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Per un futur sense amenaces

Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC)

Davant la gravetat dels darrers esdeveniments que afecten
impremtes i mitjans de comunicació (Racocatalà, Directe.cat,
Elmón.cat, PuntAvui, Vilaweb, NacióDigital, elNacional, entre
d’altres), l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació
(AMIC) ha fet públic un editorial conjunt per denunciar els fets
que s’estan produint i que limiten la llibertat de premsa, un dels
pilars fonamentals del sistema democràtic.
No fa gaire temps, estaven en qüestió algunes de les llibertats
nacionals d’aquest país. Ara, ho estan totes. L’agressivitat de
les institucions de l’Estat no es limita al Govern o el Parlament,

sinó que a hores d’ara afecta la immensa majoria dels municipis
catalans; els mitjans de comunicació que els desagraden, com
és el cas de mitjans del nostre col·lectiu que han rebut requeriments perquè deixin de publicitar el referèndum i, finalment, els
drets cívics de tots els ciutadans, també els que tenen decidit
–legítimament i cívicament- votar contra la independència. Catalunya sembla estar, de fet, sota un estat d’excepció decretat,
però no declarat.
Tot plegat ha generat una situació insostenible, que només pot
superar-se seguint per la via democràtica. És per això que els
mitjans generalistes, temàtics i locals i territorials, els que estem més arran de carrer, demanem a la ciutadania que es mobilitzi el pròxim 1 d’Octubre, que manifesti el nivell de voluntat
de sobirania d’aquest país i el desig de democràcia dels ciutadans. Cedir a la por seria incompatible amb un futur de dignitat
democràtica.
Els mitjans de comunicació de proximitat mantindrem el nostre
compromís amb el poble al qual ens adrecem. Informarem i donarem veu amb llibertat a una societat que vol estar informada i
opinar. Hi som i hi serem, com ho hem fet sempre, com feu els
nostres lectors.
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Per la llibertat de premsa i per totes
les llibertats
Manifest firmat per diverses organitzacions professionals i sindicals

de premsa, principis fonamentals en una societat plural i democràtica. Uns principis reconeguts a la Declaració Universal dels
Drets Humans (art. 19), el Conveni Europeu dels Drets Humans
(art. 10) i a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea
(art. 11). Fins i tot a la Constitució Espanyola (art. 20).
En els darrers dies, i arran de la convocatòria i la campanya del
referèndum de l’1 d’octubre i de l’actuació desproporcionada
del govern espanyol per impedir-lo -malgrat la voluntat del Parlament i de la majoria de la ciutadania-, diverses associacions
professionals han rebut denúncies de periodistes que han estat coaccionats o obligats a identificar-se durant la cobertura
d’esdeveniments d’interès públic, pressions a les redaccions i
advertiments judicials.

La llibertat de premsa és un dels pilars fonamentals del sistema
democràtic. Uns mitjans lliures de censura i d’amenaça per part
dels governs garanteixen un sistema comunicatiu ric i divers i
una ciutadania informada.
Som professionals compromesos amb un exercici responsable
del periodisme, de la comunicació -inclosa la publicitat-, en un
sentit ampli i la defensa de la llibertat d’expressió i la llibertat

Aquests fets signifiquen un atac greu i frontal a la llibertat
d’expressió i d’informació. Com a professionals del periodisme i de la comunicació, per respecte a la societat a la qual
ens devem i servim, no ens podem permetre el silenci davant
d’aquesta dinàmica. No es poden erosionar els drets fonamentals de la llibertat d’expressió i d’informació, i els mitjans públics
i privats tenim el deure i el dret de treballar amb llibertat per a
poder fer-nos-en ressò.
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Per això, i d’acord amb els nostres principis deontològics, exigim la immediata aturada d’aquestes actuacions que amenacen
la nostra feina, empobreixen la nostra capacitat d’informar amb
qualitat, la llibertat dels nostres mitjans per emetre continguts
publicitaris i amenacen drets fonamentals.
Fidels al nostre compromís amb el periodisme mostrem, també,
el nostre compromís amb un model de societat en què la llibertat d’expressió i d’informació són part indestriable del conjunt
de llibertats que cal garantir a totes i cadascuna de les persones que integrem la societat catalana. Són drets fonamentals i
nosaltres i els mitjans pels quals treballem, actors, com d’altres
institucions, garants de la seva salvaguarda.

Els mitjans demanen l’empara del
Síndic de Greuges
Els editors de premsa, revistes i digitals han demanat empara
al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, davant els
“gravíssims” fets que alguns mitjans han patit arran de la convocatòria del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre.

“Els darrers dies hem assistit a fets molt greus que posen en
perill la llibertat d’informació i d’expressió. L’entrada de cossos
de seguretat de l’Estat de naturalesa militar a les redaccions
dels mitjans de comunicació i la identificació de periodistes són
escenes que creiem ja desterrades del nostre país”, assenyala
la carta que l’AMIC, l’APPEC i l’ACPC han lliurat al Síndic.
Així doncs, els editors demanen la seva intervenció per denunciar “aquests fets gravíssims que cerquen limitar o condicionar
la missió principal dels nostres mitjans: informar amb plena llibertat i sense coaccions”.
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En la trobada, Rafael Ribó es va comprometre a recollir les adhesions a la carta que rebi i a posar en coneixement de les
autoritats del Consell d’Europa les diferents situacions en què
es trobin els professionals de la informació en l’exercici de la
seva feina.

talunya de Barcelona, hi van assistir més de 300 periodistes,
entitats i ciutadans.

També van assistir a la reunió la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, i editors i directors d’alguns dels mitjans
que han rebut la visita de la Guàrdia Civil perquè deixessin de
publicitar l’1-O. (d’AEC)

Més de 300 professionals del món de
la comunicació es manifesten per la
llibertat de premsa
Dijous al vespre va tenir lloc la convocatòria “Per la llibertat de
premsa i per totes les llibertats #FreePressCatalonia”, un acte
que reivindica la llibertat de premsa arran de les coaccions a
periodistes, escorcolls a redaccions, requeriments i pressions
judicials que s’han donat aquests últims dies al voltant del referèndum d’autoderminació de l’1O. A l’acte, que va tenir lloc
davant la seu del Col·legi de Periodistes a la Rambla de Ca-

A l’acte hi van intervenir, entre d’altres, en representació de
l’AMIC Ramon Torrents de Contrapunt i Salvador Cot del Món,
director d’un dels mitjans digitals que la setmana passada van
rebre el requeriment judicial. Altres membres de les entitats
convocants han llegit frases de George Orwell, Kapuściński,
Ana Politovskaya, José Luís Sampedro i Ramon Barnils, entre
d’altres, que recorden la importància de la llibertat d’expressió
i de pensament.
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Finalment, els periodistes Mònica Terribas i Jordi Évole van ser
els encarregats de llegir el manifest en defensa de la llibertat
d’expressió, que ja compta amb més de 5.000 adhesions i el
suport de desenes de mitjans de comunicació. Aquest text ha
estat elaborat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils juntament
amb l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC),
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC),
Som Atents, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), el
Sindicat de la Imatge (UPIFC), l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) i el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.

Editorial conjunt de Premsa Forana de
Mallorca
Després dels esdeveniments viscuts els darrers dies a Catalunya, l’Associació de Premsa Forana de Mallorca també ha publicat un editorial conjunt –titulat “Pels drets fonamentals dels ciutadans, per la llibertat d’expressió- on destaca l’actuació “contra
els mitjans de comunicació, amb advertències i coaccions entorn a la publicació de publicitat o informació que fes referència
al referèndum de l’1 d’octubre”.

L’editorial conjunta de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, es solidaritza “no només amb els mitjans de comunicació
coaccionats, sinó també amb tot el poble de Catalunya, en la
seva lluita per reconquerir la plena sobirania nacional d’una forma pacífica, serena i democràtica, i sobretot, en la seva defensa indiscutible de la democràcia i de la participació ciutadana.
El desafiament de les institucions catalanes a l’statu quo ha
destapat mal vicis soterrats i covats dins l’estat espanyol des de
fa més de quatre dècades i és per això que aquests dies hem
pogut veure actuacions que vulneren els drets fonamentals dels
ciutadans, no sols a Catalunya sinó també, ja, a la resta de
l’estat.”
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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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La majoria de mitjans espanyols no
tenen polítiques per protegir la seva
independència i credibilitat
Per CE Revista Compromiso Social

A aquesta conclusió s’hi arriba després de l’anàlisi d’aspectes
com el perfil i composició dels accionistes, l’aplicació de codis deontològics o la transparència en els ingressos publicitaris
dels vint principals grups de comunicació espanyols, per facturació, rellevància o nombre de visites a Internet: Atresmedia,
Cope, Diario SL, Grupo Godó, Hermes Comunicacions, Imagina Media, Intereconomía, Joly, Mediaset, Nohacefaltapapel,
Planeta, Prensa Ibèrica, Prisa, Promicsa, RCS Media Group,
Segre, Titania, Vocento, Grupo Voz i Grupo Zeta.
Els millors resultats de l’informe, tot i que insuficients, són els
relatius a la publicació d’informació sobre la titularitat dels grups
de comunicació i la composició del seu consell d’administració,
amb un percentatge de compliment (complet o parcial) en els dos
indicadors del 30%.

A vist la llum l’informe Primera plana, elaborat per la Fundación
Compromiso i Transparencia (FCyT), del qual es desprèn que
la gran majoria dels grups de comunicació no proporcionen informació sobre les polítiques i pràctiques destinades a garantir
la seva independència i credibilitat editorial.

Respecte al tema més sensible dels grups de comunicació, la generació de continguts, les empreses haurien de publicar al web els seus
codis deontològics o llibres d’estil que estableixin les directrius editorials sobre els següents aspectes: continguts de risc (només informen
Atresmedia i Prisa); respecte a l’honor i la intimitat (Atresmedia); veracitat de la informació (Atresmedia i Prisa); llibertat d’expressió (Prisa),
i conflictes d’interessos dels periodistes (novament, només Prisa).
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En la mateixa línia, només Atresmedia és transparent en
l’etiquetatge dels continguts patrocinats o de pagament i un escàs 15% (Atresmedia, Diario SL i Prisa) compta amb polítiques
de rectificació per error en la divulgació de continguts.
Suspens en compliment
Les àrees més opaques de l’informe són les referents al finançament i als programes de compliment. Per tal d’identificar
els riscos derivats de la publicitat, les empreses han de fer pública la quantitat i percentatge sobre els ingressos totals dels
anunciants, però, només Vocento ofereix aquesta informació al
seu web.
Finalment, per assegurar que totes les qüestions explicades
anteriorment es respecten, les empreses de comunicació han
de comptar amb sistemes de compliment (compliance). En
aquest cas, repeteixen Atresmedia i Prisa com els únics grups
de comunicació que publiquen la política que tenen establerta
per verificar el compliment dels seus processos relacionats amb
la protecció de la credibilitat i independència.
Recomanacions al sector
L’informe Primera plana, davant els àmpliament millorables re-

sultats d’aquesta primera edició i les bones pràctiques internacionals analitzades, conclou amb un seguit de recomanacions
als grups espanyols, entre les quals en destaquen quatre:
• Els grups de comunicació han de prestar més atenció a la
composició de la propietat assegurant que el perfil dels accionistes més significatius estigui compromès amb els valors que
reforcin la credibilitat i independència editorial.
• Seria recomanable que el consell aprovi un informe en què
s’analitzin els riscos específics que puguin afectar la credibilitat
i independència del mitjà, es concretin objectius anuals i es rendeixi compte del seu compliment.
• Els mitjans espanyols haurien d’abordar amb urgència una
major transparència en la creació i divulgació dels continguts
patrocinats.
• Els grups de comunicació han de tenir una direcció que vetlli pel
compliment dels principis i criteris recollits en els codis deontològics.
Els autors de l’informe Primera plana, Javier Martín Cavanna,
Elena Herrero-Beaumont i Begoña Morales, recorden als grups
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analitzats que “una de les més grans amenaces a la credibilitat i
independència editorial procedeix d’un model d’empresa de comunicació que se centri exclusivament en proporcionar valor a
l’accionista. La necessitat d’articular contrapesos per contrarestar els riscos d’una visió a curt termini dels inversors ha portat
a algunes empreses de comunicació a desenvolupar polítiques
que els permetin controlar la propietat i protegir la missió original de l’empresa, que han de fer públiques i accessibles a tots”.
El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el text de l’informe
Primera plana. Només cal CLICAR AQUÍ

Els treballadors de Prisa, de nou en
peu de guerra després de l’anunci
d’un altre ERO
Després d’un període de tranquil·litat
i certa estabilitat la presentació
d’un nou expedient de regulació
d’ocupació (ERO) ha tornat a generar un gran enrenou en el si del
Grupo Prisa. En concret el nou ERO

afectarà Prisa Gestión de Servicios (PGS), una empresa creada el 2011 però que ha adquirit protagonisme mediàtic l’últim
any després del trasllat de treballadors que va rebre procedents
principalment de la Cadena SER.
Tot i que el gruix de professionals procedien de Prisa Ràdio,
també s’incloïen noms d’altres negocis del Grup com El País o
AS. En tots els casos es tracta de treballadors que no formaven
part de la redacció d’aquests mitjans, sinó que es trobaven en
altres departaments que no estaven estrictament relacionats
amb el periodisme, la qual cosa obria la porta a la possibilitat de
poder realitzar acomiadaments a PGS al·ludint com finalment
ha ocorregut a “causes organitzatives”.
A la pràctica els representants dels treballadors no han dubto a
qualificar la tàctica com un ERO encobert, que segons el presentat per Prisa afectarà 80 treballadors d’una plantilla actual
que ronda els 300. D’aquest total, 60 es realitzaran a través
d’acomiadament col·lectiu i 20 per mobilitat geogràfica. Les sortides es produirien fins al 31 de març de 2018. La representació
sindical liderada per CCOO (12 membres) i UGT (1 membre) ja
ha mostrat el total rebuig a l’Expedient. (de Prnoticias)
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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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Premsa esportiva: Marca perd 2,4
milions i el diari As guanya 3,3 milions
Marca i As mantenen una aferrissada guerra pel liderat de la
premsa esportiva, disputant exclusives, entrevistes i lectors. En
aquesta batalla guanya la capçalera d’Unidad Editorial, que va
registrar 1,9 milions de lectors a l’EGM de l’estiu pels gairebé
1,1 milions de l’esportiu de Prisa. No obstant això, en l’altra
lluita, la de l’estabilitat financera, el diari As guanya amb força
comoditat al seu principal contendent. Malgrat facturar gairebé
un 30% menys que Marca, el diari de Prisa ha aconseguit beneficis de 3,3 milions durant 2016 pels 2,4 milions que va perdre
l’esportiu d’Unidad Editorial en aquest mateix període, segons
els comptes de les dues companyies presentades al Registre
Mercantil i a les quals ha tingut accés El Español.
En l’històric de resultats també guanya el diari As, que des de
2009 acumula beneficis per valor de 53 milions d’euros, mentre
que Marca presenta pèrdues totals de 82.600.000. La fotografia
financera del diari de Prisa és la de l’estabilitat i uns ingressos
que es redueixen, però al ritme del mercat, mentre que el seu
rival ha passat per períodes de fortes pèrdues a causa de la

correcció del valor dels seus actius i amortitzacions puntuals.
Marca (Unidad Editorial Informació, Deportiva SLU) ha facturat
69.300.000, pels 48,8 milions d’euros que va ingressar Diario
AS, SL, un diferència que no es tradueix en el benefici final.
(d’El Español)

Neix Heraldo-Diario de Soria / El Mundo,
el nou diari provincial
La premsa regional de Sòria
gaudeix d’un moment agredolç.
En les últimes hores s’han editat els últims exemplars de dues
capçaleres regionals: El Heraldo de Soria i Diario de Soria-El
Mundo. En el seu lloc ahir, dijous, 21 de setembre, va veure
la llum una nova capçalera que
unifica els dos diaris sota el nom
de Heraldo Diario de Soria / El
Mundo, que serà l’únic diari de
Sòria. Aquesta reorganització
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ha estat possible gràcies a l’acord a què han arribat dos grans
grups editorials a Castella i Lleó: Henneo i Edigrup.
L’objectiu que s’han posat des dels dos grups és crear una única
capçalera “que estigui compromesa amb la defensa dels valors
i les reivindicacions de la província”. El nou diari es distribueix
conjuntament amb El Mundo i compta amb tots els suplements
que tots dos diaris editaven fins al moment per separat: La Posada, Caza y Pesca, Escolar, Innovadores, Mundo Agrario o
Aúpa Numància. A més, comptarà amb una edició digital.
Félix Villalba és el director d’aquest nou periòdic de Sòria, que
arriba a aquest projecte després de ser el màxim responsable d’El Mundo Cantàbria. Villalba podrà comptar amb totes les
firmes que s’han encarregat de la secció d’opinió d’ambdues
capçaleres i a més reforçarà el pes informatiu de les seccions
d’informació. (d’El Mirón de Soria)

EFE ofereix ara articles d’opinió
L’agència EFE va inaugurar aquest dimecres un servei d’articles
d’opinió i divulgació, les Firmes d’EFE, al qual “contribueixen
desenes d’experts i personalitats rellevants de les institucions,

la política, la cultura, l’esport, la ciència o les empreses”, com
per exemple el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani; Ramón Luis Valcárcel, vicepresident del Parlament Europeu; el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg; Rafael
Matesanz, exdirector de l’Organització Nacional de Trasplantaments; el secretari general de l’OCDE, Ángel Gurría; el president d’Unicef-Espanya, Carmelo Angulo; el naturalista Joaquín
Araújo; el científic Manuel Elkin Patarroyo; el director de cinema Manuel Gutérrez Aragó, i escriptors com Ian Gibson, César
Antonio Molina, Carmen Posadas, Fernando Iwasaki o Laura
Restrepo, entre d’altres.
Les Firmes d’EFE neixen amb vocació de ser una tribuna per
a la informació en profunditat, la divulgació del coneixement,
l’opinió experta i el debat intel·lectual al voltant dels temes
d’interès i l’actualitat, amb especial focus en el món hispà, Amèrica i Europa. (d’AEC)
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Nou tipus de frau en publicitat mòbil
denominat Frau Per Reconfiguració
d’ID

cació de cada dispositiu mòbil. Això fa que cada telèfon sembli
“nou” fins i tot després de milers d’instal·lacions d’aplicacions
repetides.

Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

AppsFlyer, especialista global en atribució mòbil i analítica aplicada al màrqueting, ha anunciat aquest dimecres la disponibilitat de la seva solució integrada i holística que atorga immunitat als anunciants contra les pèrdues associades al frau en la
instal·lació d’aplicacions mòbils. En proves beta amb un grup
selecte de clients, Protect360 va revelar que el Frau per Reconfiguració d’ID a Dispositius està més estès del que es creia, i
va tenir un cost estimat per als anunciants d’entre 1.100 i 1.300
milions de dòlars en l’últim any, el que representa més del 50%
de tots els tipus de frau en instal·lació d’aplicacions mòbils.

Es tracta d’un nou tipus de frau en la indústria de la publicitat
mòbil denominat Frau Per Reconfiguració d’ID. AppsFlyer va
poder dimensionar el fenomen gràcies a Protect360, una solució que permet identificar i prevenir aquest tipus de delicte.

AppsFlyer recopila enormes volums de dades i aprèn d’elles
per detectar anomalies en el 98% dels dispositius mòbils del
món i pot descobrir el veritable abast del Frau per Reconfiguració d’ID, assenyala Daniel Junowicz, director per a Amèrica
Llatina de AppsFlyer. “Sense importar l’escala, els estafadors
posen en risc a tots: els mitjans de comunicació, la integritat
de les dades, els anunciants i al públic consumidor. No podem
tenir una indústria de la publicitat mòbil forta sense confiança.

El Frau per Reconfiguració d’ID és perpetrat per “granges” de
dispositius que fan servir una sèrie de tècniques per a ocultar la
seva activitat, per exemple, restablint contínuament la identifi-
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Descobert recentment, el Frau per Reconfiguració d’ID reflecteix com el creixement continu de la inversió en màrqueting mòbil està atraient l’interès criminal. És perpetrat per “granges” de
dispositius - també es diuen granges telefòniques o granges de
clics-. Sovint són operacions ben organitzades amb milers de
dispositius mòbils que realitzen frau publicitari.
Emmascarar el frau a aquesta escala no és simple, però, les
granges de dispositius utilitzen una sèrie de tècniques per a
ocultar la seva activitat, per exemple, restablint contínuament la
identificació de cada dispositiu mòbil . Això fa que cada telèfon
en una granja de dispositius sembli com “nou” fins i tot després
de milers d’instal·lacions d’aplicacions repetides, generant milers de milions de dòlars en pèrdues econòmiques anuals.
Així, mentre la instal·lació d’aplicacions i l’engagement associat
semblen ser reals, cap d’elles té un valor efectiu per als anunciants o per al creixement de les aplicacions. Per contra, és
altament perjudicial.
El Frau per Reconfiguració d’ID ataca a tot arreu del món. Els
estafadors es dirigeixen principalment a mercats on hi ha un alt
pagament d’IPC. A més, els estafadors de reconfiguració de ID

tenen com a objectiu regions amb un alt volum de campanyes i
usuaris, perquè semblin genuïnes i romanguin poc visibles per
als anunciants i xarxes que esperen trànsit en aquestes àrees.
D’acord a la informació obtinguda fins el moment a partir de
Protect360, el Frau per Reconfiguració de ID a Dispositius
llança les següents xifres:
● Una de cada deu instal·lacions d’aplicacions basades en accions màrqueting són fraudulentes.
● Els efectes del frau en iOS i Android són similars, ja que pot
trobar-se en les dues plataformes.
● Aquest tipus de frau compromet a 16 de les principals 100
xarxes de publicitat mòbil, que al seu torn tenen més del 20%
de les instal·lacions d’aplicacions procedents de Frau per Reconfiguració de ID a Dispositius.
● IO Builder: Aquesta eina ajuda als professionals del màrqueting i a les xarxes de publicitat mòbil a evitar llargues negociacions de reconciliació definint punts de referència de frau abans
de l’inici de les campanyes.
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El CPC ofereix assessorament jurídic
en entorns digitals i electrònics

Els col·legiats i col·legiades podran realitzar:
Consultes relacionades amb aspectes jurídics sobre l’honor,
la intimitat i la imatge, en general sobre els drets de la personalitat, la reputació digital i els delictes a Internet, el dret a
l’oblit (cercadors, hemeroteques digitals...) i els límits del dret
d’informació d’Internet.
Consultes relacionades amb aspectes jurídics sobre drets de
propietat intel·lectual, especialment referit als continguts digitals i a la distribució i comunicació d’obres protegides a Internet:
articles, reportatges, notícies i entrevistes, fotografies i reportatges fotogràfics, enllaços a webs, agregadors de notícies i
similars.

El Col·legi de Periodistes posa a disposició dels col·legiats i
col·legiades un servei d’assessorament jurídic en entorns digitals i electrònics. Les consultes es podran efectuar cada dimecres, de dos quarts de quatre fins a les sis de la tarda, amb
una durada de mitja hora, i tindran una periodicitat quinzenal.
El servei entrarà en funcionament el dimecres 27 de setembre
i l’assessorament es podrà realitzar presencialment, per videoconferència, telèfon o a través del correu electrònic.

Consultes relacionades amb aspectes jurídics sobre el dret de
rectificació, en particular referides a la informació susceptible
de rectificació, procediment i termini de l’exercici del dret de
rectificació i accions judicials. (de CPC)
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Actituds per pagar notícies en línia

Tot i que els consumidors estan cada cop més disposats a pagar
els serveis en línia, les novetats es veuen menys valuoses que
les aplicacions d’entreteniment com Netflix i Spotify, segons un
nou informe preparat per l’Institut de Recerca de Periodisme de
Reuters per a l’agència de recerca de mercats Kantar Media.
Amb els retorns de la publicitat de la publicació digital, que continuen defraudant, més editors intenten vendre subscripcions

digitals individuals i esquemes de pertinença o persuadir als
consumidors per donar diners. Però aquesta investigació suggereix que els consumidors poden estar més interessats en
pagar experiències que agreguen diverses marques de notícies
i perspectives que per a qualsevol marca. La qualitat del contingut, els avantatges de la marca i la conveniència també hauran
de millorar notablement si els editors i els seus mitjans tenen
èxit per carregar les notícies en línia. La investigació es basa en
una sèrie de grups focals que es duen a terme a quatre països
(Regne Unit, Estats Units, Finlàndia i Espanya) que exploren
actituds per pagar notícies en línia i publicitat digital.
Molts consumidors diuen que estarien disposats a pagar notícies en línia, però la disponibilitat generalitzada de “notícies
gratuïtes” a la majoria dels països significa que no tenen gaire
incentiu per fer-ho avui. D’altra banda, quan la càrrega de notícies és més típica (per exemple, Finlàndia) i la quantitat de
fonts és limitada, és més àmpliament acceptada.
El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors aquest estudi de
l’Institut Reuters. CLICAR AQUÍ
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Els mòbils, responsables de
l’augment del consum digital a la
indústria dels mitjans i l’entreteniment
Un estudi realitzat als Estats Units per Adobe Digital Insights
sobre el consum de continguts digitals en la indústria dels mitjans i l’entreteniment revela aquests quatre principals tendències:

1. Els telèfons mòbils són el mètode preferit per l’audiència per
al consum de continguts digitals. Durant el darrer any, la indústria dels mitjans i l’entreteniment ha experimentat un augment del 8% del nombre de visites des de mòbils. En canvi,
les visites totals han disminuït un 5% respecte a l’any anterior.
L’informe indica que les Pàgines Mòbils Accelerades (AMP)
de Google són la causa principal de l’increment de les visites
mòbils. Si s’analitzen solament les dades dels llocs informatius
nacionals d’Estats Units, les visites des de telèfons intel·ligents
han augmentat un 52%, amb un increment global de visites
(des de qualsevol dispositiu) del 20%. Una altra dada interessant és que la major part d’aquest consum en llocs de notícies i d’entreteniment es produeix a la web mòbil, no a través
d’aplicacions.
2. Les pantalles de mida més gran (PC i tauletes) estan perdent
la quota de mercat. Amb els telèfons intel·ligents com a principal dispositiu de consum, les visites des de tauletes han caigut
un 20% en un any i el tràfic des de PC s’ha reduït un 14%.
3. Facebook és la plataforma social líder a l’hora de generar
trànsit mòbil, encara que Google segueix generant un percentatge molt major de tràfic en el mòbil.
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4. La televisió, tal i com la coneixem, està morta. Cada vegada
són més els consumidors que opten pels serveis de streaming
de vídeo o altres formes d’entreteniment en lloc del consum
tradicional de televisió.
El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’article sencer de
Giselle Abramovich, editora sènior i estratègica de CMO.com.
CLICAR AQUÍ (de CMO by Adobe)
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El gènere perdrà rellevància, també en
publicitat
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

El gènere perdrà rellevància, també en publicitat.- La investigació gira en aquesta ocasió al voltant del concepte “The
future is female”, títol que els impulsors de la investigació argumenten dient que fa referència al descens de la rigidesa de
les identitats de gènere. Entre altres conclusions, Havas n’ha
assolit algunes com:
- El 75% d’homes i dones pensen que cap gènere és més valuós per a la societat.
- El 69% dels homes i el 71% de les dones creuen que tots dos
gèneres són igual d’intel·ligents.
- El 64% dels homes i el 58% de les dones pensen que els dos
gèneres són idènticament intel·lectuals.

L’agència creativa Havas ha presentat els resultats d’una nova
entrega de l’estudi “Prosumer Report”, elaborat en col·laboració
amb Market Probe Barcelona a partir de l’opinió de més de
12.000 persones de 32 estats. En aquesta ocasió, l’informe versa sobre la qüestió de gènere i posa sobre la taula la idea que
en un futur aquest perdi rellevància, cosa que els “prosumers”
també anhelen per a la publicitat.

- El 63% d’homes i dones considera que els dos gèneres mereixen la mateixa confiança.
- El 61% afirma que homes i dones treballen per igual.
- El 58% dels homes i el 64% de les dones pensen que tots dos
gèneres exerceixen bé com caps.
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- El 57% considera que tant homes com dones són igualment
creatius i innovadors.

enquestats -i gairebé tres quartes parts de les dones- creuen que
els anuncis de televisió recorren a estereotips de gènere obsolets.

Tot i que les línies de gènere semblen desdibuixar-se a opinió
dels enquestats, en l’estudi s’indica que “això no vol dir que
preveiem un moment en què el gènere sigui totalment ignorat;
simplement que cada vegada tindrà menys pes en la presa de
decisions”. La tendència també es pot constatar des del costat
de les companyies, ja que algunes de moda com Zara o H &
M estan llançant línies de moda vàlides per a tots dos sexes o
videojocs com Pyre (PlayStation 4) permeten als usuaris crear
personatges masculins, femenins o de gènere neutre.

Pel que fa a campanyes, els participants en la investigació van
destacar positivament alguns treballs com l’anunci que Audi
va emetre en la passada Super Bowl, en què es va defendre
la igualtat salarial entre els dos gèneres; Like a Girl, d’Always,
on l’objectiu passa per trencar els estereotips de gènere per
ajudar les nenes i dones joves, o #HowToDad, de Cheerios,
que separa els pares del caràcter autoritari per definir-los com
a cuidadors, empàtics i involucrats.

Què passa amb la publicitat?.- La publicitat sembla que no
s’estigui alineant amb aquesta tendència. Així, més de la meitat dels
“prosumers” es queixen que els anuncis de televisió mostren massa
estereotips de gènere antiquats. Gairebé la meitat de les dones estan descontentes amb la forma en què el seu gènere es representa
en molts anuncis, mentre que a gairebé un terç dels homes no els
agrada la manera en què apareix el sexe masculí en publicitat.
En alguns mercats aquests percentatges són fins i tot més elevats. A l’Equador, França i Espanya, per exemple, dos terços dels

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors la possibilitat
d’accedir a l’estudi d’Havas. Només cal CLICAR AQUÍ

Pritchard (P & G) crida a desenvolupar
la pròxima generació d’anuncis digitals
Marc Pritchard, responsable de marca de Procter & Gamble (el
més gran anunciant del món) creu que el gran problema a què
s’enfronta la indústria actualment és que els usuaris no volen
veure anuncis, sobretot, en les xarxes socials.
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Les dades així ho indiquen: la mitjana de visualització d’anuncis
a Internet és de tot just 1,7 segons; i només el 20% arriba als
dos segons. Aquestes pobres xifres són una de les raons principals que estan causant que el sector de màrqueting estigui
creixent molt poc (a ritme d’un dígit) a tot el món, tal com va
subratllar Pritchard en la seva conferència a Dmexco.
Davant d’aquesta situació, una de les primeres mesures preses
per Pritchard en la seva empresa ha estat la de deixar de fer
anuncis de 30 segons a Internet, per ser massa llargs donada
la seva visibilitat real; i està treballant amb les diferents xarxes
socials per crear espots més curts i adaptats al mitjà.
No obstant això, aquestes són mesures a curt termini. El partit
important, segons el directiu de P & G, es juga en els anuncis
digitals del futur, que hauran de canviar radicalment, perquè els
actuals “són molestos” per als usuaris. En definitiva, “és l’hora
que les comercialitzadores de publicitat i les empreses de tecnologia resolguin el problema dels anuncis molestos i millorar
l’experiència dels usuaris”.
Pritchard no només enuncia el problema sinó que aporta algunes solucions. Segons la seva opinió, la propera generació

d’anuncis podria girar al voltant de la utilitat que tingui l’usuari
i va introduir el concepte de “mass one-to-one màrqueting”.
“Cada vegada entenem millor el comportament dels usuaris, de
manera que el rellevant i no molest és mostrar un anunci en el
context i moment adequat “. (de Dircomfidencial)

Mindshare augmenta les seves
capacitats de planificació i compra de
mitjans digitals
Amb el llançament d’ANN,
Mindshare se situa com la
primera agència de mitjans
que pot programar els DSP
i DCO en col·laboració
amb AppNexus i Jivox, el
que suposa una nova dimensió en la planificació i
compra de mitjans digitals. ANNA és una combinació de persones, processos i tecnologia, que suposa una revolució en la
planificació i compra de mitjans digitals, que s’integra dins de
FAST, la unitat digital multidisciplinari de Mindshare. Juntament
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amb AppNexus i Jivox, ANNA crea un codi per programar la
planificació, compra i creativitat de mitjans digitals.
En termes pràctics, un planificador de mitjans havia de seleccionar prèviament, per a cada campanya, desenes de variables estratègiques a través de la interfície DSP, com: tipus
d’audiències, lloc, temps, subhasta, context... Ara, ANNA fa
el targeting automàticament, creant un codi que configura a
l’instant diferents estratègies de compra, el que permet estalviar temps al planner que té accés a milers de segments més
ràpidament. Per aconseguir-ho, ANNA s’ha creat sobre la plataforma de programació de AppNexus. (de Programa Publicidad)

The Economist pateix per primera
vegada els efectes de la crisi
publicitària del paper
Els experts solen citar The Economist com el paradigma del
bon periodisme, un dels pocs reductes on la qualitat dels continguts, la seva anàlisi i profunditat prioritzen el treball dels seus
periodistes. També han estat objecte de casos d’estudi seus
campanyes comercials per incrementar els seus subscriptors.

No obstant això, el que l’iguala a la resta dels mitjans de comunicació escrits són les seves dificultats econòmiques, a causa
de la caiguda dels ingressos publicitaris, situació que -ara síha colpejat l’economia de The Economist. En concret, els seus
beneficis de l’any passat van caure un 9%, tot i incrementar un
20% els seus subscriptors.
A causa d’això, l’estratègia del setmanari passa per dependre
cada vegada menys dels anuncis. Així, la publicitat ja suposa
menys del 20% dels ingressos totals de la capçalera (el 2015
era el 23% i fa set anys, el 40%). Ara, la venda d’exemplars és
més rellevant per a The Economist, ja que és la responsable
del 21% de la facturació i el 52% dels beneficis. Ha contribuït
l’augment de preu de la revista a principis d’any. A la banda
positiva també se situa la versió digital, que ja recull el 73%
dels subscriptors de la capçalera, 10 punts percentuals més
que l’any anterior. (de Poynter)
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Les agències immobiliàries ja no
hauran de pagar pels anuncis de
habitatges al web del NYT

The New York Times ha anunciat un canvi important en el model
de negoci dels seus anuncis classificats d’habitatge: els agents
immobiliaris ja no hauran de pagar pels anuncis que apareixen
a la secció Real Estate del NYTimes.com. El Times començarà
a utilitzar en breu el llistat d’habitatges dels cinc districtes de
Nova York que ha llançat el Real Estate Board of New York
(REBNY). Aquest llistat inclou també anuncis de habitatges en
els quals un agent té l’exclusiva sobre una propietat.

Fins ara, els agents que volien publicar un anunci dels seus
pisos al web del Times havien de pagar pel mateix. El vicepresident de publicitat de The New York Times Company, Andy
Wright, ha explicat que “l’adopció del servei de sindicació
d’anuncis de REBNY suposa que els nostres llistats d’anuncis
seran tan complets com la nostra cobertura informació, el que
convertirà a la secció Real Estate del Times a la font definitiva
sobre tot el que es necessiti saber sobre el mercat immobiliari
de Nova York”.
The Times espera que més fitxes signifiquin més ulls, i més
anunciants, alliberant-los de la venda de corredors per a llistar les seves propietats. Això significa que els consumidors
poden esperar una selecció més sòlida a la vista, incloent-hi
llistats d’intermediaris més petits que anteriorment no podien
permetre’s llistar-los a través del Times. “A Manhattan, ja tenim
una majoria dels llistats”, diu Wright, “però el feed de REBNY
redundarà i oferirà llistats més complets als barris exteriors”.
(de ny.curbed)
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El Corte Inglés llança una campanya
de tardor amb molt “power”
El Corte Inglés ha llançat la seva campanya de tardor, i enguany ve carregada de “power”. Sota el lema “Ets Power” la
marca ha volgut retre un homenatge a les dones. La campanya
està protagonitzada per la directora d’orquestra Inma Shara, i
compta a més amb les models Blanca Padilla, Lorena Duran i
Alicia Borrás. La banda sonora de la campanya és la cançó The
power, de Snap.
L’agència encarregada ha estat SCPF i és la primera campanya
de moda que fa per l’anunciant. L’agència de mitjans és Havas Media. La campanya es va estrenar la setmana passada i
compta amb un espot de 45” i dues versions de 30” i 10”; a més
tindrà presència en diaris, revistes, publicitat exterior, suports
digitals i xarxes socials. (d’El Publicista)

Zenith incorpora Andorra Turisme al
seu portfoli

Des d’aquest mes de setembre l’agència Zenith treballa en la
planificació d’Andorra Turisme com a nou client. En concret
gestiona des del seu plantejament estratègic fins a la compra
optimitzada dels mitjans. A més, l’agència acompanyarà la marca en el seu creixement, mesurant en tot moment l’eficàcia de
la seva activitat en el període establert, tant per a Espanya com
per a la resta de mercats en els quals té presència.
ROI + és la plataforma de Zenith que Andorra Turisme ha considerat clau per a la seva decisió, ja que permetrà crear estratègies upstream, que aportaran un major retorn de la inversió
mitjançant la transformació del negoci. Així mateix, permet un
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enfocament centrat íntegrament en el consumer journey global i
pot maximitzar les eficiències downstream, liderant el mercat de
l’automatització amb intel·ligència artificial i altres tecnologies.
Carolina García, general manager Zenith Barcelona, serà la
responsable de liderar l’equip al servei d’Andorra Turisme. (d’El
Publicista)

Mercedes-Benz vol estalviar accidents
amb el vestuari
“Evita accidents en el teu vestuari” és el claim de l’última acció
de l’agència Contrapunt BBDO per Mercedes-Benz. Es tracta
d’una campanya multicanal que protagonitza l’estilista i expert
en moda Josie. Tirant d’humor i fent un paral·lelisme entre
l’assistència a la conducció i l’assistència en moda (els coneguts com a personal assistant o personal shoppers), MercedesBenz ha creat el “Fashion Assist”. Es tracta d’un sistema que
ajuda a “Evitar accidents en el teu vestuari”. Aquest és precisament el claim d’una campanya multicanal que inclou un teaser d’1 minut de durada amb Josie com a protagonista. A més
d’aquest format llarg, l’agència Contrapunto BBDO ha distribuït

espots de 15 segons i ha creat falques de ràdio i presencia
digital. (de Reason Why)
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El 40% dels espanyols no protegeix
els seus dispositius de les
ciberamenaces
Per Reason Why

Segons Kaspersky Lab, el 66% dels usuaris d’Internet està preocupat per ciberamenaces com els correus i webs malicioses,
unes dades que han portat a l’empresa de ciberseguretat a reforçar les prestacions del seu paquet antivirus. Segons Kaspersky Lab, cada llar 2.0 a Espanya té de mitjana 6,3 dispositius
connectats a Internet. La tendència és que cada vegada hi ha
més dispositius que persones a cada casa i que aquests juguen
un paper cada vegada més important en la vida domèstica.

La companyia assegura que 2 de cada 5 persones a Espanya
no protegeix adequadament els seus dispositius de ciberamenaces com hacking, malware i el frau financer. No obstant això,
la companyia ha detectat que un gran percentatge, fins al 66%,
dels usuaris d’Internet si estan preocupats pels correus de phishing i webs amb fins maliciosos. Per aquest motiu Kaspersky
Internet Security i Kaspersky Total Security incloguin tecnologia
anti-phishing per protegir els usuaris d’emails falsos o spam,
així com pàgines web malicioses. A més l’URL Advisor avisa
l’usuari quan els enllaços condueixen a pàgines sospitoses.
Segons la companyia russa, juntament amb la por als webs
falsos, les llars espanyoles estan preocupades per la possible
pèrdua d’informació emmagatzemada en els seus dispositius.
El que més preocupa és la pèrdua de fotos digitals i, com a
solució a aquest problema.
D’altra banda, la nova App Lock per Android ofereix protecció
a la informació personal dels usuaris a través d’un codi secret
per bloquejar l’accés a aplicacions de serveis de missatgeria,
xarxes socials i correus electrònics evitant que puguin ser vistos per tercers. El servei de connexió segura a més protegeix el
trànsit de l’usuari quan fa servir xarxes Wifi insegures.
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Les novetats de Kaspersky també reforcen el control parental de
la navegació dels nens. Kaspersky Safe Kids permet als pares
fixar límits temporals per certs dispositius, restringir aplicacions als
nens i prevenir l’accés a pàgines de contingut per a adults. Segons
el director general de Kaspersky Lab Iberia, Alfonso Ramírez: “La
connectivitat permanent ens ha creat preocupacions lògiques sobre la seguretat en línia, des por de ser víctimes d’intents d’estafa
a preocupacions pel que els nostres fills veuen en línia”.

ComScore ofereix mesurament global
gratuïta de viewability
ComScore ofereix un mesurament de visibilitat gratuïta a nivell
mundial. Després d’una fase de prova beta en què han participat anunciants, agències i suports de tot el món, comScore
Viewability ja es troba a disposició del mercat. Des d’aquesta
setmana, es pot donar d’alta un compte, configurar anuncis mitjançant l’ús del generador d’etiquetes i començar a mesurar
la visibilitat de campanyes a través del nou interfície d’usuari.
“Les nostres eines d’ús personal li permetran començar amb
el seu treball en només uns minuts per començar a mesurar la
visibilitat de les seves campanyes”.

El Viewability permet a la indústria avançar en un món dinàmic
i cross-platform. Viewability de comScore utilitza la mateixa etiqueta i tecnologia que la solució vCE® acreditada per MRC,
que aporta informes transparents de visibilitat i elimina tant el
trànsit no vàlid general com el sofisticat. La visibilitat ha estat un
d’aquells assumptes sobre els quals ningú volia donar el primer
pas. L’objectiu de la publicitat és, i sempre ha estat, generar un
impacte. Si bé és de gran importància que un anunci sigui vist,
la visibilitat en si mateixa no és un indicador d’eficàcia. Aquest
és el motiu pel qual comScore ofereix visibilitat gratuïta: perquè
pugui centrar-se en els veritables indicadors d’eficàcia.
IAB aplaudeix que comScore doni suport amb aquest llançament l’estàndard de visibilitat de la indústria de la publicitat digital. El mesurament gratuït de la visibilitat permetrà centrar-se
en els indicadors importants per al negoci. En oferir indicadors
gratuïts de visibilitat, comScore amplia la confiança i la transparència en l’àmbit de la publicitat digital, el que permetrà a
la indústria centrar-se en els indicadors publicitaris importants
com la freqüència, la cobertura i els GRPs. (de Programa Publicidad)
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Facebook, la xarxa social més
popular; Instagram, la que més creix

digerir. De fet, és la xarxa que ha experimentat un major creixement en els últims dos anys i no és casualitat que acumuli les
últimes altes dels entrevistats.

L’estiu ha deixat en evidència un cop més que la popularitat i
influència de Facebook és inqüestionable, segons el baròmetre
d’estiu del Comunica Más por Menos. Aquesta xarxa permet
connectar i compartir tot tipus de continguts des d’una dimensió
eminentment social, un reflex virtual de les relacions humanes.
Però a més els creixements experimentats per aquesta xarxa,
que va arribar a créixer en 70 milions d’usuaris en un sol trimestre, obliga les marques a incloure-la en les estratègies de ‘social
media màrqueting’.

Aquest estudi afirma que disminueix el percentatge d’escèptics
amb l’entorn digital, ja que el 80% dels consultats assenyala
haver-se obert un nou perfil i haver intensificat l’ús en xarxes
socials durant els tres últims mesos, sent Instagram el perfil que
més altes ha generat, i tenint en compte que cada usuari té una
mitjana de cinc comptes en xarxes socials de mitjana.

Una altra xarxa que els usuaris assenyalen com a favorita és
Instagram, indicant que els aporta un valor més estètic i fàcil de

Un fet constatable és que augmenta l’interès en general per les
xarxes socials i les seves possibilitats. Ja que un 20% assen-

De la mateixa manera, un important percentatge (53%) reconeix que ha de prestar-hi més atenció i té intenció de fer un major ús de Linkedin durant els propers mesos, tenint en compte
que és la xarxa rellevant per excel·lència després de la tornada
a la rutina, a causa al seu caràcter professional. Linkedin es
distingeix de la resta per la seva marcada estacionalitat, sobretot per a ús comercial i empresarial, relacionat amb recerques
actives d’ocupació, canvis de treball o presentació de nous projectes i/o productes.
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yala que no descarta formar-se o contractar un responsable en
comunicació i màrqueting digital durant aquest any.
El mòbil segueix sent la plataforma per excel·lència per connectar-se, realitzar compres en línia i fins i tot fer pagaments.
L’usuari ja no pot eludir la transformació digital en què ens trobem immersos i no es resisteix a gaudir de les funcionalitats
que aporten les diferents xarxes o plataformes. (de Marketing
News)
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Quimet Perramon i Revista de
Badalona
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

referent de la informació econòmica i qui, a més a més, va fundar l’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica. Però
en Quimet també va fer un gran servei a la premsa de proximitat
en uns moments molt complicats.
Després de morir Franco, el novembre de 1975, va començar
el període de canvi a l’Estat espanyol, que no es començaria a
conèixer, però, fins que Adolfo Suárez, des del juliol de 1976,
presidís el govern central. Desapareixia el Movimiento i totes
les seves institucions, i l’Estat estrenava democràcia.

Aquest dimarts, 18 de setembre, el periodista Quimet Perramon
ha estat homenatjat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya
per la seva trajectòria i dedicació i la seva família també ha fet
entrega del seu llegat. Quimet Perramon va néixer l’any 1924
a Sant Adrià del Besòs i va treballar al Diario de Barcelona, El
Noticiero Universal i al diari Avui. Actualment és considerat un

La veterana Revista de Badalona, que per diverses circumstàncies era editada pel Movimiento, també havia de canviar. Presidida per l’Estanis Alcover i Martí, es va constituir l’empresa
Edicions Badalonines, SA per a fer-se càrrec de l’edició del
periòdic, però per causes legals no podia seguir amb la mateixa denominació a la capçalera. Es van fer gestions, es van
estudiar diversos noms per al periòdic, i es va considerar que
les inicials del seu nom inevitablement havien de coincidir amb
les mateixes de la Revista: R. de B. I així, el dissabte dia 11
de setembre del 1976, Diada Nacional de Catalunya, apareixia
el primer número de Reforma de Badalona, Periòdic independent d’informació, editat per Edicions Badalonines, SA i dirigit
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pel periodista Joaquim Perramon i Palmada, de Sant Adrià de
Besòs, el qual era ben amic de tots. Perramon va escriure també l’editorial d’aquest primer número, “Mirant endavant”, en català!, i va introduir la nostra llengua a totes les seccions on en
aquell moment va ser possible.
No hi va haver solució de continuïtat amb Revista de Badalona. Una setmana sortia al carrer la Revista i la setmana següent apareixia Reforma, amb el mateix format i els mateixos
col·laboradors. En resum, era el mateix periòdic de sempre,
però amb un altre títol i una altra llibertat que Joaquim Perramon va obrir amb la seva ploma de forma ben valenta.
De Reforma de Badalona en van sortir cinquanta-quatre edicions, que van ser numerades, successivament, de l’1 al 54.
Però aquelles dificultats inicials per poder conservar la capçalera de sempre s’havien pogut superar. Es va recuperar el títol
primitiu, que va ser registrat a nom d’Edicions Badalonines, i el
març de 1977, també sense solució de continuïtat, torna Revista de Badalona. Havia acabat la seva publicació, el setembre
anterior, amb el número 1.842, s’hi varen sumar els cinquantaquatre de Reforma, i així el primer número de la segona època
va ser el 1.897. Vençudes enormes dificultats, en Quimet va

considerar que la seva feina restava enllestida i va cedir el testimoni de la direcció de la nova Revista de Badalona a l’Estanis
Alcover i Martí.

Les biblioteques ajuden a trobar
informació fiable i segura, segons un
estudi de Pew Research Center

Els lectors, davant la proliferació de notícies falses, mostren
la seva preocupació per determinar quines notícies i fonts
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d’informació són més fiables i com discernir informació en línia.
Davant aquesta circumstància, un informe recentment publicat
per Pew Research Enllaç extern, s’obre en una finestra novalink
extern afirma que la majoria, especialment els de la generació
del mil·lenni, diuen que les biblioteques els ajuden a trobar informació fiable.
En general, sis de cada deu adults (61%) afirmen rebre capacitació sobre com trobar informació fidedigna; voltant de vuit de cada
deu adults (78%) pensen que les biblioteques els ajuden a trobar
informació segura i fiable; el 76% considera que les biblioteques
els ajuden a aprendre coses noves; al 56% creu que les biblioteques els ajuden a obtenir informació que els ajudarà a prendre
decisions; i, en una proporció gairebé igual, el 55% dels adults
asseguren que la biblioteca els ajuda a guanyar confiança en la
capacitació en l’ús d’ordinadors, telèfons intel·ligents i internet.
L’estudi observa clares diferències generacionals en els que valoren les biblioteques, sent més positiva com més joves i menys
en la gent gran.
Per edats, el 87% dels Millennials (18-35 anys) manifesten que
la biblioteca els ajuda a trobar informació veraç i fiable, enfront

del 74% dels Baby Boomers (52-70 anys) que pensen el mateix.
Més de vuit de cada deu Millennials (el 85%) diuen que les biblioteques els ajuden a aprendre coses noves, en comparació
amb el 72% dels Baby Boomers. Mentre que el 63% dels Millennials creuen que la biblioteca els ajuda a obtenir informació que
ajuda en les decisions que han de prendre, enfront del 55% de
les persones entre 52 i 70 anys.
Per gènere, les dones són una mica més propenses que els
homes a informar que les biblioteques els ajuden a trobar informació segura i fiable (el 82% enfront del 75%), aprendre coses
noves (80% vs 73%), créixer com a persona (69% vs. 61%),
prendre decisions informades sobre coses importants de les seves vides (54% vs. 44%) i trobar feina (47% vs. 38%).
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC interessats en ampliar aquesta
informació poden fer-ho CLICANT AQUÍ
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El 10 d’octubre, Berlín acollirà una
conferència centrada en innovacions
periodístiques, plataformes i publicitat
digital

Molts editors estan immersos o es troben en un procés
d’adequació dels seus continguts a l’actual procés digital que es
viu al voltant de tot el món. Per donar resposta a tots els dubtes
que sorgeixen sobre aquesta tendència, WAN-IFRA (associació
mundial d’editors de periòdics) ha organitzat un esdeveniment,
sota el nom de “Exposició mundial de publicitat i continguts di-

gital”, que tindrà lloc el pròxim 10 d’octubre, a Berlín. En ella,
experts en les matèries compartiran amb els assistents les seves millors tàctiques i tècniques.
Berlín es convertirà, doncs, en l’epicentre de la transformació
digital gràcies a les ponències que seran impartides per empreses amb una llarga experiència en la matèria i també per les
recents “startups”. Les conferències estaran centrades en els
desafiaments als quals s’enfronten els editors com, per exemple, l’adaptació del contingut als mitjans digitals, el qual ha de
ser fàcil i ràpidament editat, amb un ús de diferents i variades
plataformes, independentment d’on es publiquin.
Un altre dels punts clau de l’exposició seran les creixents plataformes de publicacions per a tecnologia mòbil com són Google
AMP i Facebook Instant Articles. Com fer un ús eficient d’elles i
com utilitzar aquestes eines és un dels punts ja marcats a tractar durant l’esdeveniment. Facebook també coparà una gran
part de la publicació a més d’altres plataformes socials i l’ajuda
que ofereixen per a editors de notícies i la publicació de les mateixes. S’analitzarà l’impacte de les xarxes socials i altres tendències emergents, a més d’oferir consells per treure el màxim
profit d’elles i poder distribuir contingut original per a l’usuari.
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Y es parlarà, naturalment, de tendències de la publicitat digital.
El mercat de la publicitat canvia de forma constant. L’exposició
de Berlín no deixarà escapar l’oportunitat d’oferir diferents conferències que versaran sobre el contingut de marca, la publicitat
contextual, màrqueting vídeo, etc., ja que la publicitat suposa la
més gran font dels ingressos dels mitjans d’informació. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Com es ven. Estratègies comercials per a nous productes i serveis.- Barcelona, dijous 21 de setembre (de 09:30h a
14:30h) - Amb aquest curs, impartit per Davide Menini, aprendreu a identificar i aprofitar les oportunitats comercials, planificar l’estratègia i l’activitat de venda, gestionar la cartera de
clients de forma eficaç i desenvolupar un sistema de gestió i
avaluació contínua.
Aprèn a llegir Codi Font.- Barcelona. Dimarts, dimecres i dijous, 26, 27 i 28 de setembre i 3, 4 i 5 d’octubre (de 17:00h a
18:30h) - En un entorn en què s’exigeix cada vegada més als
creadors de contingut online, aquest curs, a càrrec de Carlos
J. Campo, vol que el participant pugui enfrontar-se al codi font

d’una pàgina web sense que li sembli un galimaties. Es pretén
que pugui resoldre per si mateix petits problemes tècnics que
poden donar-se en la seva producció, sense que li calgui el suport de programadors o tècnics per solucionar-los.
Webinar: Consells per escriure a Facebook i Twitter.- On
line. Dimecres, 27 de setembre (de 15:30h a 16:30h) - Els missatges que penges a Twitter i Facebook arriben als teus usuaris
tal i com tu vols? Per millorar l’efectivitat de les teves accions
cal saber que cada xarxa social té unes característiques específiques que fan que necessitem adaptar el nostre llenguatge
per tal que el nostre missatge aconsegueixi els seus objectius.
Sílvia Llombart ens donarà uns consells bàsics i trucs molt útils.
Generació de continguts periodístics per al mòbil.- Barcelona, divendres 29 de setembre i 6 d’octubre (de 10:30h a 13:30h)
- L’objectiu d’aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, és fer un
recorregut i reflexionar sobre què es podria fer i què s’està fent
avui dia amb el mòbil com a canal de consum de continguts. La
tecnologia mòbil ens obre tot un món de possibilitats, també als
qui es dediquen a informar i generar continguts, i conèixer millor
el canal ens pot ajudar a afrontar el nostre futur professional
amb més garanties.
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Linkedin per a empreses.- Barcelona, dimecres 4 d’octubre
(de 10:00h a 14:00h) - Linkedin és la millor plataforma professional per a empreses i, tot i així, és a la que menys suc
se li treu. En aquest curs impartit per Pilar Yépez, els participants podran descobrir com enfocar el perfil de la seva empresa a Linkedin, com promocionar els seus productes i serveis
i, per descomptat, con tractar i aterrar el pla de continguts i
l’estratègia a la xarxa social professional que més eines posa al
servei de l’empresa.
Community Manager - Nivell avançat.- Barcelona, dilluns 9 i
16 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - En aquest curs, Enrique
San Juan ens mostrarà les xarxes socials més importants que
utilitza el periodista per comunicar-se amb la comunitat online i desenvoluparà casos pràctics en els principals canals:
Facebook,Twitter, Youtube, Instagram i Snapchat. Els participants han de tenir uns coneixements consolidats de l’ús de
les diferents xarxes socials i un mínim d’experiència en la seva
gestió orientada a l’àmbit corporatiu o professional.
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com

és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes de Catalunya són bonificables, és a dir que l’empresa
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el Col·legi gestiona els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a
https://www.periodistes.cat/formacio.
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Periodisme, innovació i
emprenedorisme
Per Pablo Riffo Torres / Industria Periodística ADEPA

entenen les etapes que han de passar els emprenedors, les
etapes de vida d’una startup quan rep capital, què és el que ha
de prioritzar, etc.”. Palladino va plantejar aquesta activitat com
un disparador en la creació d’un espai per ajudar els periodistes
a entendre la realitat de l’emprenedorisme i la innovació.
Per a la convocatòria al Fòrum, Palladino i el seu equip van
convocar un comitè especialitzat que va seleccionar a un grup
de periodistes i emprenedors. Els continguts també van ser
part del treball de comitè: es va buscar incloure temàtiques
d’innovació en mitjans, enfocats a periodistes, inversors i emprenedors.

Amb la necessitat de brindar eines per comunicar correctament
el desenvolupament emprenedor a la regió, Nxtp Labs ha desenvolupat una primera trobada entre periodistes, emprenedors i
inversors denominada “Fòrum Periodisme d’Innovació”.
Nora Palladino, màrqueting manager de Nxtp Labs -que treballa
en la indústria del capital emprenedor fa sis anys-, va observar
que “els periodistes no entenen molt d’aquest ecosistema, no

“La meitat de la nostra audiència venia a buscar eines per emprendre”, va comentar Palladino. “Tot i que en NXTP Labs no
som especialistes en eines de contingut periodístic, i no era el
focus del fòrum, algunes eines es poden agafar i podem energitzar als emprenedors”, va afegir.
Consultats sobre com poden els mitjans tradicionals beneficiarse amb aquest tipus d’eines i la lògica del emprenedorisme, els
referents de NXTP Labs creuen que més enllà de la mida d’una
empresa periodística, totes poden tenir un esperit innovador.
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Un dels exemples va ser el cas de Xpand Ventures, una acceleradora de startups del grup argentí Clarín, que ajuda a
iniciatives a créixer i expandir-se. Com va assenyalar un dels
seus líders, Adrián Mastronardi, el seu focus està posat en desenvolupaments que utilitzin tecnologia per a l’agro (AGTECH),
finances (Intech), assegurances (insurtech), comerç electrònic
(e-commerce), la generació i tancament de prospectes (lead
generation i lead closing) i les solucions per a mitjans digitals
(ADtech).
Una de les principals conclusions del Fòrum és que hi ha diferents formats d’ingrés al món emprenedor per a les corporacions mediàtiques: creant fons d’inversió en el què han de triar
startups que els sumin valor a ells com a corporació i que els
generi innovació en la seva cadena de valor. L’altra possibilitat
és obrint espais i cèl·lules d’innovació dins de les mateixes organitzacions. “Dins d’un mitjà si no hi ha un espai de creativitat
i de prova, si no donen aquest tipus d’espais és poc probable
que generin innovació”, va assenyalar Palladino.
Sense la possibilitat de donar aquest lloc en l’estructura corporativa “és poc probable que puguin generar innovació des
de dins”, va remarcar. Detectar intra-emprenedors per desen-

volupar-los i provar. Sempre tenint la visió que és un “espai
de joc i prova”, on hi ha possibilitats d’equivocar-se afegeix
l’especialista.
Està detectat que hi ha una oportunitat enorme d’audiències
i de negocis. Tant les marques com les audiències no estan
satisfetes amb les ofertes de continguts i de format que hi ha.
La indústria dels mitjans no ha anat travessada fortament per
la tecnologia. A les redaccions tradicionals és molt difícil, és un
lloc on aprendre és un desafiament, ningú es posa en aquest
lloc i a més hi ha molt ego, on la signatura personal està per
sobre de l’equip, en general.
També hi va haver keynotes amb periodistes especialitzats en
cobrir aquesta especialitat, en aquest cas als Estats Units, com
Jonathan Shieber, de Techcrunch i Camille Ricketts, de First
Round Capital. Shieber va marcar en la seva exposició que els
temes que direccionaran el món de les Tecnologies i Inversions
de risc en els propers anys seran Automatizació/#AI, CRISPR/
Life sciences, AR/VR, Blockchainy materials, Espaih y FoodTech.
El periodista també va deixar sis nous desafiaments d’inversors
de capital: No ser racistes, no ser sexistes, no ser elitistes, so-
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breviure a crowdfunding, enfrontar competència creixent i mirar
més enllà de Silicon Valley.
La jornada també va comptar amb l’exposició de l’estudi realitzat per Sembra Mitjana sobre mitjans digitals a Llatinoamèrica.
Mijal Iastrebner va destacar que hi ha un “ecosistema vibrant,
que creix en quantitat de mitjans digitals” destacant casos de
monetització per fora de la publicitat tradicional.
Mauricio Jaramillo, de Hangouts de Periodismo; Hernán Kazah,
de Kaszek Ventures, i Cate Ambrose, de Lavca van ser uns
altres dels expositors durant els dos dies de durada del fòrum.
Els organitzadors ja estan pensant en continuar-ho l’any vinent.
“La nostra idea és encomanar altres ecosistemes i connectar
amb periodistes d’altres latituds per anar mostrant aquests ecosistemes d’innovació perquè els mitjans no se’n quedin fora”,
va confiar Palladino.
“Avui, els inversors hi són; els emprenedors, hi són. Falta que
s’hi sumin els mitjans i que els periodistes assumeixin aquest
rol de responsabilitat social de comunicar el creixement econòmic dels seus països a través dels ecosistemes emprenedors “,
va reblà per acabar.
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Segons Antonio Caño, 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 fer a Lisboa, on hi 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. Han posat en qüestió el periodisme tradicional, però hem de conviure amb elles i aliar-nos
amb elles”, va afegir Caño. “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’n
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”.
El director de Público va preguntar si alguna empresa periodística se salva de la crisi, al que Caño li va contestar que no: “No
hi ha ni una sola al món que estigui millor que el 2008”.
Malgrat tanta mala notícia, Caño reconeix que El País mai 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 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”.

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. (Foto: João Henriques)
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Ismael Nafría: “Tot mitjà pot aspirar a
ser The New York Times”
Per Andrea Rodríguez / bloc WAN-IFRA

WAN-IFRA parla amb Nafría abans de la seva participació en la
conferència Digital Media LATAM 2017, sobre aprenentatges,
els reptes de la indústria i la seva expectativa com a ponent en
#DML17 i sobre com tot mitjà pot aspirar a ser, a la seva manera, The New York Times.

El periodista català i especialista en mitjans digitals Ismael Nafría
ha estat un àvid estudiós de la transformació de The New York
Times (NYT). Amb 30 anys d’experiència en el periodisme, els últims 20 els ha dedicat a entendre la transformació digital de la indústria. Aquest any va publicar, al costat del Centre Knight per al
Periodisme en les Amèriques, el llibre “La reinvenció de The New
York Times”, on analitza el cas de la “dama grisa” de la premsa.
Per què el New York Times és referent en termes de digitalització i quin és el seu futur com a mitjà digital?
El New York Times va saber anticipar-se a temps als canvis
que han ocorregut en la indústria dels mitjans i sempre ha respectat la seva principal raó de ser: oferir informació d’alta qualitat als seus lectors. En un món on impera la sobreabundància
d’informació és indispensable comptar amb mitjans fiables, professionals, que dediquen els seus recursos a crear contingut
d’alta qualitat i a investigar i explicar el què passa.
Però això no és tot. Els mitjans han d’entendre les noves formes
de consum. Adaptar-se al consum d’informació en mòbil o en
xarxes socials és fonamental. El Times va saber adaptar el seu
missatge i la seva informació, i la va fer arribar als seus consumidors per mitjà de tots els canals. Allà rau l’èxit i el futur del diari.
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Consideres que el model de transformació és replicable
per a altres mitjans?
És una de les preguntes que em vaig fer des d’abans de dedicar-me al llibre. Cada mitjà és diferent, però tots tenen alguna
cosa que els fa ser un referent. Els mitjans poden aspirar a ser
“el New York Times” de la seva regió, de la seva àrea temàtica o
del seu públic objectiu. És a dir, convertir-se en el mitjà imprescindible, de referència, pel que val la pena pagar amb diners
o amb temps. Un mitjà que marca la pauta en el seu mercat i
es converteix en fonamental en la vida dels seus consumidors.
Estic segur que l’exemple de transformació digital del diari novaiorquès pot ser adoptat per qualsevol mitjà. És, en efecte,
fàcil dir-ho, però difícil fer-ho. Recordem que la indústria periodística, com altres indústries, està patint una transformació
radical des de fa dues dècades i no ha acabat. L’últim que es
pot esperar és que les coses siguin fàcils
El print està condemnat a extingir-se? Com pot seguir existint en un món digital?
En absolut. Mentre hi hagi gent disposada a consumir les notícies impreses, seguirà existint. Els mitjans han d’entendre que
l’entorn no és igual que abans. Amb internet i els mòbils la infor-

mació es consumeix a través de moltes vies. El producte imprès
que se li ofereixi als lectors ha de ser diferent. Al print li queden
tants anys de vida com productes interessants siguem capaços
de crear.
Cal acceptar que dins de la transformació han canviat aspectes com l’atenció del lector. Una estratègia podria ser reduir la
paginació de dilluns a divendres i crear impresos més extensos
els caps de setmana. A més, cal crear un producte atractiu que
convidi a la lectura i aposti per temes diferencials, alhora que
expliqui històries profundes. En qualsevol cas, l’estratègia ha
de tenir en compte totes les plataformes i posar l’usuari en el
centre de l’operació.
En el teu llibre parles d’un nou model de negoci on els
usuaris aporten més que els anunciants, què significa això
per a la publicitat en línia?
Una de les tendències que podem reprendre del NYT és que
els usuaris, com a generadors d’ingressos, s’estan convertint
en la part principal del negoci dels mitjans. Els usuaris que paguen per una subscripció o per exemplars concrets representen
més guanys que els anunciants, els quals solien ser la principal
via d’ingressos dels diaris. Al Times el canvi es va produir el
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2012. Actualment els ingressos a través d’usuaris representen
més del 60% del seu total. I si observem estadístiques internacionals, descobrirem que posar el focus en l’usuari en termes
d’ingressos és una tendència a nivell global.
La publicitat digital segueix oferint oportunitats per als mitjans
digitals. Tot i així, no són l’única via. Per això en el llibre intento
explicar una lliçó fonamental del NYT: fiar completament el futur
dels nostres mitjans a la publicitat és perillós. Cal apostar per
publicitat digital, però amb major control. Crear xarxes de qualitat per a la publicitat programàtica pot ser una opció. Igualment
ho és apostar per la publicitat nativa i el contingut patrocinat. No
obstant això, el mitjà ha de respectar les regles del joc i deixar
clar als usuaris que hi ha continguts oferts per un anunciant. A
més, és fonamental respectar el lector i evitar formats intrusius
que obstrueixin l’experiència de l’usuari.

Parlem d’inclusió i digitalització, els mitjans com poden
combatre l’esvoranc digital y tenir models de negoci rendibles al mateix temps?
El tema de la bretxa digital és un problema que afecta la societat en general. Implica accions de governs, empreses, el sector
de telecomunicacions i altres indústries interessades. Des de la
trinxera dels mitjans, els models anomenats freemium, que ofereixen una part dels seus continguts de manera oberta i gratuïta
i altres sota subscripció, són una via per desenvolupar models
de negoci rendibles que al mateix temps permetin quotes elevades d’accés. En el cas del Times qualsevol usuari pot consultar
la portada, les portades de secció i llegir fins a deu notícies al
mes de manera gratuïta. Si vol consultar més, ha de ser subscriptor. El diari assoleix el 90% dels seus ingressos digitals gràcies únicament al 12% dels seus usuaris. És una bona fórmula.
Què hi ha del problema de les fake news? Com evitar que
en els processos de digitalització proliferin notícies falses?
Aquest problema no és exclusiu del continent americà i s’ha
vingut accentuant en l’últim any. Una cosa és clara: els mitjans
són responsables d’ajudar a lluitar contra el fenomen fent informació de qualitat, fiable. És important no caure en la temptació
del “clickbait”, la qual és una tàctica suïcida. En el cas del NYT,
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des de l’inici ha manifestat que el seu objectiu no és fer pàgines
vistes, sinó un producte de qualitat i valor. Si un consulta el diari
tots els dies, ha de comprovar que és cert.
Fer periodisme de qualitat en un entorn digital és encara possible però implica l’adaptació dels mitjans informatius. És imperatiu entendre aquest nou context i, sobretot, les noves formes
de consumir notícies. El cas del Times revela la necessitat de:
a) Adaptar-se a les noves plataformes i la manera de consumir
notícies
b) Brindar informació única, rellevant, diferenciada
c) No comptar únicament en la publicitat digital com a ingrés a
futur
d) Conèixer al seu lector
e) Pensar constantment en la relació amb les plataformes de
distribució de contingut com Google i Facebook.
Aquesta serà la primera ocasió en què Ismael participi com a
ponent en la #DML17 i està ansiós per descobrir nous paradig-

mes de producte i de negoci, així com debatre amb els seus
col·legues del sector. Segur que ho aconsegueix.
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Un nou projecte de proximitat promet
una pluja de llocs de treball en el
periodisme local americà
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

a 1.000 periodistes a les redaccions de mitjans de proximitat
d’Amèrica durant els propers cinc anys.
Google News Lab, en associació amb l’organització sense ànim
de lucre The GroundTruth Project han donat a conèixer un nou
projecte per al periodisme. Report For America (RFA) pretén enviar periodistes a les redaccions americanes durant un any renovable perquè es formin i ajudin a reconstruir el periodisme local.
La iniciativa serà llançada a principis de 2018 i no rebrà finançament governamental. El programa comptarà amb el suport de la
Fundació Knight, l’Institut Lenfest per al Periodisme, la Fundació de la Família Galloway, el Centre d’Informes d’Investigació i
Reveal Labs, i la Xarxa de Periodisme de Solucions.

Els nordamericans s’han donat compte que necessiten un nou
model que enforteixi el periodisme de proximitat, enriqueixi les
comunitats, faculti els ciutadans i restauri la confiança en els
mitjans de comunicació multiplataforma locals. Així ha nascut
Report for America (RFA), una iniciativa que pretén donar feina

Els responsables d’aquesta iniciativa asseguren que “la crisi del
periodisme s’ha convertit en una crisi per a la nostra democràcia”. Per això, estan disposats a reclutar una nova generació de
periodistes que desitgin servir a les organitzacions de notícies
comunitàries darrere del bé comú.
L’objectiu és desplegar a més de 1.000 periodistes arreu dels
Estats Units durant els propers cinc anys. Els criteris d’elecció
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seran molt selectius, però no aplicaran restriccions d’edat,
raça, gènere o experiència. La selecció la portarà a terme
l’organització nacional amb l’ajuda d’un comitè de periodistes i
líders del servei comunitari.
Els periodistes aprendran a realitzar informes, verificació de
fets, construcció d’audiències, etc., guiats pels millors periodistes de la nació. Google News Lab instruirà als periodistes
en periodisme digital i de dades, i els proporcionarà eines com
Chromebooks i càmeres de 360 graus.
El primer any, la RFA pagarà el 50% del salari del periodista, i el
percentatge restant es dividirà a parts iguals entre la redacció i
els donants locals que hagin estat capaços de comprendre que
el periodisme local és una necessitat cívica.
En finalitzar el projecte, el periodista haurà de realitzar un servei comunitari d’acord a les seves habilitats. Una possibilitat
és ajudar a un grup d’estudiants a tirar endavant un diari o una
web de notícies al seu centre d’estudis.
El primer anàlisi sobre la iniciativa dedueix que l’informe per a
Amèrica aprofitarà la tremenda creativitat i innovació que ha

sorgit a les comunitats durant l’última dècada. Les sales de
premsa de l’amfitrió poden ser sense ànim de lucre o comercials, incloses estacions de ràdio públiques, diaris locals, llocs
de notícies digitals de proximitat, estacions de televisió locals,
canals d’accés públic o escoles de periodisme. O bé, les organitzacions poden unir-se a un consorci per patrocinar un membre del cos del RFA.
El projecte reconeix que és perfectament exportable i els organitzadors resten oberts a facilitar informació per si es vol organitzar una estructura fora dels Estats Units. Aquest podria
ser un bon projecte per a què Catalunya l’acollís i reforcés així
la enorme tasca que desenvolupa a casa nostre la premsa de
proximitat, local i comarcal. Aquest anàlisi podria quedar en
mans d’una associació com l’AMIC per a veure’n la viabilitat.
Els lectors d’El Butlletí poden accedir a més informació CLICANT AQUÍ
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Del pànic a l’esperança: els mitjans
espanyols davant el tsunami digital
Per Gonzalo Toca / Forbes Business

És veritat que la crisi, les retallades de plantilla, el deute i la
caiguda dels ingressos publicitaris s’han clavat com ganivets
a les cames dels grans mitjans de comunicació impresos. Així
és molt difícil avançar i, molt menys, córrer just quan més ho
necessiten. Una de les pitjors ferides que els ha deixat aquest
període i que només ha començat a cicatritzar ha estat la desconfiança i l’enfrontament entre els periodistes, els directius, els
consultors tecnològics i els propietaris. Necessiten reconstruir,
com més aviat, els ponts que van saltar pels aires.

Tots s’han tirat la culpa en algun moment que els expulsessin
del paradís, és a dir, de la mítica edat daurada d’una professió
i un sector pròspers, immensament respectats i influents. Tots
s’han sentit en algun moment com Adam davant d’una Eva que
els va seduir perquè mosseguessin, ingènuament, la temptadora poma dels continguts gratuïts i la conversió de les sanejades
empreses familiars en grups multinacionals endeutadíssims. La
realitat, però, és que aquella edat no va ser tan daurada i que
molts d’ells van compartir i donar suport a aquelles decisions.
L’error, igual que la solució, van ser i seran col·lectius.
Els directius i els propietaris aspiraven a construir imperis que multipliquessin la facturació, diversifiquessin les seves fonts d’ingressos
i traduïssin aquestes noves fortaleses en blindatge contra les pressions externes. La fórmula havia funcionat amb el Grupo Correo,
Zeta o Prisa en les dècades anteriors. Els periodistes van veure en la mida multinacional i la finestra d’internet una oportunitat
d’augmentar la seva influència sense més amenaces. Els assessors tecnològics sospitaven que els nous canals, amb l’oportú esquer d’alguns continguts gratuïts, eren una ocasió fantàstica per
transformar a milions d’usuaris en subscriptors, per iniciar una autèntica conversa amb la seva audiència més enllà de les cartes al
director i també per generar més ingressos publicitaris.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
Qüestionar aquella suposada edat d’or, superar, gradualment,
aquesta desconfiança i construir un relat comú on tots assumeixin les seves responsabilitats sense buscar culpables és un
element crucial perquè aquest sector vegi de nou les oportunitats -amb forma de noves fonts d’ingressos i models de negoci
rendibles- que ja se li estan presentant. Obsessionar-se amb el
pecat original i el paradís perdut no serveix per canviar el rumb
de la història. Només serveix per seure a esperar l’apocalipsi.
I això quan la carrera per la prosperitat ja ha començat. Ramón
Salaverría, director del Centre d’Estudis a Internet i Vida Digital
de la Universitat de Navarra, creu que cal “actuar amb rapidesa i dissenyar estratègies més proactives i menys defensives
davant la digitalització”. Miguel Ormaetxea, un veterà periodista i consultor, posa exemples i destaca, en aquest sentit, que
l’editora Axel Springer “no només ha aconseguit augmentar la
seva facturació a internet, sinó que el 60% dels seus ingressos
provinguin d’aquí”. L’analista nord-americà Ken Doctor ha escrit a Polític que les mesures que ha implementat Jeff Bezos,
el fundador i propietari d’Amazon, al Washington Post el van
tornar als beneficis l’any passat i contribuiran a ampliar la seva
plantilla un 8%.

Copiar als millors
No és estrany que les empreses digitals líders tinguin molt a
ensenyar a uns mitjans que aspiren a convertir-se en plataformes digitals d’èxit. Per això, Juan Varela, periodista i consultor
en transformació digital de Best Spanish NYC, els recomana
que, igual que elles, posin en marxa “equips transversals i dedicats en exclusiva al disseny i testeig de nous productes en diferents plataformes”. Segons ell, haurien de simplificar i eliminar
els processos i les funcions dels antiquats departaments comercials que no afegeixin un valor clar i quantificable als seus
clients mitjançant un servei excel·lent i nous formats publicitaris
digitals. En això es basen els sistemes de gestió llegeixin, agile
i design thinking.
Indubtablement, el canvi és molt més senzill en una startup pionera que en un conglomerat multinacional amb dècades de vida,
rols fixos i interessos creats a l’esquena. De tota manera, els
balanços demostren que retallar costos, introduir continguts virals, redissenyar webs i fer bon periodisme ja no són suficients.
Cal canviar la cultura i afavorir l’experimentació perquè siguin
els diaris els que escriguin la música i no, simplement, els que
la ballin. Miguel Ormaetxea els anima a avançar-se a la propera onada “experimentant amb noves eines com els micropaga-
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ments que facilita blockchain o els dispositius d’intel·ligència
artificial com Echo”, una criatura d’Amazon que interactua amb
els usuaris mitjançant la veu i que és capaç d’explicar-les notícies o els resultats esportius del dia.
La premsa, en plena transformació digital, pot aprendre no només de les empreses tecnològiques sinó també del que està
funcionant en alguns mitjans innovadors, tant grans com petits.
L’exemple més evident gairebé es presenta sol. Ismael Nafría,
periodista i consultor becat pel prestigiós Knight Center for
Journalism in the Americas de la Universitat de Texas a Austin,
acaba de publicar La Reinvenció del New York Times, un llibre
que no només li ha permès aprofundir al límit en la digitalització
del diari més prestigiós del món, sinó també comprendre què
haurien emular els seus homòlegs espanyols.
La primera lliçó té a veure amb les fonts d’ingressos i les marques. Nafría recorda que el New York Times viu de les vendes
d’exemplars, de les subscripcions, de la publicitat, dels esdeveniments i de la configuració d’una comunitat que coneix bé ia
la que li ofereix serveis propis o de tercers, que van des de la
educació als viatges”. Diversificar els ingressos i diluir el pes de
la publicitat és l’única manera de conservar la independència

enfront dels grans anunciants. Al diari novaiorquès, conclou el
consultor, “hi ha una estratègia per convertir els usuaris anònims en usuaris registrats ja aquests últims a subscriptors”. Per
això estableixen un límit mensual de continguts d’accés gratuït
al seu web. Els posen la mel als llavis.
La segona lliçó afecta el nombre i els mesuradors de qualitat
dels articles que es publiquen. Ismael Nafría apunta aquí que el
diari més prestigiós del món “publica menys notícies que molts
grans diaris espanyols”. El motiu és que es concentra exclusivament en els assumptes més rellevants del dia (molt pocs i absolutament ineludibles) i, sobretot, en continguts i punts de vista
originals que poden marcar l’agenda i que exigeixen setmanes
de treball als seus redactors.
Noves mètriques
En aquest context, afegeix el consultor, “han dissenyat mètriques específiques per l’impacte de les notícies que no prenen
com a referència principal els clics o que es trobin entre les
més llegides”. Una de les més cridaneres és la taxa de conversió d’un usuari en subscriptor després de la lectura d’una
sola peça. El Financial Times en fa servir una altra més fàcil
d’implantar a Espanya: es diu Lantern i té en compte el temps
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que l’audiència dedica al contingut i si arriba o no fins al final,
les seves pàgines vistes, els usuaris únics i la taxa de retenció
(si l’usuari ha entrat més vegades al web o no).

Les noves mètriques han complert fins ara una triple funció.
Deixen que sigui el client del mitjà el que decideixi si una notícia
li afegeix o no valor, els periodistes aprecien amb més precisió
la rellevància social del seu treball i els mesuradors dilueixen la
importància de criteris que afavoreixen l’entreteniment i el sensacionalisme per sobre de la qualitat de la informació.
La quarta derivada podria no trigar a arribar. Sense descuidar
les notícies més importants del dia, els mitjans concentraran la
seva cobertura en aquelles informacions que afegeixin més valor als seus usuaris i contractaran, promocionaran i mantindran
en els seus llocs als professionals que sàpiguen triar i elaborar

els continguts que interessin a les seves audiències amb les
dades i els principis ètics del periodisme a la mà i sense caure
en la viralitat facilona.
La tercera lliçó que identifica Nafría passa per la renovació dels
formats periodístics i publicitaris. Segons ell, “surten i entren
al New York Times setanta treballadors cada any, el que significa que, des de 2007, s’ha incorporat un 60% de la plantilla”.
Aquesta rotació, que s’accelerarà en els pròxims tres anys, segons un informe intern publicat al gener, ja ha servit per incorporar uns perfils que han dissenyat productes informatius
i publicitaris propis i originals amb l’ajuda del vídeo, les noves
narratives i els gràfics interactius.
Gràcies a ells, a les noves mètriques i a les dades massives,
el New York Times ha recuperat l’atractiu per a molts Millennial
i coneix les necessitats i el perfil de consum dels destinataris d’uns publireportatges cuidadíssims que ven cars als seus
anunciants. Facebook i Google ni són capaços ni els interessa
oferir aquest servei d’alta gamma i tan segmentat.
També es pot aprendre de les experiències de capçaleres més
petites. Mario Tascón, que és soci fundador de Prodigioso Volcan,
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una consultora que ajuda a les principals capçaleres espanyoles
i llatinoamericanes en la seva transformació digital, té algunes
idees al respecte. Per exemple, adverteix el consultor, “Quartz és
un mitjà que ha establert un nou model de jerarquització de les
notícies, que introdueix elements sorprenents en la seva cobertura com, per exemple, sonets, que posseeix un to i uns continguts
originals i que és molt evident que, a diferència del que sol ocórrer
a Espanya, pensa molt en l’usuari i li dóna el que espera”.
A l’Estat espanyol, segons Tascón, els diaris pensen abans en
el que volen oferir que en el que els estan demanant, en la
forma que l’hi demanen i en els canals on els usuaris esperen
rebre-ho. Eldiario.es, dirigit per Ignacio Escolar, podria ser diferent perquè, afirma Tascón, “és un mitjà que ha creat i coneix
a la seva comunitat de socis, que té una identitat ideològica
molt reconeguda -progressista- i que es distribueix molt bé per
Twitter i Facebook i a través dels perfils, molt actius, dels seus
redactors en les xarxes socials”.
Irònicament, aquest periòdic s’ha convertit, al mateix temps, en
el mitjà espanyol més admirat per la seva comunitat de socis
-el diari The Guardian es va inspirar en ella- i en un dels menys
inclinats a rendibilitzar-la. La seva ideologia i la de la seva au-

diència restringeixen o impedeixen els publireportatges per a
empreses i els serveis de tercers amb algunes excepcions com
els descomptes per a esdeveniments culturals.
La qüestió de la comunitat, i de la nova font d’ingressos per publicitat i subscripcions que pot significar, està directament relacionada amb dos aspectes claus perquè la premsa aprofiti les noves oportunitats: la credibilitat i un posicionament diferenciat que
justifiqui cobrar, com a soci o com a subscriptor, pels continguts.
Així, Juan Varela, de Best Spanish NYC, considera que les capçaleres espanyoles abusen d’una diferenciació molt centrada
en el posicionament partidista i les notícies del dia que tenen
tots... i molt poc en els enfocaments i les informacions originals. Els productes més reeixits del mercat, com l’iPhone, no
ho fien tot a la coincidència amb l’estil de vida o les inclinacions
culturals dels seus clients i, per això, Apple inverteix milions a
explicar i desenvolupar per al seu telèfon qualitats i continguts
únics. D’altra banda, el Washington Post i el New York Times
han multiplicat els seus subscriptors recolzant-se en campanyes de relacions públiques que els defineixen com a mitjans
independents del Govern i els partits.
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El nou context exigeix que les capçaleres expandeixin la seva
definició de credibilitat. Fins ara, ser creïble estava molt relacionat amb la mida del medi i amb la fe de la majoria de la
societat en la premsa com a institució. Això ha començat a mutar amb l’emergència de mitjans petits molt poderosos, amb la
caiguda del prestigi del periodisme que ha accelerat la crisi i
amb l’existència d’una població més polaritzada i inclinada a
consumir només la informació amb la qual s’identifica gràcies a
Facebook o Twitter.
Nous significats

Ara ser creïble depèn, cada vegada més, de la confiança que
inspiri cada mitjà, gran o petit, en la seva comunitat d’usuaris
recurrents (siguin o no de pagament)... i en ser transparent amb

ells i escoltar i respondre eficaçment a les seves crítiques. Per a
Ramón Salaverría, de la Universitat de Navarra, també influirà
que “distingeixin perfectament la publicitat nativa (publireportatges) que elaboren per a les marques dels continguts purament
periodístics” i que “es posicionin com la gran alternativa fiable a
les notícies falses o fake news que inunden internet i les xarxes
socials”.
Justament, Google i Facebook, els dos gegants de Silicon Valley que concentren més del 80% de la publicitat digital que
anhelen els diaris, són els principals afectats -juntament amb
Twitter- per l’escàndol que han suposat les notícies falses. La
seva influència en l’última campanya presidencial als Estats
Units i el referèndum del brèxit ha portat a les autoritats del Vell
Continent, en els estats i a Brussel·les, a fer que Google i Facebook siguin cada més responsables de la identificació i retirada
fulminant dels rumors disfressats d’informació.
Els diaris estan aprofitant aquesta situació per negociar condicions més favorables... i els gegants, per primera vegada, han
començat a escoltar els seus desitjos, a cooperar amb ells, a donar-los espais diferenciats en les seves plataformes i a finançar
part dels seus projectes periodístics. Per què estan cedint?
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Per començar, perquè la Comissió Europea ha demostrat, en
l’últim any i mig, que s’atreveix a imposar multes quantioses a
Google (2.420 milions d’euros), Facebook (110 milions d’euros)
i Apple (13.000 milions d’euros). Fonts coneixedores apunten
que això pot ser només el principi. Alemanya ha aprovat sancions de fins a cinquanta milions per aquelles xarxes socials
que no identifiquin i retirin ràpidament les publicacions delictives o mentideres. Independentment d’això, la Xina ha bloquejat a Facebook i Google perquè no distribueixin notícies certes
sobre el règim i Donald Trump vol acabar amb la neutralitat
de la xarxa, cosa que forçaria als dos gegants a començar a
pagar quantitats astronòmiques a les empreses de telecomunicacions.
Per si això fos poc, Natalia Martos, counsel i experta del despatx d’advocats Pérez-Llorca a internet i mitjans de comunicació,
recorda que “s’està acabant de perfilar la regulació d’un mercat digital europeu, que impactarà directament i a curt termini
sobre les tecnològiques nord-americanes en terrenys com la
limitació de les galetes, la protecció de les dades dels usuaris,
el pagament pels drets d’autor dels continguts periodístics i la
tributació”.

Aquests canvis normatius ajudaran les companyies europees a
competir, per primera vegada, en un pla d’igualtat legal amb les
americanes. Fins ara, cadascú complia les lleis del seu país de
procedència i les regles comunitàries eren molt menys permissives amb les dades que les de la primera potència mundial.
Miguel Ormaetxea, periodista i consultor de mitjans, creu que
un mercat amb més competència hauria d’enfortir la capacitat
de pressió de les capçaleres. Això és el que va passar amb el
sorgiment de la botiga d’aplicacions mòbils de Google enfront
de la d’Apple, de Facebook enfront de Google a la publicitat i,
ara, d’Amazon enfront de Google i Facebook en el segment de
les dades i, en menor mesura, dels anuncis.
No obstant això, com afirma Ricard Martínez, director de la
Càtedra Microsoft de Privacitat i Transformació Digital de la
Universitat de València, “no cal exagerar el seu poder de negociació enfront d’unes multinacionals molt consolidades que
donen un bon servei i compten amb un públic fidel”. Una altra
limitació és que si els diaris reben cada vegada més diners i
col·laboració d’aquestes empreses, això pot comprometre la
seva independència i la seva credibilitat quan arribi el moment
d’informar sobre elles. Hauran de ser molt cauts i molt transparents amb les seves comunitats.
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Com es veu, els desafiaments de la premsa espanyola són
abundants, greus i profunds, però també suggereixen formes
prometedores de convertir aquesta revolució en una oportunitat memorable. L’huracà devastador de la digitalització pot ser
també un poderós vent a favor que condueixi cap a noves fonts
d’ingressos i estils de treballar, noves maneres de recuperar
i consolidar la seva credibilitat i influència i, per fi, escenaris
desconeguts i fecunds per tancar ferides internes ... i negociar
amb uns rivals que, fins fa només un any, semblaven invencibles. Per descomptat, aquest camí només es fa al caminar. I a
l’ensopegar. I al aixecar-se de bell nou. I en creure més en un
futur per inventar que en un paradís inventat. És el poder de
l’esperança enfront de la por.
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La premsa s’encamina a la seva
extinció amb un immobilisme suïcida
Per Miguel Ormaetxea, editor del web Media-tics

que fa 20 o 25 anys. La qualitat ha baixat i la informació es
barreja amb massa freqüència amb l’opinió. La premsa diària
s’enfonsa inexorablement i s’encamina a la seva extinció amb
un cridaner immobilisme.
El president executiu de Prisa, Juan Luis Cebrián, ho ha advertit en una intervenció recent: en 20 anys, podrien desaparèixer
els diaris de paper. “Ja hi ha grans ciutats sense mitjans impresos”, ha assegurat, al mateix temps que denunciava la pèrdua
de qualitat en la informació i la proliferació de notícies falses.
No és molt d’estranyar si tenim en compte que en uns pocs
anys s’han suprimit a Espanya més de 15.000 llocs de periodistes. Curiosament, segueixen sortint cada any de prop de 6.000
titulats en Periodisme en les diferents facultats espanyoles.

Cauen els directors dels grans diaris de paper a Espanya en
carrusel, però els seus productes no canvien substancialment.
Els diaris han perdut en pocs anys al voltant del 50% de la
seva circulació i el 60% de la seva facturació publicitària. Però
el plantejament editorial i periodístic segueix exactament igual

Alguns dels grans rotatius del món, per exemple The New York
Times, Le Monde, The Washington Post o Financial Times, per
citar-ne alguns, han variat notablement els seus plantejaments
editorials: molts més anàlisi, més temes en profunditat, més
opinions d’experts, noves seccions, distribució de la informació de manera nova, etc. A Espanya, les primeres pàgines dels
diaris segueixen sent idèntiques, les seccions són les mateixes
i la manca d’innovació periodística és clamorosa. Sovint, els
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titulars de primera pàgina barregen l’opinió amb la informació,
trencant el que era un sacrosant principi del periodisme de qualitat. L’immobilisme no està només a les redaccions. Les televisions i les ràdios “canten” les primeres pàgines dels diaris impresos, amb absolut oblit dels mitjans digitals, que sovint tenen
una difusió molt més gran que alguns dels diaris esmentats.
Les administracions públiques espanyoles segueixen assignant
els seus pressupostos publicitaris amb preeminència total als
mitjans impresos. L’Administració General de l’Estat margina
Internet, aclaparadorament majoritari en audiències, atorgant-li
tan sols un 13% de la seva inversió publicitària. La Generalitat,
per exemple, va repartir l’any passat el 49% del seu pressupost
publicitari a les publicacions impreses i només el 14% va ser a
Internet.
Les últimes dades de la premsa escrita no només no canvien
aquesta tendència a la baixa, sinó que fins i tot l’accentua, quan
l’economia espanyola en general creix al voltant del 3% i la inversió publicitària hauria de seguir semblants rumbs. En el període gener-juny d’aquest any, el conjunt de la premsa registra
una nova caiguda del 9% en la facturació publicitària. A més, la
facturació dels portals d’Internet està alentint el seu creixement.
En 2016 va augmentar un 20,4% en el cas dels mitjans de PRI-

SA. En els sis primers mesos només ha augmentat el 5,2%.
En aquest temps, els ingressos per anunciants de paper en els
mitjans del principal grup espanyol van caure el 16,4%.
El president de PRISA té raó quan diu que el món afronta “un
canvi de civilització” que afecta tots els àmbits. Esmenta que
Facebook s’ha convertit en el primer mitjà del món i acapara el 80% de la publicitat digital sense generar continguts ni
contractar periodistes. Podríem afegir una llarga llista que ens
il·lustrés del canvi de paradigma al qual assistim a una velocitat
tan vertiginosa que perdem el sentit de la perspectiva. Ja hi ha
cotxes elèctrics que es condueixen sols. El reconeixement facial és a prop d’acabar amb la privacitat en el món. La impressió
digital revolucionarà els processos de fabricació. Els robots es
faran càrrec d’un percentatge molt alt de l’ocupació humana.
La manipulació genètica ens permetrà jugar a ser déus. I la
Intel·ligència Artificial s’apropa a un punt en què grans experts
adverteixen d’un perill crucial per a la raça humana. Però els
diaris, els espanyols entre d’altres, segueixen fent-se com fa 20
anys, piconant als seus soferts lectors amb la mitja dotzena de
temes que tots es disputen. Una deriva que té molt de suïcidi.

