme els mitjans

Els equips han canviat. Francesco Marconi, director d’innovació
de l’agència Associated Press, explica que els seus reporters
abans viatjaven amb un bolígraf, un quadern i una càmera de
fotos. Ara es desplacen amb aquest equip que apareix a la imatge, que inclou diversos objectius, càmeres de 360º i drones.

El primer i fonamental és que el periodista sàpiga explicar coses i s’expressi bé en qualsevol llenguatge (text, vídeo, àudio...). Que identifiqui què és notícia i sigui capaç de jerarquitzar
i investigar un tema, que posseeixi els rudiments necessaris
per analitzar l’actualitat i fer bones preguntes. Després ve la
segona part: tenir coneixements d’internet, manejar programes
d’edició de vídeo i àudio, dominar les xarxes socials i saber de
SEO i analítica web. Els coneixements tècnics és una cosa que
s’aprèn ràpid, amb la pràctica i les eines disponibles. No obstant això, l’imprescindible és que el periodista tingui ben moblat
el cap i sigui capaç de buscar la veritat i explicar-la amb criteri.
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Foto: L’equip que sol portar un reporter d’Associated Press.
Font: Francesco Marconi
Les tecnologies són molt importants, però de res serveixen si
no existeix aquest compromís amb la veritat. Miguel Carvajal,
director del Màster d’Innovació en Periodisme de la Universitat
Miguel Hernández, d’Elx, posa el dit a la nafra en una recent
entrevista: “Uns mitjans han apostat decididament per aportar
valor amb informacions pròpies i verificades per evitar la falsedat. Ofereixen reportatges i temes propis molt cuidats. D’altres
es dediquen a buscar el click fàcil i fer un refregit de tot el que
els arriba sense aportar valor. El model que sobreviurà serà el
primer”.

Lucy Küng, investigadora del Reuters Institute for the Study
of Journalism (Universitat d’Oxford), és experta en estratègia,
innovació i gestió de mitjans. Entre els seus llibres figura “Innovators in Digital News”, on identifica les claus de l’èxit en mitjans com BuzzFeed, Vice, Quartz, The New York Times i The
Guardian. En la conferència inaugural del XXIII Congrés de la
Societat Espanyola de Periodística, realitzat a la UMH, Küng va
parlar de les dificultats que afronten els mitjans en l’era digital i
de la innovació en les organitzacions periodístiques. “El veritable desafiament per a les empreses tradicionals és la complexitat d’haver de operar en nombroses plataformes alhora”. Küng
va incidir en la necessitat d’oferir un periodisme de qualitat, que
costa molts diners i no centrar-se en les bagatel·les tecnològiques - shiny new things, com ella les va anomenar-, que difuminen la veritable innovació.
Consells per a la pròpia formació
Si ara comences els teus estudis de grau o màster en periodisme, em permeto oferir-te aquests consells, per si et resulten
útils:
→ Sigues curiós. Tingues iniciativa. Experimenta i aprèn tot el
que puguis.
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→ Dedica 30 minuts cada dia a estudiar com està canviant la
professió: articles, revistes especialitzades, tutorials, eines
web, apps i una infinitat de recursos. Crea carpeta de recursos
i fonts pròpies.

pesada, tractant de persuadir que t’has equivocat de professió.

→ Fes bones preguntes. El periodista és un professional de la
pregunta: ens paguen per esbrinar el que els altres ignoren.

→ Surt a caminar pel teu barri, ressegueix la teva ciutat, coneix
tots els seus racons. Trepitja el carrer: el periodista és un infatigable treballador que segueix un tema fins on el porti, si cal,
fins als llocs més remots. Descobreix aquestes històries que
esperen amagades on menys t’ho esperes. El reporter de Sant
Sebastià Ander Izagirre l’anomena “periodisme amb botes”.
Consisteix en “documentar-se, anar als llocs, observar, prendre
nota, parlar, tornar i explicar-bé textualment i visualment”. El
professor de periodisme de la Universitat de Navarra, Miguel
Ángel Jimeno, ha creat al seu Twitter l’etiqueta #PeriodismoConBotas que al·ludeix precisament a això. Impressiona veure
les fotos de desenes de reporters que mostren les seves pròpies sabates, que els han portat a la caça d’històries singulars.
Fixa’t, per exemple, en les botes de Javier Bauluz, el primer
fotoperiodista espanyol amb un premi Pulitzer, que va recórrer
a peu amb els refugiats la ruta des de Grècia fins a Alemanya.
El resultat és aquest impressionant reportatge: “Buscant refugi
per als meus fills”

→ Identifica els farsants, als malastrucs, als venedors de fum. I no
els facis cas, per més que escatainin contínuament la seva llauna

→ Aprèn a mirar per fixar-te en el que passa al teu voltant. El
fundador del @DNLaboratorio, Alfredo Casares, recomana con-

→ Rep un parell de newsletters que t’aportin valor afegit sobre
els canvis en el periodisme.
→ Escriu diàriament almenys unes 500 paraules. Aquest és un dels
millors consells que em van donar mentre estudiava la carrera.
→ Llegeix molt. Llibres d’història, art, economia, política... I devora novel·les que et permetin construir la teva pròpia biblioteca
d’autors indispensables.
→ Veu bon cinema i sèries de qualitat: t’ajudaran a conèixer millor
l’ésser humà, que sempre és l’objecte de les teves informacions.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
rear la mirada i parar-se a pensar en el què passa, per evitar la
voràgine de la cobertura instantània les 24 hores. Com afirma
en el seu article Periodisme lent per a temps accelerats, “els
ciutadans es mereixen mitjans que dediquin temps a mirar, entendre i explicar, per poder canviar el món”.
→ Segueix a aquells periodistes amb iniciativa que estan contribuint a canviar la professió i obrir vies innovadores. Per exemple, coneix la història de @politibot a @NiemanLab, la pàgina
d’innovació periodística més influent del món i llegeix aquest
article d’un dels seus creadors, Eduardo Suárez: “El periodismo
no ha muerto: imaginemos su futuro sin ataduras y respetando
a la audiència”.
En definitiva, es tracta de fomentar un periodisme que abraci la
innovació tecnològica i narrativa, tant en els continguts i formats
com en els llenguatges, enfortint la seva essència: seleccionar els fets rellevants, jerarquitzar, investigar, contextualitzar i
explicar-los de la millor manera possible.
El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el treball sencer de
Ryszard Kapuściński “ Els cinc sentits del periodista”. CLICAR
AQUÍ.
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La FEDE i Agencias de España
demanen al Govern espanyol
“eliminar el cost zero per dignificar el
sector”

Per Juan Carlos Falantes, president de La FEDE (Federació
d’Empreses de Publicitat i Comunicació), i Córdoba Ruíz, presidenta d’Agències d’Espanya / Dircomfidencial

Reconeguem que aquest escrit té a veure amb aquella famosa
frase: “Així les hi posaven a Felip II”. I és que l’actualitat ens ho
està posant fàcil.
Les entitats que lluitem perquè els concursos públics de publicitat siguin raonablement justos i alhora eficaços en resultats, ens
trobem amb un problema: la llei de Contractes de l’Administració.
En contactes a alt nivell amb el Govern de l’Estat sempre se’ns
diu el mateix: no es poden eliminar les ofertes a comissió zero
(en què l’oferent s’ofereix a treballar gratis) perquè a Hisenda no li importa que un empresari treballi per sota de cost per
l’Administració, és a dir, li sembla bé aprofitar-se d’equips i infraestructura que paguen els clients privats. Dit d’una altra manera, a Hisenda, a l’Estat, no li importa convertir-se en paràsit
de les empreses privades ni el que passi dins d’elles.
Conseqüències. En el nostre cas, res evident: si una campanya oficial no compleix els seus objectius (més enllà de CPM i OTS) o una
agència entra en pèrdues, cap ciutadà de a peu en serà conscient.
Però estem veient a les clares en els últims mesos les conseqüències d’aquest procedir en altres assumptes en els quals el
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preu és el factor fonamental: el fracàs de Lexnet, els controls
d’aeroports d’AENA, o els contractes per a la seguretat dels
ministeris, per donar exemples recents i diferents.
Des de La FEDE i des Agències d’Espanya, proposem que en
les ofertes per a concursos de publicitat (mitjans i creativitat)
s’estableixi, com a oferta mínima, el valor en els salaris dels
equips que cada empresa proposi, segons el mínim de Conveni
Col·lectiu. És una forma de fugir del cost zero i de dignificar el
nostre sector, la principal matèria primera del qual és el talent
de les persones.
Acaba de publicar-se el nou Acord Marc per a campanyes de
l’Administració Central, l’anomenat CORA, que, malgrat tots els
errors comesos amb l’anterior Acord Marc, continua sense tenir
en compte les recomanacions de les associacions del sector,
i considera la publicitat com un producte tancat, independentment dels objectius. Sense valorar si les campanyes arriben o
no a la ciutadania de la forma més eficaç i eficient.
I és una pena, perquè hauria estat el moment de construir un
sector més transparent, on es reconegués que la remuneració
no pot ser negativa.

Les administracions no poden servir-se parasitàriament de les
empreses privades per principi, però, a més, perquè en la pràctica això comporta la possibilitat de conflictes i tensions que
després costa molts milions arreglar tirant de pressupostos (per
exemple, posant a la Guàrdia Civil en els controls dels aeroports,
convocant un nou concurs per 60 milions d’euros perquè Lexnet
funcioni...) o simplement porta a un ús ineficaç dels fons púbics
del que els contribuents no són conscients, però que hi és.

