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Vuit tendències del periodisme local

Per Damian Radcliffe, professor de periodisme a la Universitat
d’Oregon / Media Shift

tunitats sense precedents per a distribuir ràpidament un contingut, per generar una interacció bidireccional genuïna amb les
audiències, i per renovar la manera d’explicar històries.
Les audiències tenen accés a més informació que mai, de manera que els mitjans de comunicació locals han d’oferir alguna cosa
diferent en termes de contingut, perspectiva i valors periodístics.
Per poder explicar aquesta història, vaig explorar de quina manera 10 mitjans d’Estats Units estan responent als nous desafiaments. Les seves experiències serveixen com un microcosmos per redaccions locals d’arreu, Amèrica o Europa.

El periodisme local, igual que els mitjans més grans, s’ha vist
enormement afectat per l’aparició de noves tecnologies i comportaments digitals. Això ha possibilitat una varietat més àmplia
de fonts d’informació i entreteniment per al públic, ha creat nous
espais i oportunitats per als anunciants i ha provocat acomiadaments i tancaments de mitjans en moltes comunitats.
Aquests contratemps, però, també han obert possibilitats per a
periodistes i narradors. Les plataformes digitals ofereixen opor-

Vuit idees que van sorgir de la investigació:
1. Incrementar contingut local original pot ser essencial per
sobreviure
Els mitjans locals produeixen una varietat de continguts socials,
esportius, humans, que tenen a veure amb diferents necessitats informatives de la comunitat.
Gran part d’aquest contingut no es pot trobar en cap altre lloc;
un avantatge que pot ser essencial per crear un producte viable i un model comercial per al periodisme local. L’escassetat
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importa. Les audiències tenen accés a més informació que mai,
de manera que els mitjans de comunicació locals han d’oferir
alguna cosa diferent en termes de contingut, perspectiva i valors periodístics.
Com John Costa, director i editor del Bend Bulletin d’Oregon observa: “Si pots anar més enllà del que és obvi en les àrees que
són importants per al teu lector, crec que tindràs un negoci sostenible. Si no ho fas, estàs en problemes. Perquè tant li fa tan el
tamany de la teva distribució si no li estàs dient a la gent alguna
cosa que necessita saber o que no podrà trobar en cap altre lloc”.

“La resposta no és aïllar-se dins la comunitat”, diu Lou Brancaccio, editor emèrit del Vancouver Columbian, de Washington.
“La resposta és situar-se dins de la comunitat, i que la gent
entengui i sàpiga que si les coses se’n van en orris, escriuràs
precisament sobre això”.

2. El periodisme local està evolucionant
Aquesta evolució inclou elements d’un periodisme compromès
que escolta a la seva comunitat, i que aprofita les plataformes digitals per explicar històries. L’ús del vídeo i les xarxes socials ja
són un mitjà ben establert per atraure el públic i compartir notícies.

3. Els proveïdors de notícies locals no es veuran com en
el passat
Malgrat els seus millors esforços, gran part dels ingressos -i
molts dels treballs-, que han desaparegut del periodisme local no tornaran. És impossible tornar el rellotge a l’era de
l’escassetat d’informació i publicitat, quan el públic i les empreses tenien d’acudir cap a nosaltres.
“Sigui com sigui el periodisme local en el futur, ja no tornarà
a ser el que era”, observa el doctor Rasmus Kleis Nielsen, director d’investigació de l’Institut de Reuters per a l’Estudi del
Periodisme. “Serà una cosa diferent”.

Els periodistes locals també estan cada vegada més interessats en explorar diferents perspectives del seu ofici. Això inclou
el periodisme de solucions i el reconeixement que pot mantenirse la independència i integritat periodística sense deixar de ser
actius i visibles a la comunitat.

4. Les redaccions han de ser més petites i cada vegada
més visuals
Les redaccions dels mitjans de proximitats o locals del futur, de la
mateixa manera que les sales de redacció actuals, hauran de fer
més amb menys. Els staffs més petits poden requerir nous enfoca-
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ments per a la cobertura i un major ús dels serveis d’agències, així
com l’eliminació de certs temes o abordar-los de manera diferent.

En general, es necessita una combinació de mètodes per aconseguir la sostenibilitat.

Podem esperar un paper més important dels mesuraments analítics en les decisions respecte del contingut, així com una major
importància dels periodistes de dades i habilitats visuals, en particular el vídeo.

6. L’intercanvi amb l’audiència, en línia i en persona, s’està
convertint en una prioritat
Les definicions de “engagement” varien, però són aplicables a
les relacions tant digitals com presencials amb les audiències.

Com explica Logan Molen, editor i CEO de RG Media Company
i del Eugene Register-Guard (Oregon): “El vídeo és una oportunitat perquè els diaris tornin i abordin, de manera planera, el
contingut que és massa car per a les estacions de televisió”.

Els mitjans de proximitat posen cada vegada més èmfasi en
el “compromís” i la “confiança”, reconeixent que pot tenir un
impacte en els seus resultats i millorar la seva cobertura periodística. Jake Batsell, professor associat de la Universitat Metodista del Sud va escriure el 2015: “El paper d’un periodista
compromès del segle XXI no és només informar, sinó també
atraure els lectors a les discussions”.

5. Diferents fonts d’ingressos
Donat el continu desafiament d’assegurar suficients ingressos
per mantenir (i idealment, incrementar) el seu negoci, els mitjans locals estan explorant una sèrie de formes per expandir la
seva base d’ingressos.
Aquests inclouen murs de pagament (paywalls), subscripcions
(incloses ofertes especials i vendes a través de tercers), esdeveniments, ingressos provinents de fundacions, patrocinis i
models de cobrament per continguts.

Els mitjans mesuren el compromís amb el seu contingut -el que,
al seu torn, pot ajudar a donar forma a les taxes de publicitat
digital-, en funció de vistes de pàgina, visitants únics, temps en
el lloc i altres mètriques. El compromís, com la confiança, fora
de línia poden incloure esdeveniments, l’obertura de reunions
editorials al públic i altres oportunitats per al diàleg directe.
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7. Els mitjans locals han de ser més diversos en staff i contingut
Moltes redaccions ja estan reconeixent que les habilitats i la
composició dels seus equips també hauran de canviar. Hi ha
ciutats arreu que estan creixent ràpidament. En alguns casos,
la seva composició demogràfica està canviant, i les redaccions
hauran de reflectir això.

paper vital perquè les preocupacions de la comunitat arribin als
funcionaris electes i als principals mitjans de comunicació.

Morgan Holm, vicepresident sènior i director de continguts
d’Oregon Public Broadcasting (OPB) a Portland, reconeix
aquesta situació quan va observar els canvis demogràfics a la
seva ciutat. “Molts dels contractes d’ocupació aquí van tenir lloc
fa 15 o 20 anys”, diu. “Aquesta era una comunitat bastant blanca -encara ho és- i de classe mitjana”.

“Crec que els mitjans locals juguen un paper important en la
construcció de la reputació general i la confiança en el periodisme”, explica Caitlyn May, editora del Cottage Grove Sentinel
d’Oregon. “El compromís de l’audiència és important en aquest
sentit, ja que li dóna a la gent una relació un a un amb el periodisme. Per aconseguir-ho, és essencial que els periodistes
surtin de l’oficina i arribin a la comunitat”.

“Aquí hi ha molta homogeneïtat en l’staff”, admet. “Això no treu
que siguin molt bons en el que fan, però per arribar a un públic més ampli en el futur, haurem de contractar persones que
s’assemblin més a aquesta audiència”.
8. El periodisme local és l’avantguarda de la professió
En un moment en què la confiança en els mitjans es troba en
un punt baix, els proveïdors locals de notícies poden exercir un

Els periodistes locals -sovint els únics periodistes que la majoria de la gent coneixerà-, també tenen un paper com a ambaixadors de la professió; un paper que no han de prendre a
la lleugera.

Aquest sentiment, repetit pels entrevistats de l’estudi, és essencial per establir la rellevància i vitalitat actuals del periodisme local. Hi ha motius per ser optimistes: el periodisme de proximitat
continua evolucionant i redefinint en l’era digital.
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Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia,
el progrés és possible per a tots.

endesa.com
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Mostres de suport d’editors de
premsa de proximitat i periodistes als
mitjans públics en contra del 155

present en cadascuna de les comarques i municipis, que fa de
Catalunya una societat crítica, però conscient i vertebrada.
Creiem que, en una societat democràtica, la informació s’ha de
regir per criteris professionals, sense cap ingerència o manipulació política dels mitjans públics d’aquest país. En aquest sentit, l’AMIC s’adhereix al comunicat que va fer públic el Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
El grup de periodistes Ramon Barnils condemna rotundament
la intervenció als mitjans públics catalans anunciada amb
l’aplicació de l’article 155. Això és, diuen, un atac sense precedents a les llibertats d’expressió i d’informació, pilars fonamentals de la democràcia.

L’AMIC rebutja la intervenció dels mitjans públics catalans.L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) rebutja la decisió d’intervenir els mitjans públics de Catalunya.
TV3, Catalunya Ràdio i l’Agència Catalana de Notícies són
unes eines imprescindibles per cohesionar la societat i per a la
normalització de la llengua i cultura catalanes. Els mitjans públics són part d’un sistema mediàtic més ampli, profundament
democràtic, format per centenars de mitjans arrelats al país i

El Col·legi de Periodistes en contra de la vulneració del
dret a la informació.- El Col·legi de Periodistes de Catalunya,
una corporació de dret públic que aplega més de 4.000 professionals, condemna de manera contundent les intencions
anunciades pel govern espanyol, amb el suport d’altres partits
de l’oposició, de prendre el control directe de TV3, Catalunya
Ràdio i l’ACN a l’empara de l’article 155 de la Constitució.
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El Col·legi de Periodistes considera que intervenir els mitjans
públics titularitat del govern de la Generalitat és un atac directe sense precedents a la democràcia i la llibertat d’expressió,
un dret fonamental recollit a la Declaració Universal dels Drets
Humans i qüestiona de manera intolerable i inadmissible la professionalitat de TV3 i Catalunya Ràdio.

Pobre difusió dels diaris generalistes
el mes de setembre
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

A més, la intervenció de TV3 i Catalunya Ràdio és també una
vulneració del dret a la informació, un pilar bàsic per a la democràcia, ja que aquests mitjans són punts de referència informativa inequívocs per a la societat catalana.
El Grup Barnils fa una defensa activa.- En el seu comunicat, el Grup Barnils condemna “rotundament la intervenció als
mitjans públics catalans anunciada amb l’aplicació de l’article
155”.

Setembre no ha estat mai un mes bo per a la difusió de la premsa escrita. Enguany ni la situació política catalana ha millorat
aquesta tradició. Segons les dades pendents de certificar de la
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Oficina de la Justificació de la Difusió (OJD), els sis grans diaris
de tirada estatal van incidir en la seva decadència en difusió i
vendes. El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia i El
Periódico van vendre 334.748 exemplars de mitjana durant el
mes passat, un 10,4% menys que el mateix període de l’any
passat, i van repartir uns 608.000 exemplars diaris (-5, 2%).
La difusió de La Razón va ascendir a 87.218 exemplars al
setembre, un 4% per sota del de fa un any, gràcies a la promoció d’un robot, el Thermo Professional, i 57.000 exemplars
-una caiguda del 5,2%- en vendes; ABC va tenir una difusió de
80.257 sense l’arriscada promoció del seu veí madrileny del
seu rival, mentre que les seves vendes es van quedar a 62.000
exemplars, un 18% de retrocés.
Les dades de l’OJD de setembre reflecteixen que El País va
registrar una difusió de 174.000 exemplars, un 20% menys
que al setembre del 2015 i una pèrdua de 45.0000 exemplars
en dotze mesos. La dada de difusió és molt pitjor que la resta
dels seus competidors, mentre que en venda en quiosc El País
va arribar als 114.900 exemplars, un 14% de caiguda enfront
dels 133.700 exemplars de setembre de 2015. Tanmateix, és
en subscripcions on es produeix una de les caigudes més im-

portants: el diari va mantenir actives 42.000 subscripcions al
setembre, una caiguda del 34% equivalent a 23.000 exemplars
menys en un any.
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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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El Mundo es queda en 106.000 exemplars de difusió, un 13%
menys en un any, mentre que les seves vendes al número van
arribar als 69.000 exemplars, un 18% de retrocés comparat
amb setembre de 2015. El Periódico es va quedar amb 79.000
exemplars a l’agost, un 10% menys en difusió i 41.000 exemplars de vendes, un 16% menys. La Vanguardia va arribar als
107.000 exemplars de difusió, un 17% menys, i a la sorprenent
xifra de 29.800 exemplars en vendes, un 18% de caiguda.
Els diaris catalans.- Les vendes d’El Punt i Ara es disparen
enmig del procés sobiranista. El Punt Avui ha millorat en un
14,9% les seves vendes fins als 9.027 exemplars i en difusió un
3,5% fins a les 22.737 còpies a Catalunya. Pel que fa a difusió,
el diari Ara va arribar als 10.822 exemplars de difusió, un 34,4%
més que fa un any.

Els drets d’autor i el Parlament Europeu
Acaba d’aparèixer un estudi del Parlament Europeu sobre la
posició dels editors de premsa, autors i intèrprets a la Directiva sobre drets d’autor que inclou nombroses referències als
estudis i informes dels editors espanyols. Aquest treball va ser

encarregat pel Departament
del Parlament Europeu per
als Drets dels Ciutadans i
Afers Constitucionals, a petició del Comitè d’Afers Legals
(JURI).
L’estudi destaca que el dret
proposat per als editors de
premsa (art. 11) “ha resultat
extremadament controvertit”
i se centra en les crítiques
acadèmiques i l’evidència
empírica relacionada amb
els experiències prèvies de
la proposta a Alemanya i Espanya. Es destaca que hi ha una posició crítica, gairebé total,
de la proposta entre acadèmics independents de tot Europa. No
solament la majoria dels estudiosos qüestionen la necessitat
o la conveniència d’un dret accessori, com el que es pretén
implantar, sinó que alguns, fins i tot, han qüestionat la competència de la UE per intervenir en aquest camp.
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L’estudi conclou que “hi ha preocupacions reals al voltant dels
efectes força incerts de la directiva i molts dels problemes que
enfronten els editors de premsa es poden resoldre mitjançant
una intervenció molt menys controvertida. Per tant, sembla més
raonable aprovar la proposta formulada en el projecte del Comitè d’Afers Legals (JURI), amb la presumpció que els editors
de premsa tenen dret als drets d’autor/ús en els continguts de
les seves publicacions” , que és la posició que han defensat algunes associacions d’editors i moltes altres entitats, empreses
i institucions que participen en la Plataforma Europea d’Editors
Innovadors.
Els lectors d’El Butlletí poden accedir al contingut de l’estudi del
Parlament Europeu CLICANT AQUÍ (d’AEC)

La Guia de Reus celebra quinze anys
plens d’oci i cultura
El passat 29 de setembre el Jardí de la Casa Rull de Reus va
ser l’espai escollit per festejar els primers 15 anys de la Guia
de Reus. La celebració, dedicada als lectors, va ser presentada pel comunicador Josep Baiges i va comptar amb l’actuació

musical del cantant Fito Luri i amb l’apadrinament de marques
emblemàtiques de la ciutat, com Vermuts Miró, De Muller o el
Forn Sistaré.

El nou disseny de la publicació va ser un dels protagonistes de
la vetllada: modern, atractiu i de contingut centrat en l’agenda
d’activitats i en les seccions que reflecteixen la realitat i la identitat
de la ciutat. Així es van presentar les novetats que tenen l’objectiu
de potenciar la versió digital i les xarxes socials de la Guia.
Carles Pellicer, l’alcalde de Reus, va destacar el fort sentiment
de pertinença dels reusencs, un dels secrets de l’èxit de la guia
centrada en oci i cultura, que distribueix mensualment 10.000
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exemplars a banda de la versió digital del seu web (www.laguiadereus.com). Mentre que l’editor de la publicació i un dels
impulsors, David Arias, va posar l’accent en la capacitat de La
Guia de Reus d’estar amatents a les tendències de la ciutat des
del començament, per així fer ressò tant de les activitats més
arrelades com de les novelles o en consolidació, i va agrair a
patrocinadors i autoritats el suport per fer realitat aquest projecte amb vocació de servei públic i de consolidació de la identitat reusenca.

El diari Segre compleix 35 anys
Aquest cap de setmana,
del 28 i 29 d’octubre, el diari lleidatà Segre regalarà
als lectors una publicació
de gairebé 200 pàgines
per commemorar la doble
efemèride que celebra enguany: 35 anys del naixement del diari líder de les comarques de Lleida i 20 de l’edició
en català.

Il·lustrat per Joaquim Ureña, aquest especial de Segre compta amb un apartat d’història en el qual es repassen els grans
esdeveniments viscuts des del 1982; un altre que mira cap al
futur, en el qual analistes com Ramón Salaverría, Santiago Tejedor, Antonio Rubio, Saül Gordillo, Albert Sàez o Enric Marín
analitzen cap a on va el periodisme i confirmen la vitalitat de la
premsa local, i un tercer dedicat als vint anys de l’edició en català, que compta amb plomes com les de Josep Vallverdú, Pep
Coll, Vidal Vidal o Albert Villaró, i en el qual es mira cap al 1987,
quan el Bot de Pernes va portar el català a Segre per primera
vegada. (d’AEC)
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La publicitat digital només aportarà
el 21% dels ingressos de la premsa
espanyola el 2021
Per Dircomfidencial

Molt s’ha escrit en els últims anys sobre el fi del paper en el periodisme. Fins i tot, alguns ja han posat data a la seva defunció.
Però aquest dia no acaba d’arribar. I a Espanya encara trigarà.
D’aquí a cinc anys, el 2021, la premsa a Espanya seguirà obtenint la majoria dels seus ingressos gràcies a la seva edició
impresa. Així ho estima l’informe Entertainment and Media Outlook 2017-2021, elaborat per PwC. Aquesta anàlisi indica que
la premsa aconseguirà una facturació el 2021 de 1.391 milions
d’euros, és a dir, un 2,7% menys que l’any passat. D’aquesta
xifra, 1.092 milions procediran del paper, és a dir, el 78% del
total .
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La línia d’ingressos que més caurà en aquest període serà
la de difusió, que arribarà a ser en cinc anys de 527 milions
d’euros (-6,5%). Menys del 5% d’aquesta quantitat es pot de
l’ecosistema en línia. Percentatge que expressa a les clares
el poc èxit que tenen i que tindran les subscripcions digitals,
crowfunding, murs de pagament o altres mètodes de pagament
a Internet per als mitjans.
En 2021, el motor dels diaris seguirà sent, per tant, la publicitat i,
més en concret, la que es difon en els exemplars impresos. En total, els anuncis reportaran a la premsa 865 milions d’euros d’aquí
a cinc anys, un 0,1% més que l’any passat. Aquest lleugeríssim
creixement serà a causa de l’auge de la publicitat digital, que, tot
i això, només aportarà a la premsa 300 milions d’euros, un 7,6%
més. La resta, 565 milions, la recolliran les edicions impreses.
Cal no oblidar que la gran majoria de la publicitat digital no està
anant a parar als mitjans de comunicació, sinó a les empreses
tecnològiques, com Google i Facebook.
Internet avançarà a la TV
De fet, Internet acapararà el 2021 uns ingressos totals de 2.238
milions d’euros, un 6,3% més, segons PwC. Com hem vist,

d’aquesta xifra, només 300 milions van a la premsa. És a dir, tot
just un 13%. Però és que aproximadament la meitat de la inversió en publicitat en línia (953 milions d’euros, +4%) la acapararan les recerques, àrea monopolitzada a Espanya per Google.
Més creixerà la publicitat display (+8,8%), fins a arribar als
1.133 milions d’euros. Dins d’aquest segment, el vídeo serà
el que millor comportament tingui. Gràcies a aquesta millora,
els ingressos publicitaris d’Internet superaran el 2021 als de la
televisió, que arribarà als 2.234 milions d’euros (+0,6%). Això
ja ha passat als Estats Units i França (2016) i al Regne Unit i
Alemanya (2012).
La immensa majoria d’aquesta xifra d’inversió (95%) seguirà
destinada a la televisió en obert, dominada per Atresmedia i
Mediaset. La resta correspon a la modalitat de pagament, que
rebrà 119 milions d’aquí a cinc anys, un 7,8% més que ara .
Novament aquí, la publicitat digital mourà molta menys inversió
que la convencional. Seran només 69 milions d’euros en 2021,
un 10% més que ara. També resistirà la ràdio, un altre mitjà
convencional amb ingressos gairebé al 100% offline. En concret, aquest suport recollirà 458 milions d’euros, un 3,1% més .
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El Butlletí us ofereix un vídeo de 4 minuts com a resum executiu
d’aquest estudi de PwC. CLICAR AQUÍ

El País Retina tindrà la seva versió en
paper a partir de novembre
Tecnologia, avantguarda digital, innovació i tendències. Tots
aquests ingredients es concentren dins El País Retina, la plataforma en línia del Grup Prisa i punt de trobada de líders i
experts d’aquest àmbit, que pegarà al novembre el seu salt
a la premsa en paper. El portal comptarà amb la seva versió
impresa, segons han anunciat els seus responsables durant
l’esdeveniment organitzat per El País Retina sota l’epígraf “Indústries creatives: el real és l’imaginari”.
Pocs detalls més es coneixen sobre com serà aquesta versió
en paper de El País Retina Tampoc s’ha comunicat encara la
seva periodicitat o la seva extensió, tot i que s’espera que els
nous lectors i tots els seus seguidors més fidels es trobin entre
les seves pàgines reportatges en profunditat sobre transformació digital, tecnologia i nous models de negoci, entre d’altres
continguts.

D’aquesta manera Prisa torna a fer una arriscada aposta per un
producte en paper, un suport que segueix patint com cap altre
mitjà els envits de la crisi tal com va demostrar l’últim informe
d’inversió publicitària d’Infoadex corresponent als nou primers
mesos de l’any. Segons el mesurador oficial la premsa va patir en aquest sentit un preocupant retrocés del 8,5% dels seus
ingressos en la seva principal partida. (d’Àmbit d’Estratègia i
Comunicació)

Neix Perspectiva, el diari digital de la
nova economia
Aquest dimecres ha vist la llum Perspectiva (www.diarioperspectiva.com), un nou mitjà digital especialitzat en l’economia de
l’era digital. Al capdavant d’aquest nou mitjà informatiu estan
Lluís Cucarella, amb una experiència de vint anys com a periodista, ha estat directiu en Prensa Ibèrica i expert en consultoria de mitjans de comunicació; i Miguel Ortego, que ha ocupat llocs de responsabilitat en organitzacions com Mediaset o
l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI, abans AEDE), on va
ser responsable del departament jurídic i adjunt a la Direcció
General. (d’AEC)
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i2p enfosqueix les estimacions en
inversió publicitària en preveure un
cap d’any en negatiu
Per Dircomfidencial

La fi de la relació directa que hi havia tradicionalment entre publicitat i economia amenaça de tornar-se definitiva. I portarà al
sector dels mitjans conseqüències encara més greus que les
actuals. Després de nou mesos d’avisos i estimacions del sector en què s’insinuava que la inversió publicitària estava tenint
a ser inferior al PIB, l’índex de l’I2P d’Arce Media i MediaHotline
corresponent al tercer trimestre de l’any ha acabat per certificar
el fet que la primera magnitud va per lliure.
“Amb les dades dels nou primers mesos de l’any plans, és
possible que estiguem assistint a un canvi estructural en les
inversions publicitàries i en conseqüència la seva relació amb
l’economia”, conclou Arce Media en el seu últim informe de previsions. Davant d’aquesta nova realitat, planteja dos possibles
escenaris: un que dibuixa un tancament d’any en negatiu i un
altre -més hipotètic en pla (+ 1,1%) .

El primer dels escenaris que planteja i2p és que, després d’un
2017 de fluctuacions constants, la inversió publicitària patirà
una lleugera caiguda del 0,3%, fins a arribar als 4.199,3 milions
d’euros. Com en anys anteriors, el pes mort d’aquest descens
vindrà protagonitzat per la premsa escrita (-8,6%).
D’acord amb la fotografia que presenta Arce Media, la publicitat
televisiva a penes creixerà un 0,3%, fins als 2.128.000 d’euros,
el que suposaria confirmar el canvi de cicle que pronostica
l’informe Entertainment and Media Outlook 2017-2021, elaborat
per PwC i que aquest butlletí va comentar la setmana passada.
Segons aquest, en el marc dels propers cinc anys els ingressos
de publicitat atribuïbles a la televisió en obert pujaran un 0,1% .
La inversió publicitària patirà una lleugera caiguda del
0,3%, fins a arribar als 4.199,3 milions d’euros.
El sector audiovisual perd la condició de motor a la inversió
tot i que seguirà controlant la meitat de la quota del mercat
(50,7%). No obstant això, serà superat pel cinema, (0,8%), la
ràdio (0,9%) i Internet (8,5%), que arribaran als 394,3, 17,9 i
403.900.000 de euros, respectivament. Així doncs, un dels indicadors de referència en el sector tira per terra l’esperança de
recuperar el pols a la recta final del curs.
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Creixement del 0,04% en el tercer trimestre
Ambues projeccions parteixen d’un tercer trimestre estàtic. Entre els mesos de gener i setembre, la despesa d’anunciants en
mitjans pot créixer un pírric 0,04%, després d’arribar als 2.969,3
milions d’euros, és a dir, menys d’un milió d’euros de diferència
amb la inversió del 2016.
En aquest període la televisió ha crescut un 0,4%, per a un
total de 1.522,1 milions d’euros. Els dos principals actors, Mediaset i Atresmedia, van experimentar un retrocés del 0,1%
(662.500.000 d’euros) i 0,9% (639.600.000), respectivament.
La part que perd el duopoli la recullen les cadenes més petites,
com ja va passar al juny.
No en va, i2p planteja d’altra banda que, prenent com a referència l’escenari econòmic estimat per FUNCAS, on segons
el qual el creixement en el consum de llars augmentarà un 2,4%
aquest any, la situació seria una mica millor. Amb aquesta tendència, la inversió publicitària podria arribar als 4.244 milions
d’euros en inversió. Xifra que, si bé no dista molt de la primera,
n’hi hauria prou per acomiadar al 2017 amb un augment de
l’1,1%. Amb tot, l’informe reconeix que el primer escenari és,
amb caràcter general, el més probable.

Internet es consolida com el segon mitjà en inversió, així com
el que més creix fins a setembre, amb una taxa del 8,9% i una
xifra de 403.900.000 d’euros. Per la seva banda, la premsa cedeix un 8,5% després de caure als 356.400.000 d’euros, mentre
que la ràdio puja un 2,7% i arriba als 285.300.000.
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Infoadex: La inversió publicitària creix
molt lleument en primers 9 mesos
Per Programa de la Publicidad
Segons Infoadex, que ha donat a conèixer les seves dades poques hores després que i2p, en els nou primers mesos de l’any,
la inversió publicitària destinada a mitjans convencionals ha augmentat lleument amb un 0,03%, sobre el període equivalent de
l’any anterior. Es tracta de la inversió publicitària corresponent al
període gener-setembre de 2017, amb una xifra de 2.952,8 milions
d’euros, enfront dels 2.951,9 milions del 2016, segons Infoadex.

Televisió, que segueix sent el primer mitjà pel seu volum
d’inversió, es manté amb una evolució del 0,8% fins arribar als
1.527,7 milions d’euros de gener a setembre del 2017. Diaris, segon mitjà pel seu valor absolut d’inversió publicitària, ha
patit en els primers nou mesos del 2017 una disminució del
-8,5% en la seva inversió amb 382.500.000 d’euros. Internet,
que ocupa el tercer lloc per la seva xifra d’inversió, se situa en
354.800.000, presentant l’increment més acusat d’entre tots els
mitjans convencionals per a aquest període, amb un 5,4% de
creixement sobre la xifra corresponent a l’any anterior, si tenim
en compte que el creixement real de cinema és del 3,7% a causa de actualització de la inversió declarada en 2016.
Ràdio és el quart mitjà per volum d’inversió, amb un creixement,
en el període, del 2,5%, aconseguint 280.500.000 en els nou
primers mesos de l’any. Exterior, amb un increment del 2,3%,
se situa en una inversió de 204,1 milions d’euros. Revistes, la
inversió de gener a setembre és de 168.400.000, decreix un
-2,8% respecte al mateix període de l’any anterior.
Suplements i dominicals llança un índex d’evolució del -9,8%
sobre els nou mesos corresponents a l’any anterior i 19,2 milions d’euros. Cinema presenta un creixement del 6,6%, de ma-
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nera que assoleix una xifra, en el període gener-setembre de
2017, de 15,6 milions d’euros, (el creixement real del mitjà és
del 3,7% a causa d’una actualització en la inversió declarada
en 2016).
Dades d’inversió de televisió en el període gener-setembre de 2017.- L’evolució de la inversió publicitària en televisió
ha estat del 0,8% en els nou primers mesos de 2017. Convé
destacar que les xifres que es mostren a la taula han estat en
determinats casos estimades per InfoAdex. També cal tenir en
compte en l’apartat de les televisions nacionals en obert que,
als efectes d’aquesta anàlisi, s’han integrat sota el paraigua
«grup» els canals de TDT que són 100% propietat de la cadena
(multiplex).

El 45% de la publicitat de Atresmedia
Ràdio prové del mercat local
Segons les estimacions internes d’Atresmedia -a falta de conèixer les dades oficials d’Infoadex- el suport Ràdio hauria crescut
entre gener i setembre al voltant del 2,3 %. En el cas de Atresmedia Ràdio (Onda Cero, Europa FM i Melodia FM) els seus

ingressos nets en aquest període van ascendir a 60 milions
d’euros, un 2,2% més que els 58.800.000 que s’embutxacava
el setembre de l’any passat. D’aquesta manera el creixement
de les emissores de Sant Sebastian de los Reyes segueix una
línia similar a l’estimada per al sector. Les previsions per al tancament de l’any també són optimistes per a les emissores.
Les vendes per formats han viscut lleugeres diferències fins al
setembre. Si el 2016 el 76% del total d’ingressos per publicitat
corresponia a les vendes en ràdio convencional (Onda Cero) en
aquest any aquesta xifra s’ha reduït al 73%. El 26% correspon a
l’Europa FM i Melodia FM. Pel que fa a les vendes per mercats
la publicitat local avança tímidament i aconsegueix un 45% de
les vendes front el 55% de la publicitat nacional, el que ratifica
el gran mercat que demostra ser la proximitat per als mitjans. El
setembre de l’any passat la publicitat local suposava un 43% i
la nacional un 57%. (de Prnoticias)

Nova campanya de Solvia
De la mà de * S, C, P, F ... i Mr John Sample, la immobiliària
posa al centre de la seva comunicació les seves noves Solvia Stores.”La immobiliària total”. Aquest és el potent claim de
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Solvia que en la seva nova campanya s’ofereix com el millor
partner possible a tots aquells que vulguin vendre la seva casa.
Per a això, posa a disposició dels seus clients les seves noves
Solvia Stores. Unes botigues físiques, tant pròpies com franquiciades, que doten Solvia de desenes d’espais on gestionar la
seva activitat i alhora guanyar en visibilitat de marca.
Una campanya que combina màgia i realisme i en què, de nou,
destaca també la presència de
l’element humà, expressat a través de la figura de l’assessor personal i dels potencials clients de la
immobiliària. Més enllà de les peces audiovisuals, la campanya compta amb múltiples gràfiques
segmentades segons perfil, un ampli ventall de peces digitals,
falques de ràdio, premses, autobusos, opis, comunicació als
comercialitzadors, comunicacions dirigides al seu BBDD i comunicació interna. (de La Publicidad)

Ogilvy Barcelona prepara la
campanya de La Marató de TV3
Ogilvy Barcelona ha posat el seu segell a la campanya de difusió
i sensibilització social de la 26a edició de La Marató a TV3 i Catalunya Ràdio, que aquest any vol difondre el coneixement de les
malalties infeccioses i recaptar fons per a la seva investigació. La
imatge gràfica porta l’eslògan “La investigació pot canviar la història”. A més, presenta una novetat: una adaptació del logo, que
es presenta com si patís una malaltia infecciosa, segons explica
Camil Roca, director creatiu executiu d’Ogilvy Barcelona. La marca del projecte apareix visualment ‘infectada’ sobre una placa de
Petri, instrumental utilitzat en l’àmbit de la microbiologia per cultivar cèl·lules i estudiar el desenvolupament de microorganismes.
Entre les activitats i els esdeveniments planificats al voltant de
La Marató 2017 es compten unes 5.300 conferències divulgatives en centres educatius de secundària, centres cívics i biblioteques i un vídeo en el qual es combina el testimoni de persones afectades per una malaltia infecciosa amb l’exposició d’un
expert. Tot, amenitzat pel tema musical que la banda de trap
català Pawn Gang ha creat especialment per difondre el coneixement sobre les malalties tractades. (de Control Publicidad)
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Periodisme de marca, el concepte
“hipster” de la Comunicació
Per David Martínez Pradales, director editorial de Nobbot /
Innova+C

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

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

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

ment de la societat digital, el seu mitjà també informa sobre
propostes d’altres marques, fins i tot de competidors, si aporten
valor a la ciutadania. Aquesta espera de les seves institucions i
també de les seves empreses, actituds constructives, de vegades més recolzades en la “coopetència” que en la competència,
si plantegen possibles solucions als reptes del futur. No és un
mitjà objectiu, però tracta de ser honest, que no és poc.
El temps donarà o traurà raons sobre la pertinència o no
d’iniciatives com aquesta. El que és segur és que, a no gaire
trigar, la realitat tan voluble i urgent ens tornarà a fer repensar
de nou la nostra comunicació.

Els Jocs Olímpics es veuran també a
través de snapchat
Discovery/Eurosport,
titular
exclusiu dels drets de televisió
i multimèdia dels Jocs Olímpics de 2018-2024 a Europa,
han subscrit un acord estratègic de publicitat i contingut amb Snap, companyia propietària de
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snapchat, pel qual els usuaris europeus d’aquesta xarxa social
podran accedir a continguts específics relacionats amb els Jocs
d’Hivern.
No és aquest el primer acord assolit entre Discovery i Snap que
mantenen des de principis d’any una associació a Estats Units
per la qual, el grup audiovisual produeix contingut dissenyat
per als terminals mòbils per a ser mostrat a través de la secció
Discover de snapchat, com tampoc és el primer que subscriu
Snap amb companyies de contendre (per exemple, el seu recent acord amb NBC Universal), però sí és la primera vegada
que Snap arriba a un acord europeu multilingüe per a cobrir
els Jocs Olímpics, “oferint oportunitats úniques a més marques
amb el objectiu d’arribar a una generació més jove d’aficionats
a través d’un disseny fet per als terminals mòbils durant els
Jocs Olímpics “.
Imatges rodades darrere de les càmeres o històries narrades
per esportistes i influencers formaran part dels continguts que
es publicaran cada dia a la secció Our Stories (històries que
recopilen snaps enviats pels usuaris de la xarxa social), i en
Publisher Stories (històries de caràcter editorial publicades per
mitjans).

Una mitjana de 57 milions de persones fa servir snapchat diàriament a Europa. Els usuaris actius de la xarxa la visiten més de
20 vegades al dia, creant més de 3.000 milions d’snaps diaris,
d’acord amb les dades ofertes per la companyia que assenyala que, de mitjana, els snapchatters passen més de 30 minuts
diaris a la aplicació, i més de 40 minuts entre els menors de 25
anys. (de Marketing News)

Adigital i AEPD fomentaran la cultura
de protecció de dades a Espanya
L’Associació Espanyola de l’Economia Digital (Adigital) i
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) han signat
avui un protocol d’actuació per fomentar la cultura de protecció
de dades a Espanya i facilitar el compliment del nou Reglament
General de Protecció de Dades (RGPD), que entrarà en vigor el
25 de maig de 2018.
El protocol preveu la creació
d’eines per facilitar als responsables i encarregats del
tractament de dades el com-
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pliment de les noves normes. Les dues entitats es comprometen també a col·laborar en l’adaptació al Reglament del servei
d’exclusió publicitària Llista Robinson, gestionat i prestat per
Adigital. De la mateixa manera, l’acord dóna suport al treball
que Adigital està desenvolupant per a la creació d’un servei de
mediació voluntari per a l’exercici de drets en matèria de protecció de dades que estarà a disposició d’empreses i ciutadans
al desembre d’aquest any.
Mar España, directora de l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, ha declarat: “Amb aquest protocol, l’AEPD continua treballant per fomentar el compliment de la protecció de dades en
el sector de l’economia digital a través de diverses iniciatives i,
en particular , mitjançant el servei de Llista Robinson, tenint en
compte que ens trobem en un moment especialment decisiu
per la propera aplicació del Reglament europeu”.
I José Luis Zimmermann, director general d’Adigital, ha afirmat:
“Amb aquest acord de col·laboració busquem establir els mecanismes i instruments oportuns per facilitar el compliment de
la nova normativa de protecció de dades entre les empreses
espanyoles. Després d’una llarga experiència en aquest àmbit amb el desenvolupament d’iniciatives com Llista Robinson

o text complet del document, creiem que una empresa que és
capaç de garantir el tractament adequat de les dades personals
no només es guanyarà la confiança de la ciutadania, sinó que,
al mateix temps i com a conseqüència directa, augmentarà la
seva competitivitat”. (d’Ipmark)

Facebook inicia les proves de
subscripció de notícies a Instant
Articles

Facebook llançarà en les pròximes setmana les primeres proves per implementar models de subscripció de notícies en Instant Articles, segons ha anunciat la companyia. La prova inicial,
que estarà disponible de moment per a dispositius Android, es
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realitzarà en col·laboració amb els següents mitjans d’Estats
Units i Europa: Bild, The Boston Globe, The Economist, The
Houston Chronicle, The San Francisco Chronicle, La Repubblica, Le Parisien , Spiegel, The Telegraph, The Baltimore Sun,
Los Angeles Times, The San Diego Union Tribune i The Washington Post.
Els editors es quedaran amb el 100% dels ingressos i tindran
control sobre els preus, les ofertes i la relació amb els subscriptors. Les transaccions es faran a la web de l’editor, que processarà directament el pagament.
El mur de pagament que implementarà Facebook a Instant Articles preveu un model “metered” (es començarà amb deu articles al mes) i també models freemium (l’editor decidirà quins
articles estaran bloquejats).
Es pot obtenir més informació des de Facebook Media. CLICAR
AQUÍ (de Poynter)

Els editors es preparen per a un món
post-autoplay
Autoplay s’ha convertit en sinònim de que els editors posen
l’inmunització per davant de l’experiència de l’usuari. Els navegadors principals, Google Chrome i Safari d’Apple estan
prenent passos per bloquejar els vídeos que es reprodueixen
automàticament amb el so. Els editors, que hauran de publicar
els vídeos que la gent vulgui veure seleccionant iniciar-los, insisteixen que les seves accions estan en curs i no en reacció a
tot el que Google i els seus usuaris estan fent, però molts s’han
convertit en més matisats pel seu ús de vídeo de reproducció
automàtica.
Time Inc. ha pres mesures en l’últim any per etiquetar més clarament els vídeos de reproducció de clics als seus llocs, incloent Real Simple i Travel + Leisure, amb marcadors com a
icones de botons de reproducció o amb la paraula “watch”. Amb
un clic per reproduir els vídeos, l’editor també ha estat provant
els GIF que ofereixen a l’usuari una vista prèvia del propi vídeo
abans de decidir si feu clic.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

NOVES EINES
Els anunciants requereixen aquests passos, i els usuaris també
els volen, va dir Patty Hirsch, tècnica digital de Time Inc. “No
volem alienar als nostres usuaris”, va dir. “En general, especialment amb el canvi al mòbil, optimitzar l’experiència dels usuaris
és probablement una de les coses més importants que podem
fer”. (de Digday)
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Més de 250 nous termes en català,
entre els quals 30 de màrqueting
digital, publicats al DOGC de la
Generalitat

que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. El corpus,
i en molts casos també les denominacions, s’han consensuat
a través de les propostes i els comentaris dels usuaris a les
xarxes socials.

Acaben de sortir publicats al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (núm. 7469, del 6 d’octubre de 2017) 260 nous termes catalans normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT
durant el tercer quadrimestre de 2016 i el primer quadrimestre
de 2017. Destaquen especialment, pel nombre de termes, els
apartats dedicats a l’ornitologia, les ciències de la salut, el màrqueting digital i el medi ambient.

Així van ser estudiats en sessió de normalització els termes publicats de l’àmbit del màrqueting digital, una trentena aproximadament: anàlisi de sentiments, bloqueig de publicitat, cost per
clic, crida a l’acció, experiència de client, màrqueting d’entrada,
percentatge de rebot, pescaclics, etc. La majoria d’aquests termes tenen relació amb els recollits a l’apartat d’informàtica i
internet: emoticona gràfica, missatge de text, missatge rebotat,
rastreig, textisme, etc. Els lectors d’El Butlletí tobaran més informació sobre aquests canvis en la terminologia de màrqueting
digital en aquest video

Les estratègies digitals en màrqueting han arribat per quedar-se, i és
necessari conèixer-ne els conceptes
bàsics per entendre amb quines regles funcionen. Per aquest motiu, el
TERMCAT ha considerat necessària
l’elaboració d’un recull terminològic

L’apartat d’ornitologia recull més d’un centenar de noms d’ocells
exòtics, propis, sobretot, de l’Àsia i de l’Amèrica Central i del
Sud, amb el nom científic corresponent: calau becfalçat de
l’Índia, faisà koklas, guan barbut, hoco d’elm, perdiu boscana
de Borneo, talègol carablanc, tocro estelat, txatxalaca celluda,
xahà banyut, etc. Aquests noms s’han creat seguint les recomanacions establertes als Criteris sobre la denominació ca-

Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació
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talana d’ocells, elaborats pel TERMCAT amb la col·laboració
d’especialistes d’aquest àmbit i aprovats també pel Consell Supervisor.
L’apartat destinat a les ciències de la salut recull prop d’una
vintena de termes relacionats sobretot amb l’atenció integrada, social i sanitària: atenció 7×24, atenció continuada, atenció domiciliària, continuïtat assistencial, decisió compartida,
etc. Són termes consensuats prèviament per un nombrós grup
d’especialistes d’aquests dos sectors, el dels serveis socials i el
de la salut, en una sessió de normalització.
Cal destacar també l’apartat de termes de medi ambient i gestió
ambiental, amb formes com ara agroremediació, bioventilació,
conducció eficient, contaminació odorífica, fracció resta, habitant equivalent, isodora, etc.
Altres sectors en què també s’han normalitzat termes són la
mobilitat (bicicleta de càrrega, bicitaxi, plataforma de manillar,
roda elèctrica, tripatinet, etc.); la química, amb el nom dels nous
elements químics identificats (moscovi, nihoni, oganessó i tennessi); la indústria alimentària (aflorament de greix, aflorament
de sucre), o la viticultura i l’enologia, amb les noves varietats

vitivinícoles autoritzades a Catalunya (giró ros, marselan, trobat
blanc, vermentino, etc.).
A banda de l’afegiment i la modificació de fitxes terminològiques,
en aquesta actualització també s’han fet canvis en l’assignació
d’àrees temàtiques. Concretament, s’ha creat la macroàrea
temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC),
en substitució de les antigues àrees Electrònica. Informàtica i
Telecomunicacions, d’una banda, i Societat de la informació.
Internet, de l’altra.

Congrés Internacional EDICI, el dret
d’accés als mitjans

El Projecte EDIC I (Ètica, Dret, Informació i Comunicació) té
com a actuació principal l’organització del present Congrés
obert amb participació de juristes, professionals, experts, in-
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vestigadors i representants de la societat civil, així com també
estudiants i públic interessat, sobre el dret d’accés als mitjans
de comunicació.
El dret d’accés als mitjans és un dret consagrat, en relació amb
els mitjans públics, en l’Art. 20 de la CE, així com amb els mitjans privats, en nombrosos documents internacionals i nacionals referits als drets del públic en l’àmbit de la comunicació en
general. Es tracta d’un dret fonamental per garantir una societat
pluralista i reforçar els drets a la informació i la comunicació.
Així mateix, resulta també un instrument crucial per a la defensa d’altres drets subjectius de les persones, entre ells el de
rectificació, i per al reforç d’una societat civil participativa, que
pugui recórrer als mitjans per difondre una imatge més plena i
rica de si mateixa. No obstant això, el desenvolupament normatiu d’aquest dret ha estat fins ara escàs i en la pràctica s’hagi
totalment infrautilitzat,
L’experiència recent de la nostra Comunitat posa de manifest
els riscos d’aquesta escassa participació i implicació ciutadana
en relació amb la cura dels mitjans públics i fa veure la importància de prendre consciència com a societat de la importància
d’aquest dret -i deure- ciutadà i la seva valor estratègic per a

l’enfortiment de la democràcia, la societat civil i la participació
ciutadana. A més, aquest dret d’accés pot i ha d’esdevenir una
via més per a la millora dels continguts dels mitjans, tant públics
com privats, a través de les vies participatives que suposen els
diferents mecanismes d’autoregulació.
El dret d’accés serà abordat al Congrés a través dels tres eixos
en què es pot articular-se i fer-se efectiu el mateix:
Legislació: Referida fonamentalment a aquells drets subjectius
que permeten als afectats dirigir-se als mitjans per demanar
d’aquests algun canvi o modificació en els seus continguts.
Participació ciutadana: El dret d’accés ha de comprendre, habilitar i fins i tot incentivar la participació ciutadana en els mitjans.
Autoregulació: Els mecanismes d’autoregulació han de ser
percebuts sota la lògica normativa i habilitant del dret d’accés,
com una forma més de participació de la societat civil.
El Congrés es desenvolupa al Palau de la Colomina, de València, durant aquesta setmana. (d’Ambit d’Estratègia i Comunicació)
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El 21 de novembre, 6a Jornada
Internacional de Mitjans de Proximitat

L’auditori de La Pedrera de Barcelona acollirà el 21 de novembre la sisena Jornada Internacional de Mitjans de Proximitat,
organitzada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació. Enguany, l’esdeveniment s’estructura en quatre blocs
temàtics: Tendències i innovació digital; El nou periodisme; Relacions amb l’audiència, i Evolució del periodisme teòric.
El programa provisional compta amb ponències de Damian
Radcliffe, Carmina Crusafon, Rosalía Lloret, Genís Roca, Sílvia
Majó, Pepe Cerezo, Ismael Nafría, Eva Domínguez, Lars Rosenblad i una taula rodona amb Andreu Casero, Lluís Costa i
Carmina Crusafon. Pots consultar-ho aquí i els ponents.

Formació al Col·legi de Periodistes
Webinar: Aprèn a utilitzar el vídeo en directe de Facebook.On line. Dilluns 6 de novembre (de 15:30h a 16:30h) - En aquest
webinar, dissenyat per Enrique San Juan, descobrirem com realitzar emissions en directe i de quina manera podem integrar
aquesta eina en la nostra estratègia de comunicació digital.
Fact checking: com verificar a Internet i xarxes.- Barcelona.
Dimarts 7 de novembre (de 10:00h a 14:00h) - Aquest curs, a
càrrec de Nereida Carrillo, vol dotar els professionals de coneixements i eines per moure’s amb rigor en l’entorn digital i
garantir sempre la veracitat de la informació, també a Internet.
Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barcelona. Dimecres 8 i 15 de novembre (de 09:30h a 14:30h) - Aquest
curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar
fotografies interactives, mapes per a internet, cronologies interactives, històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios
integrats en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia.
Gestió i retoc de fotografies amb Lightroom.- Barcelona. Dijous 9, 16 i 23 de novembre (de 15:30h a 19:30h) - El teu arxiu
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fotogràfic s’ha fet massa gran i et costa trobar el que busques?
Vols fer un bon retoc a les teves fotos però el Photoshop és
massa complicat per a tu? Necessites administrar fàcilment les
imatges de la teva web o xarxa social? Sergio Ruiz t’ensenyarà
en aquest taller el programa de gestió i retoc digital Lightroom,
una de les eines més utilitzades per administrar el treball fotogràfic.
Community Manager - Nivell avançat.- Tarragona. Divendres 10 i 17 de novembre (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 Linkedin.
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.
Gestió i organització del gabinet de premsa.- Barcelona. Dimarts 14 de novembre (de 09:30h a 14:30h) - L’objectiu d’aquest
curs, impartit per Josep Salvat, és ensenyar als participants a
organitzar i gestionar un gabinet de premsa o departament de
comunicació, en un sentit ampli. Capacitarà als assistents per

treballar de forma autònoma i professional en un entorn sota
pressió, amb estratègia i sota el prisma de la direcció de comunicació i gerència empresarial.
Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de comunicació.- Barcelona. Divendres 17 i 24 de novembre (de
09:30h a 14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us proporciona les eines necessàries per afrontar amb
èxit qualsevol intervenció davant un mitjà de comunicació o un
altre tipus d’audiència.
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes de Catalunya són bonificables, és a dir que l’empresa
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el Col·legi gestiona els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a
https://www.periodistes.cat/formacio.
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Periodisme líquid?

Per Jesús R. Cedillo / La Vanguardia de México

El món ha canviat. En les darreres dates canvia gairebé cada
dia. En tots els aspectes de la vida quotidiana, es digui a aquesta vida conjugal, familiar, personal, laboral, administrativa, vida
en xarxes socials (és el d’avui, una vida virtual), vida pública.
I com tot canvia, i de vegades el canvi és d’un dia a un altre,
res és sòlid ni estable, tot és líquid. Relacions “líquides”, moral
“líquida”, terme que va encunyar el pensador Zygmunt Bauman
per definir la nostra ceguesa moral, on no hi ha compromisos
sòlids tant a la paraula donada com a contracte pactat. Com tot
és líquid i s’esvaeix en l’aire, el compromís del matí es desfà
a la nit.

Zygmunt Bauman i Leònides Donskis van encunyar un altre terme per definir aquest present sense compromisos: l’adiàfora.
És a dir, en una vida apressada, on tot món està connectat i al
pendent de les seves xarxes socials, la indiferència cap al món
“real” es tradueix en una mena de entumiment moral on res importa. Les reputacions es fan “aigua” en les xarxes socials i una
fotografia i algun text mal escrit, sense ser veritat, poden causar
un dany sever i moltes ocasions irreparable.
Temps foscos i nefastos, llavors, els que estem vivint. D’aquí la
importància dels mitjans de comunicació i els seus periodistes
amb el seu nom per davant els quals li donen certesa i veracitat a la seva informació. El periodisme i els bons mitjans de
comunicació en qualsevol de les seves modalitats com la ràdio
(penso en la BBC de Londres), impresos (sens dubte, El País,
d’Espanya; Der Spiegel d’Alemanya), televisió (CNN als Estats
Units), mai van a passar de moda i sí, la seva presència es va
agegantar perquè segueixen produint continguts de qualitat i
revelen aquesta veritat que a tota costa els governs volen mantenir sota la seva catifa.
Però també afloren els mateixos sots i corrupció de sempre,
agregat a això, el que ara es diu “notícies falses” (fake news);
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és a dir, segueixen existint els clàssics mentiders de tinta i paper (i ara, de ciberchip), els qui conspiren per desfer reputacions, no poques vegades pagat el text per enemics polítics que
busquen desprestigiar. I això, nomenat “notícies falses”, ara
s’ha convertit en un veritable malson. Circulen moltes amb interessos ocults, es paguen investigacions manipulades (el metge
nord-americà Andrew Wakafield, Publicant un fals assaig en el
qual deia que les vacunes produïen autisme, la qual cosa va ser
seguida a ulls clucs per milers de pares de família, provocant el
ressorgiment de malalties que ja estava controlades als USA),
circulen expedients apòcrifs, comptes de inversió falsos.

demana que emeti el seu judici precís, però un no és jutge. A
un periodista se li demana que decapitar al funcionari corrupte,
però un no és botxí. Però es demana una i altra vegada per un
motiu:

Cantonada-baixen
A qui creure? Sens dubte, el periodista que va amb el seu nom
per davant. Al mitjà de comunicació que posa el seu nom com
a valor i blasó per ser responsable en el seu accionar i els seus
textos. El jutge ha de jutjar conforme a dret, el funcionari ha
de funcionar, la secretària ha de guardar secrets, el policia ha
de tenir cura de l’ordre públic, l’escriptor ha d’escriure, el periodista ha d’investigar, el xofer ha de conduir apropiadament,
l’estudiant ha de estudiar ... d’aquí, llavors, que el ciutadà sempre li creu més a un periodista i al seu mitjà de comunicació
favorit, que a un polític o funcionari públic. A un periodista se li

Però la veritat és una cosa: el bon periodisme mai va a fer fallida. El bon periodisme és necessari per a la construcció de
societats lliures i ben informades, i amb aquesta informació es
prenen bones decisions en la vida quotidiana. El bon periodisme és etern, i encara que pululen pàgines i firmes fantasmes
que serveixen com a façana per negociosos personals, la seva
penetració és escassa: no tenen credibilitat.

Per això ara molts mitjans de comunicació (electrònics, impresos, digitals) han caigut i continuen caient en el descrèdit quan
utilitzen la tinta, el paper, la fotografia i el ciberespai per injuriar,
atacar, vilipendiar a un ciutadà (sigui aquest funcionari, polític,
mestressa de casa, periodista, jardiner, obrer) qualsevol. Moltes vegades és també “pagament per esdeveniment”...
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Revolució digital & shit runs faster

Per David Coral, president i CEO de Grup BBDO & Proximity
Iberia i president i CEO de Contrapunto BBDO / La Publicidad

Hi ha paraules que sembla que estaven predestinades a
conviure juntes per sempre. Com “antigues”/”pessetes”,
“marc”/”incomparable”, “panorama”/”musical” o “big”/”data”.
Exactament això li passa a “revolució” i a “digital”. Sí, és veritat
estimat lector, “revolució” fins fa dues dècades estava indissolublement lligada a “francesa”, però això va passar a la història. El
petit problema que tenen aquests binomis inseparables és que,
de tant sonar, es converteixen en paraules desgastades, buides
de sentit. En pur paisatge.

I en el cas de “revolució digital” passa una cosa molt pitjor. I és
que qui cregui en aquests moments que està emprenent una
“revolució digital” a la seva empresa em temo que arriba molt
tard, ja que no estem en un moment de canvi dràstic sinó de
mutació adaptativa constant.
En el cas del nostre Grup BBDO & Proximity, estem immersos des de fa anys en aquesta constant mutació. Una mutació
que vam emprendre en totes les nostres companyies fa ja més
d’una dècada i mitja, afegint perfils que mai hauríem pensat que
arribessin a assolir el pes que tenen ara, constituint més del
35% de la plantilla de les més de 400 persones que integrem
el grup. Em refereixo a creatius tecnòlegs, matemàtics, estadístics, enginyers, consultors, programadors... que uneixen el
seu talent al dels perfils nadius de la publicitat per incrementar
el nostre output creatiu i l’eficàcia de les nostres campanyes.
Quines són les properes parades d’aquest llarg viatge?. Doncs
no ho sabem amb exactitud perquè tot es mou en temps real,
però del que estem absolutament convençuts és que la quadratura del cercle passa per integrar molt millor els següents quatre pilars: el Contingut, el Context, el Data i la Tecnologia. I de
qui sigui capaç de dominar aquest complex i variat ecosistema
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abans i millor que la competència, se’n portarà el gat a l’aigua.
I del que també estem segurs és que, com a Grup d’agències
creatives que som, el nostre focus ha estat, és i serà el contingut, entenent que el Context ha d’estar en sintonia amb aquest
perquè estan íntimament interrelacionats, i que el Data i la Tecnologia són valuoses eines però no l’objecte del nostre negoci.
Al meu entendre, l’excessiva obsessió amb la Tecnologia perquè ens fascina i converteix les nostres campanyes en omnipresents o el Data perquè ens reassegura i transforma els nostres
missatges en molt més precisos, de vegades porta a la nostra
professió a pensaments apocalíptics com si ja no sabéssim què
hem fer. Segueixo pensant que una gran campanya dels anys
cinquanta amb un gran concepte seria avui en dia una gran
campanya/tres seixanta/holística/integrada com ens agrada dir
ara. Per què?. Perquè el pensament darrere del seu contingut
era potentíssim.
Ningú dubte que un excel·lent Contingut amb un gran suport
de Data i Tecnologia darrere, pot volar molt més alt que mai. O,
com em va dir una vegada David Abbott, segurament el millor
redactor de la història de la publicitat britànica, molt més ràpid.
Però no hem d’oblidar que al Contingut ha de ser excel·lent.

Sense aquesta condició indispensable, no hi ha Context, Data
o Tecnologia que valgui. Com va afirmar David quan li vaig preguntar com veia la nostra professió des de la susdita “revolució
digital”: “The major difference is that now great campaigns runs
faster but also the shittiest ons...”. (una cosa així com la diferència principal és que ara les campanyes genials funcionen més
ràpidament, però també les més completes)
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Integració i convergència són
conceptes desactualitzats per les
redaccions, segons Mario Tascón
Per Esther Vargas, especialista en periodisme digital / Clases
de Periodismo

Mario Tascón, periodista especialitzat en el món digital i fundador de Prodigioso Volcan, fa una xerrada a Factoria Cultural (Madrid) per compartir la seva experiència sobre les noves formes de fer periodisme. Assegut en un cafè de Madrid,
l’exdirector adjunt d’El Mundo, exdirector general de l’àrea digital del grup Prisa i responsable de projectes com Lainformacion.
com s’allista per parlar dels mitjans, un tema que l’apassiona.

En què consisteix la transformació digital dels mitjans?
- Hi ha dos tipus de mitjans: els nadius (que neixen transformats) i els antics (que necessiten transformar-se perquè estan
quedant enrere i no van al ritme que la societat demanda). El
negoci segueix en picada. A Espanya estem remuntant una crisi
molt forta en els últims cinc anys, però s’estan recuperant tots
els negocis excepte la premsa. És incipient. La ràdio està millor,
la televisió no ha estat malament, les revistes s’han ensorrat i
la premsa continua ensorrada. Avui a Madrid si sumes el que
ven El País, El Mundo, L’ABC, La Razón i fins i tot els catalans
tenim que no venen el que fa cinc anys venia el segon diari més
venut de la ciutat. Es diu que els mitjans de paper no duraran
més de dos o tres anys. No ho sé, però els números són dolents.
Què s’ha de fer?
- Tenir la visió correcta. I tractar d’ajudar els mitjans en aquest
tema.
Què busca l’audiència que els mitjans no li estan donant?
- Hi ha un problema de credibilitat. Quan hi ha moviments socials, com el 15 M, la protesta va contra els mitjans. La credibilitat està en les xarxes socials, en periodistes solts, en ciutadans,
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però no necessàriament en les capçaleres. D’altra banda, ja hi
ha problemes del contingut i qualitat. No sempre ofereixen el
més adequat. No estan sent ràpids en l’empaquetat, van per
darrere. El Snow Fall d’NYT és un exemple: la professió es fascina quan el NYT fa coses que porten fa anys fent-se en el
web. Parlen del canvi del periodisme, però això existeix, i és un
èxit provat. El branded content és una cosa que les empreses
porten fa anys fent, però els mitjans recentment volen fer-ho.
On estaven els periodistes quan es va començar amb això? El
mercat i als desbordar.
Els mitjans sempre estem diversos passos enrere
- Sí, diversos passos enrere. És un problema que arriben tard
al servei a la societat i amb models de negoci fallits. Tornar a
provar els mecanismes dels 90, una i altra vegada, és una cosa
absurda. Per què repetir els mateixos? Arriben altres gerents
i fan el mateix. En el camí deterioren el negoci, la credibilitat
i l’ambient de treball. La gent més intel·ligent se’ls en va a un
altre tipus de companyies, perden talent d’una manera escandalosa. Avui si ets jove i treballes en un diari de Madrid dius
“que bé, tinc feina”. Però el que realment mola és treballar a
Google. Són símptomes del què passa i no podem seguir cometent aquests errors.

Quines característiques hauria de tenir avui una redacció
per a funcionar d’acord a les necessitats del mercat? És
cert que cada mitjà té necessitats i realitats diferents, però
potser tens alguns directrius concrets.
- Quan veig que hi ha gent que segueix parlant de la integració
em preocupo. Bé, que segueixin parlant. Però avui hem de tenir una atenció clara sobre els canals. No es tracta de barrejar
tot, d’incloure als caça audiències digitals i al de mòbils per la
redacció i pensar que ja està. Cal entendre que cada canal és
diferent, que cada canal té una narrativa diferent. Una redacció
no és un lloc que genera text, i que després es bolca al digital,
i després als mòbils. No podem dedicar-nos a fer periodisme
com es fan sabates. No és una cosa mecànic. Cal canviar el
concepte i pensar en noves narratives.
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Integració i convergència són paraules que cada dia tenen
menys importància en la veritable transformació de les redaccions. Hem d’anar més enllà?
- Integració i convergència són conceptes desactualitzats per
a les redaccions, però se segueix parlant d’això. Avui hem de
pensar en la sincronització El que cal és una sincronització de
canals, de canals de distribució. Tens diferents mitjans: el mitjà
web no és el mateix que l’imprès i el web no és el mateix que
el mòbil. Les xarxes socials tenen un comportament diferent a
tot l’anterior. No pots fer cafè per a tothom. A les organitzacions
periodístiques tenen una llista de cosa de coses que han de fer
i que els fa creure que tot està bé (per exemple, estan en xarxes socials, tenen seguidors, tenen SEO... Feliços). Però no ho
estan fent de manera eficaç. Es tracta d’una sincronització de
fluxos. I de saber quines persones intervenen en el flux, quines
persones no, quines persones només atenen una cosa, quins
són els amos de la cosa i qui és el responsable que el mòbil
funcioni. Si avui es cau la rotativa es pren com la fi del món,
però si el mòbil deixa de funcionar deu minuts o un dia ho veuen
com una cosa lleu, quan és un gran problema. Necessitem una
redacció amb aquesta visió.

I quin tipus de periodistes es necessita per adaptar-se a
aquest model?
- Els periodistes necessiten una certa extensió de les seves
habilitats. No crec en el periodista que ha de saber de tot, però
crec que un periodista ha de tenir un coneixement més gran de
xarxes socials. És evident. No tant per les xarxes socials sinó
perquè han de gestionar coneixement sobre distribució. En això
intervé el periodisme, no només el mitjà. Ha de tenir habilitats
mutimèdia: saber utilitzar o almenys entendre com funciona
l’àudio, el vídeo. Si més no, per dirigir. No és que el periodista
ho faci tot. Ha de tenir un mínim de coneixement en capacitats
multimèdia i distribució.
Encara hi ha por al canvi entre els periodistes, fins i tot en
els joves?
- A molta gent li fa por el canvi. Als periodistes no els fa por el
canvi, els fa por perdre amb els canvis, però en veritat guanyen.
Quan jo passo d’un mitjà gran a un de petit renuncio a molt, a la
meva secretària, a beneficis, i fins i tot al meu sou. Cal avaluar
el que es perd i si val la pena. Les redaccions i la famosa integració s’ha fet en base a números, i no d’acord amb la composició de l’organització. No és un tema numèric.
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Per Mario Tascón, l’actitud del periodista és fonamental. Acceptar el canvi, queixar-se menys i preocupar-nos per mirar el futur
amb optimisme. “No podem seguir pensant en el passat, en el
que s’ha perdut. Cal pensar en el que volem fer, en com dissenyar el futur i deixar aquesta mena de por paralitzant”, diu aquest
home que es reinventa cada cert temps.
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Escandinàvia sorgeix com a estàndard
d’or en subscripcions digitals
Per Earl J. Wilkinson, director executiu/CEO / INMA

L’epicentre de la revolució de subscripció digital de mitjans de
comunicació és Escandinàvia, per la qual cosa va ser testimoni
de la recent INMA Media Viking Week Study Tour a Estocolm
i Oslo. Tenim idees úniques sobre el que poden aprendre els
editors d’arreu del que és únic per a la cultura local.
Heus aquí el que vaig veure:
• El moment de l’alliberament: mentre que els models freemium existien per a uns quants periòdics populars durant
una dècada (coneguts a Escandinàvia com el “model més”),

l’enlairament real en les subscripcions digitals es va produir a la
majoria de les empreses de mitjans a principis de 2015.
• El que va causar el gran èxit: es va produir com a mínim per tres
raons: el pes col·lectiu de les tendències publicitàries va provocar un
canvi en el focus als ingressos del consumidor, la voluntat d’enfonsarse més enllà de les tasques de pagament amb els seus competidors
i l’aparició de la simplificació de la tecnologia d’un sol clic.
• Cultura: el que veiem ara són les cultures corporatives que
s’alcen entorn d’aquest enlairament, principalment la reorientació de les sales de premsa, l’aparició de KPI i la puntuació de
continguts, i una obsessió sana sobre la ciència després dels
activadors de la subscripció.
• Millora: a cada país hi ha la voluntat de compartir bones pràctiques entre competidors i companys, estar més acostumats a
l’economia del contingut i comprendre millor el nou art i la ciència de les subscripcions digitals.
La tendència bàsica internacionalment en les subscripcions digitals és el pas del model mesurat i els models freemium i híbrid
alimentats per dades, especialment a Europa i el Pacífic Sud.
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Per ser clars, el model freemium o “plus” implica un lloc web o
una aplicació gratuïta i oberta amb articles premium superats
per editors exclusivament per als subscriptors.
Els models Freemium han estat de moda, de moda i ara de
moda. El model freemium fa cinc anys va defallir a molts mitjans perquè els editors utilitzaven instints privilegiats per decidir quins articles bloquejar.
Utilitzant mentalitats d’impressió antigues, bloquejarien articles
per motius totalment divorciats del comportament del consumidor. Per exemple, els articles quedarien bloquejats perquè
l’empresa va dedicar molt de temps i diners a l’article. O un
article quedaria bloquejat perquè l’editor sentia que es va trobar
amb una vaga noció de “qualitat”.
El futur ràpid del 2017, i el model freemium s’ha tornat a posar
de moda en gran part d’Europa i el Pacífic Sud, però aquesta
vegada, armats amb rics anàlisis de dades i sistemes de puntuació de contingut intern, informen profundament als editors
de propensió per activar subscripcions o compartir a les xarxes
socials.

Aquí teniu una instantània ràpida de les lliçons clau que envolten les subscripcions digitals durant les nostres parades sueques i noruegues, principalment el paper dels algoritmes, els
articles bloquejats i els activadors de la subscripció i el focus de
Dagens Nyheter en els micro-segments.
El paper dels algorismes.- Com el meu recent viatge de
37 dies que hem va poprtar al Pacífic Sud i Amèrica Llatina,
l’entusiasme que mostra el paper dels algorismes semblava
augmentar. Els editors estan jugant amb les seves pròpies
formes de puntuar contingut i, aparentment, cada visita m’ha
acostat a algú que reconeix que els algoritmes podrien construir
pàgines d’inici i dur a terme tasques editorials prioritàries millor
que els éssers humans.
Això va provocar un creixement a Escandinàvia amb la marca de
notícies de qualitat de Schibsted Suècia, Svenska Dagbladet, la
pàgina principal de la qual ha estat impulsada per l’algoritme dels
últims 2.5 anys i les responsabilitats editorials es van centrar en
aquestes funcions re-distribuïdes (no tallades).
Svenska Dagbladet creu que els seus avantatges competitius
inclouen dades i algoritmes. L’empresa prioritza el contingut a
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la pàgina d’inici segons dos factors: valor de notícies i valor
de vida. Està experimentant amb diferents pàgines d’inici per a
diferents persones a diferents hores del dia.
Tanmateix, la gira del tour d’estudi va arribar a una cèlebre
sessió a Oslo amb Adam Kinney, responsable de ciència de
dades de Schibsted, que va vessar aigua freda sobre la noció
d’algorismes que substitueixen les funcions editorials humanes
en qualsevol moment.
Unint-se a Schibsted fa dos anys, després d’un temps a Twitter,
estava convençut que es podia escriure un algorisme que podria
prioritzar històries i estructurar l’ecosistema digital. Dos anys més
tard, va confessar que estava equivocat. Si ho tornés a fer, animaria els científics de dades a passar més temps amb els editors per
comprendre els matisos de la presa de decisions editorials.
Al capdavall, els algorismes d’avui en dia han d’informar profundament als editors humans: no reemplacen les seves funcions.

Articles bloquejats i activadors de subscripció.- Tenim una
instantània interessant del que provoca les subscripcions digitals i els bloquejos de l’article que s’estableixen per ajudar els
activadors.
El percentatge d’articles bloquejats pels editors, ja sigui en un
model híbrid o freemium, sembla variar des del 30% per a Dagens Nyheter fins al 40% -60% en els títols de la comunitat
d’Amedia.
El 2013, Schibsted va adoptar un model híbrid de meter/freemium rules per al seu diari de qualitat, Aftenposten: 10 articles per dispositiu al mes, el trànsit de Facebook era gratuït i
el 5% -10% del contingut estava bloquejat. Quatre anys més
tard, Aftenposten ha endurit el seu model híbrid: sis articles per
dispositiu al mes i un 35% de contingut estan bloquejats mentre
que el trànsit de Facebook està subjecte a regles de meter/
freemium.
Pel que fa al gènere dels articles, el diari nacional suec Dagens Nyheter informa amb periodisme d’investigació, històries
de qualitat a llarg termini, peces d’opinió, històries d’alt valor i
històries que milloren la vostra vida.
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El diari nacional noruec Aftenposten experimenta constantment
amb diferents tàctiques. El personal va baixar el seu meter el
dia de les eleccions recentment, només per augmentar-lo un
dia després de l’elecció i provocar una gran quantitat de subscripcions. Això se sent com una millor pràctica global.
A través dels seus 63 títols comunitaris a Noruega i tres anys
d’experiència, Amedia considera que els factors prioritaris són continguts relacionats amb el transport/desplaçament, l’assistència sanitària i social, la delinqüència/policia/legal, immobiliària i accidents/
incidents. Sorprenentment, els nivells més baixos de desencadenants de la subscripció són la cultura, la política i el futbol/esports.
Els executius d’Amedia adverteixen que la notícia nacional no
encaixa bé en els diaris locals, tret que hi hagi un angle local en
aquesta informació, i això és encara més important en format
digital que l’imprès. Els dies de “diaris de registre” locals que
cobreixen el país i el món han desaparegut i, en intentar-ho,
disminueix la USP de la marca de notícies locals.
El vídeo de live-steam ha estat crucial per provocar vendes de
subscripcions i activar subscriptors d’impressió als títols de la
comunitat d’Amedia. Per exemple, Amedia transmet partits de

futbol noruecs de primera, segona i tercera divisió, sovint amb
una sola càmera, ocasionalment amb càmeres als objectius. No
són de la qualitat de la BBC, però són prou bons. Un 95% del
vídeo està darrere d’una capa de subscripció.
Microsegments de Dagens Nyheter.- Malgrat el seu ràpid èxit
en les subscripcions digitals, Dagens Nyheter es va enfrontar a
la pujada de subscriptors: un 11% -15% per mes fins a març de
2017. Tanmateix, una trobada casual amb un empresari israelià
va ajudar a convertir les fortunes, i SparkBeyond va ajudar a infondre a Dagens Nyheter amb solucions d’intel·ligència artificial
(AI) i màquina-màquina que identifiquen patrons a un nivell pel
qual poden identificar-se amb un 86% d’exactitud, que segurament canviaran. Ara, Dagens Nyheter s’ha desplaçat des d’una
segmentació àmplia fins a la micro segmentació.
Alguns d’aquests controladors són òbvis: recordatoris mensuals
i telemàrqueting són dolents, per exemple. Alguns d’aquests
controladors són senzillament informatius: els canals, les ofertes de preus i els gèneres de pagament són les claus de canvis.
Tot i així, el nivell de sofisticació augmenta cada dia, amb un
tauler de control en temps real basat en els controladors més
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importants que Dagens Nyheter pot prendre cada dia. Avui dia,
Dagens Nyheter té 250 micro-segments que gestiona, i els responsables sospiten que això ascendirà a més de 1.000 en un
any.
La companyia de mitjans de comunicació està prenent un capítol d’empreses de telecomunicacions, operadors de cable i
companyies d’utilitat que tenen més èxit en la gestió de microsegments.
Conclusió
El que he escoltat una vegada i una altra és que la clau per
a l’èxit suec i noruec a les subscripcions digitals és “enfocament”. Desglossant aquesta paraula, voldria observar que és
aconseguir que la redacció posseeixi el negoci de subscripció i
condueixi els KPIs al voltant dels activadors de subscripció. Es
tracta d’una obsessió sana amb l’economia del contingut.
L’editorial no pot seguir la gestió empresarial històricament,
però la gestió empresarial seguirà de manera absoluta a la redacció perquè és el centre cultural de tots els mitjans de comunicació.

Cas afirmatiu: Peter Wolodarski és el director general de 39
anys d’edat de Dagens Nyheter. Vaig conèixer a Peter al Congrés Mundial INMA de Notícies Media fa tres anys a San Francisco. Avui, com a editor en cap, s’encarrega del negoci de
subscripció digital de Dagens Nyheter.
Mentre va treballar al grup INMA, al cor de la seva redacció,
va parlar amb passió pel valor del contingut: el que impulsa la
marca, el que impulsa els ulls, el que impulsa les subscripcions.
Va parlar de canviar la cultura de la redacció per a concentrarse darrere de nous KPIs. Pot ser que hi hagi altres fórmules,
però és el primer redactor en cap que he conegut a tot el món
que realment és titular de subscripcions digitals, i això no és res
més que una revolució cultural.
La cultura és el que separa els editors escandinaus de la resta
del món en l’èxit de la subscripció digital.
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Xarxes socials: el millor aliat i el major
enemic del periodisme
Per Carmela Ríos, responsable de Xarxes Socials d’Unidad
Editorial / Cuadernos de Periodistas

Les xarxes socials s’han convertit en suports d’informació, com
els diaris o els webs. Són una immillorable oportunitat per arribar a milers de milions de persones, si bé verificar la informació
és ara una urgència encara més gran. Informar des de xarxes
socials implica comprendre i adaptar la narrativa periodística a
l’ecosistema on va ser consultada: el telèfon mòbil.
Jean Marc Morandini és tot un personatge en el món audiovisual francès. Ha dirigit i presentant desenes de programes de
televisió i ràdio i ha tocat tots els pals de l’entreteniment informatiu, des de la crònica de successos als escàndols d’alcova
dels presidents francesos. Morandini i les audiències s’han entès raonablement bé durant tres dècades. El seu estil no agrada
a molts, però té olfacte i els seus programes solen funcionar,
així que la nova direcció de la cadena francesa de notícies ITélé va pensar a fitxar-a la fi de 2016. Morandini va aterrar a

la redacció de I-Télé i se li va demanar que omplís 1 de les
franges de la tarda amb una emissió dedicada als mitjans de
comunicació i les sèries de televisió.
Personatge controvertit, Morandini acabava de ser processat
per corrupció de menors (presumptes proposicions a un parell
de joves a través del mòbil) i tenia pendent una altra denúncia
per assetjament sexual. El nou fitxatge de I-Télé, els periodistes
ja estaven molestos per la mala gestió de la cadena per part
dels seus responsables, va provocar la segona vaga més llarga
en un mitjà de comunicació francès des del maig del 68. Els treballadors van reclamar que Morandini es fora, si bé l’empresa
no va donar el seu braç a tòrcer. Gairebé 100 periodistes van
optar per dimitir, un centenar de professionals bregats durant
anys en la gestió de la notícia al minut: reporters, antics corresponsals, editors, presentadors ... En definitiva, l’equip que
ha havia fet I-Télé un dels canals europeus de referència en la
cobertura d’informació 24 hores.
Què ha estat de tot aquest preparat contingent de periodistes
audiovisuals? On troben el seu lloc dones i homes amb una
valuosa experiència en informatius de televisió?
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El projecte Explicite
“Això va començar una nit en què vam sortir a prendre alguna
cosa els experiodistas de I-Télé. Davant del bar, a les voreres,
hi havia una redacció preparada. I això no és tan freqüent”. Olivier Ravanello, expert en Internacional, va relatar així a El Mundo com va néixer la idea de crear un nou mitjà. “L’equip de Explicite ( @expliciteJA ) té un leitmotiv i una idea de distribució.
Volem posar-nos al servei de la gent i recuperar la vinculació
amb el públic a través de les xarxes socials”, va aclarir.
Dit i fet: van llançar una campanya de recollida de fons amb
la que han obtingut 165.000 euros fins al moment d’escriure
aquest article. Des de gener de 2017, els periodistes de Explicite aborden l’actualitat a través dels seus comptes de Facebook,
Twitter i YouTube i ho fan preferentment amb el llenguatge que
dominen: el vídeo. “Volem fer informació que respongui a les
preguntes de la gent. No estem aquí per donar la nostra opinió”,
asseguren. Explicite s’ha ficat ràpidament en feina, com requeria l’actual conjuntura mundial i unes eleccions presidencials
franceses que estaven llavors a la volta de la cantonada. Amb
les connexions en directe, les seves peces explicatives en infografia, les entrevistes de campanya o les anàlisis d’Olivier Ravanello sobre la situació a Síria han aconseguit fer-se un forat.

Ja els segueixen més de 40.000 persones a Facebook i Twitter.
On és el negoci en tot això? Aquesta és l’assignatura pendent.
Els responsables del mitjà busquen inversors i reflexionen en
una modalitat de pagament per contingut.
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Explicite és un bon exemple de com les xarxes socials, correctament utilitzades, són el millor aliat per a un periodista. Què
és el que fa diferent l’estratègia de Explicite? La serietat de
la proposta. Són periodistes amb experiència, molts d’ells porten anys apuntant-se a les llars franceses. Tenen un capital de
credibilitat que preservar, i per a això necessiten fer en xarxes
exactament el mateix que feien quan treballaven en una cadena
convencional: bon periodisme.
Els nostres col·legues francesos, com molts al món, han emprès l’aventura d’explorar les possibilitats que per a la narració
periodística tenen les noves plataformes. Aquest exercici es
veuria abocat al fracàs sense el segon gran compromís dels
mitjans de comunicació en xarxes socials: escoltar, escoltar i
escoltar. “La informació avui és un diàleg”, sentenciava a Barcelona fa un parell d’anys Samantha Barry, directora mundial de
Xarxes Socials i Mitjans Emergents de CNN, qui afirmava que
els responsables de xarxes socials ja haurien de formar part de
les reunions editorials.
Què significa escoltar en xarxes?
Probablement, mai hi haurà una assignatura anomenada “Escolta” a les facultats de Periodisme i, no obstant això, el seu

coneixement i pràctica resulten determinants per al periodisme
en l’era de les xarxes socials. La millor, i probablement única,
manera de conèixer i comprendre la seva importància consisteix a “submergir-nos en les xarxes” i observar. Aquestes són
algunes conclusions després de set anys d’experiència com a
periodista i responsable de Xarxes Socials del diari El Mundo .
• Som una comunitat. El diàleg necessita de dos actors. Nosaltres publiquem notícies i els nostres lectors “responen” compartint els nostres continguts a Facebook, Twitter o WhatsApp o incloent els seus comentaris, siguin aquests positius o negatius.
Ens renyen quan ens equivoquem, i hem de disculpar-nos, i ens
ajuden aportant notícies o les seves pròpies històries. Així es
construeix una comunitat, treballant en un diàleg ininterromput
i intens.
• On són els nostres lectors? Quan identifiquem quines notícies
interessen més, en quins formats i a quines hores, estem obtenint dades imprescindibles sobre els hàbits d’informació dels
nostres usuaris, els quals ens serveixen per adaptar la distribució dels nostres continguts. Per exemple, proposar a Twitter un
vídeo irresistible de 20 minuts a les nou del matí, en ple camí
a la feina, pot resultar, a més d’un error, una mostra d’escassa
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empatia. La tarifa de dades d’un telèfon mòbil també té el seu
“corazoncito”, com la butxaca de qui la paga. Pensem millor
a informar de manera una mica més curta, d’acord al temps
disponible a aquesta hora del dia. També menys lesiu per a la
butxaca.
• Què preocupa els ciutadans? Escoltar en xarxes socials és
com posar el termòmetre a una societat: permet prendre la
“temperatura social” en un determinat moment i identificar el
que suscita més interès. Com la febre, les tendències en xarxes
són, amb freqüència, volàtils i capritxoses, però aporten dades
útils a l’hora de construir l’oferta informativa del dia.
Xarxes en l’era de la desinformació
“Un dels atributs de les guerres del futur serà la confrontació de
la informació, la informació com a arma, com ho són els míssils, les bombes, els torpedes. La guerra de la informació té la
capacitat d’evitar un conflicte armat aconseguint per si sola els
mateixos objectius estratègics”. Així parlava el 1998 Vladimir
Slipchenko, expert militar i exvicepresident de l’Acadèmia Russa de Ciència Militar. Han passat gairebé 20 anys i la predicció
de Slipchenko és una realitat.

El preocupant fenomen de les fakenews o notícies falses s’ha
lliscat silenciosament en el cor de les societats democràtiques
i ha posat cap per avall el normal desenvolupament de processos electorals, la reputació de polítics, Estats i empreses, així
com la credibilitat dels mitjans de comunicació, en moltes ocasions cooperadors involuntaris i necessaris en la propagació de
les notícies falses.
Les xarxes socials s’han revelat com el vehicle natural per a
la posada en circulació d’aquestes armes del segle XXI; i, en
aquest camp, Rússia ha passat al davant. Keir Giles, autor de
Rússia, cap a una nova guerra freda, observa que “amb la difusió a internet de mentides, simplificacions o documents falsos
es pretén alterar la percepció que del món té l’adversari (...),
no vendre Rússia com una idea, sinó minar la noció de veritat
objectiva”.
La tecnologia permet crear exèrcits de comptes ficticis operats
per bots que aconsegueixen duplicar l’abast de dades errònies
o generar i estendre pel planeta falses polèmiques. I, per descomptat, engreixar la llista de seguidors d’un compte en xarxes
socials a cop de targeta de crèdit
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Proliferen els mecanismes de verificació que ens ajuden a
evitar errors
Què fa un periodista en una selva de dades falses com les xarxes socials? Bàsicament, el que sempre ha de fer un professional: verificar les seves fonts i la informació que va a difondre.
Aquest exercici s’ha convertit en una urgència encara més gran
ara que sabem la quantitat de dades manipulades que ens arriben cada dia, d’imatges que no corresponen amb el que semblen mostrar, d’alertes per Twitter que no ho són. Que fàcil és
ficar la pota en xarxes socials! I quant pateix la credibilitat d’un
mitjà o d’un periodista quan això passa! La bona notícia és que
proliferen els mecanismes que ens ajuden a evitar errors i que,
a més, són de senzill maneig freqüentment. L’ús d’eines de verificació d’informació a internet i xarxes socials ha estat durant
molts anys restringit als periodistes d’investigació i de dades.
Hi ha eines per a gairebé tot: disseccionar comptes de xarxes
socials, analitzar la seva activitat hora a hora o veure en quina
ciutat i des de quin comptes s’ha llançat la campanya d’un partit
polític. Amb aquest tipus de tècniques podem verificar si la foto
que algú ens fa arribar està presa on diu, buscar els vídeos que
d’un succés s’estiguin gravant al lloc de la notícia o analitzar
les dades d’una foto per saber si està trucada. Hi desenvolu-

paments per rastrejar una fotografia o vídeo en els motors de
recerca de tot el món o traduir una inscripció escrita en qualsevol façana del poble més remot. Així mateix, identificar el primer
seguidor d’un compte de Twitter. Per exemple, el de Donald
Trump es diu Sergio Camejo, un professor veneçolà amant de
la família i els amics. O, almenys, això semblava: mitjançant
un exercici de verificació, vam comprovar que Camejo era una
invenció. Un perfil fals creat per un robot.
La tercera portada és mòbil
Combatre les notícies manipulades o conèixer amb fonament
com un candidat o un partit polític fan servir les xarxes socials
en campanya electoral serien, per si mateixes, raons de pes
per treballar amb aquestes plataformes. N’hi ha una altra igual
de poderosa: les xarxes socials s’han convertit en suports
d’informació, com ho són l’edició impresa d’un diari o el web
d’un mitjà digital. Milers de milions de persones consulten cada
dia els seus comptes de Twitter, Facebook o Instagram, la qual
cosa suposa una immillorable oportunitat per arribar per aquestes vies als ciutadans, al públic... i a nous públics. Informar des
de xarxes socials implica, a més, comprendre i adaptar la narrativa periodística a l’ecosistema on va ser consultada: el telèfon
mòbil.
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Els dispositius mòbils constitueixen una revolució tant per al consum
com per a la producció de notícies; en l’actualitat, és el dispositiu
des del qual ens informem i des del qual, com a periodistes, podem
informar. A condició, és clar, de no perdre el focus. Pensem en tot el
que qualsevol de nosaltres pot fer amb un mòbil: selfis a discreció,
polemitzar, mantenir una discussió en xarxes socials, fer-nos ressò
d’un rumor o una tafaneria. Podem gravar un vídeo allà on no està
permès o retratar un menor sense autorització dels seus pares i
difondre-les en el nostre compte de Facebook. Podem, fins i tot,
insultar algú a Twitter. Si volem fer periodisme amb un telèfon mòbil,
hem de delimitar el nostre marge d’actuació a aquest àmbit. El que
fa del mòbil o de les xarxes socials eines per al periodisme és.
Cobertura mòbil en temps real
Atès que farem periodisme, hem de respectar els mateixos
protocols que per a qualsevol altra cobertura: documentació,

acreditacions... Si treballarem amb el telèfon per informar minut
a minut des de Twitter o Facebook, hem d’assegurar que tenim
accés al lloc des del qual volem informar. Un cop obtinguda
l’acreditació si és necessària, arriba el moment de la reflexió:
identificar la millor narrativa per la notícia que anem a cobrir, en
funció de la seva durada i naturalesa, així com les xarxes socials que utilitzarem per al nostre treball. Elaborar un petit guió
és aconsellable, si bé la realitat sobre el terreny s’encarregarà
de canviar alguns dels nostres plans.
Twitter és la xarxa social òptima per a la crònica minut a minut
Convé
preparar
el dispositiu per a
l’ús intensiu al qual
anem a sotmetreho: buidar la seva
memòria, actualitzar les aplicacions,
carregar el mòbil
i les bateries externes, sense les
quals és difícil no
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dependre d’un endoll. Un micròfon és també un accessori imprescindible.
Estar en el lloc on passen les coses és el millor que li pot passar
a un periodista i és el factor que dota de més credibilitat al seu
treball. Un cop al terreny, entrarem en feina: observar, demanar dades, comptar, explicar, mostrar. En aquest sentit, Twitter
és la xarxa social òptima per a la crònica minut a minut. Permet combinar amb rapidesa diversos recursos narratius: text,
imatges i vídeo. A això s’uneixen les puixants eines de directe
que han desenvolupat les xarxes socials: Periscope per Twitter i Facebook Live. Les dues permeten rebre comentaris dels
espectadors en temps real, el que obre interessants finestres
de diàleg entre el periodista i els informats. Aquesta interacció
constitueix una experiència intensa i gratificant, que, això sí, cal
dosificar per no desviar durant massa temps la nostra atenció
del fet informatiu.
“I això és periodisme?”
La realitat ofereix arguments per als dos corrents de pensament: el que reconeix a les xarxes socials una altra oportunitat
per al periodisme i el que sosté que només en els suports tradicionals és possible un treball seriós i compacte.

Existeix, com succeeix en la vida, un camí intermedi. El marquen
periodistes com Rukmini Callimachi (@rcallimachi), l’experta en
Estat Islàmic del New York Times, o Quentin Sommerville (@
sommervillebbc), corresponsal de la BBC a l’Orient Pròxim. Les
cròniques sobre el terreny de la guerra de Síria, tuit a tuit, de
Quentin Sommerville constitueixen el millor exemple de com el
periodisme troba prometedores expressions allà on hi hagi un
bon professional disposat a explorar amb serietat nous camins.
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Quatre notícies i el cuc de Morris
Per Luís Ángel Fernández Hermana, professor i consultor en
tecnologies de la informació i la comunicació / ColadePez

Una de les coses que sempre m’ha sorprès més d’Internet és la
nostra habilitat demostrada per perdre’ns les grans notícies generades per la Xarxa. Quan començava a fer-la servir, ara fa quasi
set anys, la primera cosa que em va deixar astorat va ser que
la mateixa existència d’Internet hagués passat totalment desapercebuda pel gran públic malgrat que ja havia arribat a la majoria
d’edat (passava dels 20 anys). L’única excepció a aquesta regla

havia estat –com no podia ser d’altra manera– el “cuc” introduït
per Robert Morris a ArpaNet el 2 de novembre de 1988, que va saturar la memòria del sistema, el va paralitzar, i va originar el primer
gran judici –amb condemna– del que més endavant seria Internet.
Després d’aquell atac de tos, la Xarxa va tornar a l’estat latent i ja
no en va despertar per a l’opinió pública fins l’inici de la WWW, fa
tres anys aproximadament. Pel camí hi va quedar, al menys per a
mi, una altra gran notícia, que se suma a les dues més recents que
han restat en l’ombra discreta del ciberespai.
Jo vaig arribar a la Xarxa via el medi ambient. Quan preparava
la cimera per la Terra de 1992 per a El Periódico de Catalunya,
em vaig subscriure a GreenNet per accedir a fòrums de discussió i a materials que circulaven per aquesta BBS. GreenNet, amb seu a Gran Bretanya, formava part de l’Association
for Progressive Communications (APC), una organització que
interconnectava nombroses xarxes distribuïdes per tot el planeta amb uns objectius comuns: la defensa del medi ambient,
dels drets humans, de minories o sectors socials marginats, la
lluita per la pau, etc. Quina no va ser la meva sorpresa quan
allí em vaig trobar milers d’individus i entitats dels tres móns
(l’industrialitzat d’Occident, el de l’Est i el dels països en desenvolupament) emxarxas en un debat global sobre les polítiques
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mediambientals locals respectives, i sobre la millor manera
d’establir lligams de cooperació, d’intercanvi d’informació i de
disseny de projectes conjunts.

amb poca presència en l’”opinió pública” però que, sens dubte,
constituïa un teixit social molt més ric, divers, real i dinàmic.

D’aquestes discussions sense fronteres, d’un dinamisme sense
precedents, en van sortir les línies mestres del que després seria
el Fòrum Global, la cimera alternativa a l’oficial que va tenir lloc a
Rio de Janeiro el 1992. La seva política es va gestar en gran mesura en conferències que van tenir lloc en xarxes telemàtiques
de l’Amèrica Central i Sudamèrica, els Estats Units, Europa,
l’Ex-Unió Soviètica, el Sudest Asiàtic, Oceania i l’Àfrica, on era
habitual trobar-se amb gent de Nicaragua, l’Uruguai, Califòrnia,
Suècia, Rússia, Ucraïna, l’Índia, Malàisia, les Filipines, Austràlia,
Kènia o Sudàfrica, per esmentar només alguns dels països amb
les organitzacions més actives. En aquell tros del món digital incipient, les veus dels diferents móns compartien un espai insòlit
de trobada i d’intercanvi directe d’idees, projectes i experiències.

La tercera notícia és molt més “recent”. L’explosió de la WWW a
partir de Netscape va comportar un canvi fonamental a Internet.
La interconnexió de les diferents xarxes que finalment van convergir a Internet el 1990 va arribar a la plenitud amb aquesta nova
plataforma que va injectar color, gràfics, tipografia, imatges i so a
la Xarxa. De sobte, el predomini discret del món acadèmic en el ciberespai es va estremir davant la irrupció de milions d’internautes
rasos o a cavall d’una empresa, institució o administració que van
canviar per sempre el signe de les xarxes i, de passada, el paper
de la informació i el coneixement en aquest final de segle. Les pròpies característiques de la WWW, la similitud formal que té amb
una publicació, la flexibilitat de les eines i la facilitat d’ús van propiciar l’explosió de la comunicació “tots per a tots” i, al mateix temps,
amb un grau elevat de personalització propi de les coses digitals.

L’extraordinari del cas és que tota aquella activitat ingent passava “d’esquena” a la societat. Mentre aquesta, en el nostre
cas, només escoltava de manera reiterativa les veus dels països rics i, en particular, la dels polítics dels Estats Units i Europa, a la xarxa APC s’hi expressava un eixam d’éssers i entitats

D’un dia per l’altre van aparèixer milers, desenes de milers de
publicacions electròniques, de nous mitjans de comunicació
que transformaven les relacions socials, laborals, polítiques,
culturals i econòmiques dels connectats, i la lògica de funcionament dels quals afectava l’essència de la comunicació tal i com
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havia evolucionat des de la revolució industrial. La irrupció dels
nous mitjans, malgrat tot, va restar –i en gran mesura encara hi
resta avui– com un fenomen carregat a l’esquena de la societat.
L’opinió pública continua sense rebre una visió aproximada del
que ha anat passant en el ciberespai en els darrers anys, amb
l’excepció dels atacs de singlot causats per pirates informàtics i
d’altres esdeveniments similars (altre cop Robert Morris i el seu
cuc!). Les maneres i mitjans a través dels quals es construeix
la Societat de la Informació han quedat relegats al que podríem
anomenar els cibermitjans, les publicacions especialitzades en
els esdeveniments de les xarxes telemàtiques. El debat públic
que emergeix des del ciberespai té a veure, en general, o amb
la gran política –intervenció de l’estat orientada pel repertori en
augment d’amenaces del catàleg policial– o amb la gran economia representada en les empreses emblemàtiques del sector.
En aquestes circumstàncies, no és estrany el rebombori armat
per la compra de Netscape. La irrupció en l’escenari d’American
Online (AOL) amb un xec de 600.000 milions de pessetes a la
mà per adquirir una empresa el producte de la qual només té
una existència virtual ha deixat astorada bona part de la societat. Si hi afegim el cop judicial rebut per SunMicrosystems i el
seu Java, i la participació d’aquesta empresa en la transacció

d’AOL, els ulls d’això que anomenem opinió pública s’han obert
fins fer-se grans com la lluna. Normal: ningú que no estigui connectat pot fer-se una idea aproximada de què és, en què consisteixen i per a què serveixen AOL, Netscape i Java. La qual
cosa vol dir una part molt petita de la població. Malgrat això, en
nom d’aquesta petita illa de la humanitat algú obre la cartera i
en treu prou xavalla per endur-se a casa l’empresa de més èxit
en els darrers tres anys… en el món virtual.
El terreny és adobat, aleshores, perquè els il·lustres mags de
la comunicació del món real comencin els seus jocs de mans i
recuperin de l’arca de la mitomania la figura fulgurant de Steve
Case (què farien sense un bon Crist del qual parlar!) o descobreixin que AOL és de veritat el tauró que se’ns menjarà a tots,
amb o sense la participació de Bill Gates el qual, per cert, en
tan sols 48 hores ha passat de ser el dimoni del final de segle a
ser el banyut del mil·lenni que comença.
La manca de notícies sobre l’evolució quotidiana d’Internet
sembra el camp amb aquesta mena d’estupideses. El retorn al
poder de la vella BBS American Online es presenta com un fet
inaudit i sorprenent i torna a tapar la naturalesa veritable dels
esdeveniments de la Xarxa, així com els desafiaments autèn-
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tics que el seu desenvolupament afronta. A diferència del judici
a Gates, la compra de Netscape afecta directament la construcció del ciberespai perquè AOL, el gran protagonista d’aquest
escàndol, no és només un proveïdor d’accés a Internet, sinó
també una plataforma gegant per desenvolupar continguts amb
14 milions de subscriptors-autors. El seu gran èxit s’ha basat
en facilitar el trànsit cap a la panxa d’Internet. Aquesta és l’altra
gran notícia que tampoc no ha arribat a l’opinió pública. Una
notícia d’una qualitat diferent de les anteriors, perquè en aquest
cas es tracta de traçar ponts entre l’enorme massa de població
no connectada i els veïns del ciberespai. Dit d’una altra manera,
d’establir les línies de comunicació en el que vaig anomenar
“zona d’intersecció” en un editorial del mes de març d’enguany,
la regió on interactuen el món real i el virtual.
Segons el meu parer, aquest és el gran desafiament que es
dibuixa cada cop amb més nitidesa en l’horitzó actual de la Societat de la Informació. El ciutadà vol passarel·les que li permetin comprendre i apropar-se a Internet no només a costa
de la seva connexió virtual, sinó també mitjançant una aproximació real que li permeti entreveure les possibilitats enormes
i les oportunitats de la xarxa, així com el paper protagonista
que haurà de representar quan hi accedeixi. No hi ha motius

pels quals l’alfabetització digital s’hagi de produir només quan
l’individu té un mòdem i un ordinador. També pot tenir lloc a
través d’una pedagogia diferent –que encara s’ha d’investigar i
inventar– presencial, però amb el mateix poder d’evocació que
les virtuals. Només d’aquesta manera s’aconseguirà que les
turbulències econòmiques trepidants a Internet no facin ombra
al fet que serem finalment els usuaris els que decidirem com
es construirà aquest nou espai social de l’Era de la Informació.

