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LA CRÒNICA: El pagament per continguts, l’esperança del periodisme digital
TRIBUNA: Discontinuïtat radical en la publicitat
ENTREVISTA: Ramón Salaverría: “Els diaris locals tenen molt més futur que els nacionals”
ANÀLISI: La publicitat digital, en alerta davant el nou reglament d’e-privacy
DOSSIER: El que ve en l’estratègia de subscripcions. També en la premsa de proximitat
OPINIÓ: La premsa, en la dimensió desconeguda i mancada de referències
La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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L’experiència de mirar endavant dels
periòdics escandinaus
Per INMA i AEC

murs de pagament. Amedia, companyia que té 63 títols amb
una circulació conjunta de mig milió d’exemplars té 151.000
subscriptors digitals purs. Una quarta part d’ells, menors de 40
anys. El seu patró de mesura són els visitants únics diaris (no
els mensuals) i tenen un focus en els usuaris lleials que no es
subscriuen, com també en els temes que disparen les subscripcions (salut, immobles, transport, policials).
L’Aftenposten va reemplaçar el seu paywall porós per un freemium híbrid (6 articles lliures i 35% del contingut tancat).
L’estratègia es recolza en newsletters personalitzats i beneficis
segmentats.

Earl Wilkinson, president de INMA, acaba d’arribar d’un viatge
pels països escandinaus amb molt per explicar. El que els escandinaus estan fent molt bé, sosté Wilkinson, és el canvi cultural. Tenen una cultura corporativa que gira entorn al digital, manegen KPIs i scorings de continguts actualitzats, les redaccions
estan reenfocades i tenen una sana obsessió per les dades.
Noruega ofereix molts exemples que val la pena analitzar. El
2015, la majoria dels diaris noruecs van llançar junts els seus

L’Aftenbladet és un dels pocs diaris que estan revertint els percentatges de l’equació generalitzada d’ingressos. Avui la majoria dels seus ingressos són digitals.
El Dagens Nyheter, diari suec amb 280.000 exemplars diaris de
mitjana, té una meta ambiciosa però no inabastable pel ritme
que tenen: 400.000 subscriptors per a fins de l’any que ve. El
seu cap de redacció, un periodista de 39 anys, és l’encarregat
de les subscripcions digitals. “Això és canviar la cultura del lector”, diu el president de INMA.
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Aquestes són algunes de les lliçons escandinaves:
- El lector ha d’estar al centre i cal adaptar-se a les seves tendències.
- Hem de lliurar-li una proposta de valor adequada.
- Les subscripcions s’han de prioritzar dins de l’organització per
tenir èxit.
- Cal enfortir la comunicació interna a les companyies.
- Hem obsessionar-nos amb l’economia del contingut i els disparadors de les subscripcions.
Conclusions finals.- No hi ha respostes màgiques. Cada mercat és únic. Cada organització és única. Cada lector o potencial
lector són únics. Però hi ha exemples i tendències útils per trobar el camí per a cada cas.
Els models de cobrament estan en plena evolució i probablement
sempre ho estaran i, en aquest cas, els països escandinaus són
un exemple perquè hi primen els diaris de proximitat. Arribem
al consens que no podem seguir oferint el nostre contingut gratuïtament i sabem que la publicitat digital no pagarà els comptes.
Hem de sofisticar la producció, concentrar-nos i multiplicar
aquest 10% que dispara les subscripcions.

Es consolida el model freemium recolzat en dades. No podem
seguir a cegues. Hem de recolzar-nos en ells per trobar la fórmula adequada per a cada mitjà.
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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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“Passem d’un model de mitjans
finançats per la publicitat a un per
subscripció”, diu Jesús Revuelta
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

En el # ElOjo2017 es va poder escoltar la conferència “Publicitat per la qual la gent pagui per veure-la”, de Jesús Revuelta, director Creatiu Executiu a MRM/McCann, i autor del Grand Prix
d’Entertainment a Cannes Lions 2017 “Beyond Money” amb
MRM/McCann Espanya, per a Banco Santander.

Una reflexió sobre el món de la indústria publicitària: “Estaries
disposat a pagar per veure un comercial?”. D’aquesta manera,
Revuelta va mostrar una foto del seu nebot, un nen, i va afirmar
que, en els nostres temps, aquest trigaria només dos segons a
detectar i tancar un avís publicitari en la seva tauleta o mòbil;
exemple que demostra com les noves generacions deixen de
banda aquells continguts que no acaparin la seva atenció. En
aquest sentit, Revuelta va comentar que “estan passant cada
vegada més coses que haurien de obrir-nos els ulls a tots”, i va
citar els casos de plataformes que ofereixen continguts lliures
i anuncis i en alta definició com ho són Netflix, HBO o Amazon
Video.
Revuelta va afirmar que “estem passant d’un model de mitjans finançats per la publicitat a un model per subscripció” i
va esmentar el cas dels “Bumpers” Ads, que són comercials
de 6 segons que Google i Youtube van llançar com a resposta al fet que la gent vol veure cada vegada menys publicitat.
“En aquesta combinació entre com transmetre els valors d’un
producte a un públic i com podrem aconseguir convèncer-lo
que voluntàriament decideixi passar temps amb nosaltres hi
ha una de les claus de l’entreteniment de marca” continuo el
creatiu.
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D’aquesta manera, Revuelta va destacar l’entreteniment com
el factor determinant a l’hora que un usuari decideixi passar
temps amb una marca o una altra i va presentar la peça “Quant.
Més enllà dels diners” per a Banco Santander posant l’accent
en que es va tractar d’una peça que no venia el servei directament però aconseguia generar expectativa pel seu alt nivell de
producció i el fet de transmetre el valor que el que vivim sempre
és més important que els diners. Després va esmentar peces
com la pel·lícula Lego o l’acció Legoland i va destacar altres casos on l’entreteniment va aconseguir captivar als consumidors
i aquests van acabar pagant per un contingut pel seu alt nivell
d’engagement.
Com a tancament, Revuelta va expressar que “vivim un món
extraordinari per sortir de la zona de confort” i “la indústria que
sembla posar-nos contra l’espasa i la paret pot ser també la
indústria que ens inspiri a reconvertir-nos”.

Baixes de subscriptors a La Vanguardia
i El Periódico per la seva oposició a la
independència

La crisi independentista ha provocat un augment d’audiència
en els mitjans de comunicació, tant en premsa escrita com en
televisió, ràdio i diaris digitals. No obstant això, les dues principals capçaleres a Catalunya, La Vanguardia i El Periódico, han
estat penalitzades per la seva línia editorial a favor de la unitat
d’Espanya. Segons ha pogut saber El Confidencial Digital, la
capçalera del grup Godó i el diari de Zeta han patit una fuita de
subscriptors durant els últims mesos en què s’ha viscut amb
més intensitat l’intent de secessió de Catalunya.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
Usuaris abonats a aquestes webs han comunicat que no continuaran amb el servei. Aquests lectors han confessat el seu
posicionament en contra de “la línia constitucionalista i a favor
de la unitat d’Espanya” d’aquests diaris. Aquest succés contrasta notablement amb la situació que han experimentat les
empreses informatives que s’han mostrat afins al desafiament
sobiranista. Entre aquestes capçaleres destaquen els rotatius
El Punt Avui i Ara.
Segons dades de l’ Oficina de Justificació de la Difusió (OJD)
publicats a El Español, La Vanguardia va vendre al setembre
una mitjana diària de 24.497 exemplars, un 8% menys respecte
al mateix mes de l’any anterior. El Periódico va tenir comportament semblant al del seu competidor, en aquest mateix període
va vendre un 14% menys i la seva difusió va caure un 10%.
Fonts pròximes a El Punt Avui confirmen a ECD que a l’octubre
la xifra de nous abonats supera les baixes realitzades en
aquest últim mes. No obstant això, no han transcendit detalls
sobre aquest increment de subscriptors. El diari Ara ha publicat
recentment un article on presumeix de l’increment d’abonats,
gràcies al procés independentista. Durant el mes de setembre
van registrar un total de 1.300 noves altes.

Aquestes dades mostren l’interès dels ciutadans catalans pels
mitjans afins a l’independentisme. Cal destacar que la televisió
pública TV3 també s’ha beneficiat de la crisi catalana i ha registrat la seva millor dada d’audiència en deu anys, un 17,5% de
quota de pantalla.
Aquesta tendència també s’ha traslladat a les capçaleres digitals catalanes. El portal a Internet del diari de Javier Godó va rebre 16,8 milions d’usuaris al setembre, un 7% menys que l’any
passat. El diari que dirigeix Enric Hernández ha experimentat
una baixada d’un 9% d’audiència i va registrar un total de 7,6
milions. D’altra banda, els digitals de tall independentista han
augmentat el seu tràfic a Internet, un exemple és Ara.cat que
ha anotat un 14% més d’audiència. (d’El Confidencial Digital)
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Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Family
CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import
garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat
de crèdit.
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Aquesta xifra indica el risc del producte;
1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

Porta’ns la nòmina
i viu el millor futbol
aquesta temporada... i la següent

Treu tot el partit de la nòmina a CaixaBank: aconsegueix dues temporades de beIN CONNECT i viu en família el
millor futbol nacional i internacional, en directe i a la carta, en format HD i des de qualsevol dispositiu. Aprofita
tots els avantatges de formar part de la gran família del futbol.
1. Promoció vàlida fins al 29-12-2017 o fins que se n’exhaureixin les existències (7.500 unitats). Per a domiciliacions noves de nòmina amb un import mínim de 600 €/mes, domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre,
i amb 12 mesos de permanència d’aquestes condicions i 36 mesos addicionals com a client. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés a compte segons la normativa fiscal vigent. Aquesta promoció
consisteix en una subscripció a la plataforma OTT beIN CONNECT fins al 31-7-2019. Promoció vàlida només per a clients nous de la plataforma. En cas d’incompliment, es cobrarà una penalització de 240 €. No acumulable a altres
promocions de domiciliació de nòmina que s’hagin fet després de l’1-1-2016. No hi ha retribució en efectiu. 2. El compte té una tarifa de 0 €/mes, sempre que el client tingui la nòmina domiciliada a l’entitat amb un import mínim de 600 €,
pagui tres rebuts al trimestre o faci tres pagaments amb targeta al trimestre i utilitzi exclusivament els canals electrònics per a les operacions següents: pagament de rebuts i impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i transferències,
sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. NRI: 2085-2017/09681
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Vocento corregeix la seva situació a
l’espera d’un cap d’any complicat:
redueix les seves pèrdues un 38%

El grup basc acaba de presentar els seus resultats financers
corresponents al tercer trimestre de l’any, en què ha declarat un
descens del 5,3% en els seus ingressos i una pèrdues de 4,8
milions d’euros en el seu resultat. L’informe econòmic trimestral llança diverses claus. La primera d’elles és una reducció
del 38% en les pèrdues respecte al mateix període de l’any
anterior, ja que al setembre de 2016 Vocento acumulava unes
pèrdues de 7,7 milions d’euros. Així les coses, el grup continua
corregint la seva situació a mesura que avança l’any, però el
llast del negoci tradicional i l’alentiment del mercat publicitari
dificulten l’objectiu de l’equilibri pressupostari.

De fet, sembla un cap d’any complicat, ja que fa unes setmanes
Vocento va plantejar noves retallades als treballadors d’ABC
davant la previsió d’un escenari més nefast. Entre les mesures proposades per la companyia destaquen la supressió de la
paga de Nadal corresponent a aquest any i una reducció salarial. En aquest sentit, la segona clau té a veure amb els ingressos, que baixen fins als 309 milions d’euros, davant els 326 de
l’any anterior. Per partides, la caiguda més forta es registra en
la venda d’exemplars (-7,1%), on s’inclouen descens del 5,6%
en les capçaleres regionals i del 9,1% a l’ABC. No en va, el grup
destaca un alentiment en la caiguda de la difusió.
Quan a la publicitat, Vocento ha tingut una baixada d’un 1,5%
entre gener i setembre d’aquest any, fins quedar-se en els 114
milions d’euros El descens de la inversió en les capçaleres
del grup és del 4,2%, quatre punts per sota de la mitjana del
mercat, i es veu compensat per un augment del 7% en digital.
(d’El Confidencial)
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Jornalet, el gran mitjà en occità, inicia
una campanya de micromecenatge

Ara fa cinc anys del naixement de jornalet.com. El Jornalet és
el gran diari electrònic en llengua occitana, fet des de Tolosa i
Barcelona. El Jornalet no fa gaire ha establert un acord amb la
històrica revista occitana La Setmana i ara prepara la publicació del llibre d’estil del diari.
Mentrestant, Amics de Jornalet ha començat una campanya de
micromecenatge perquè pugui participar-se directament en el miracle de tenir encara aquest diari occità. Des del primer dia, Jornalet és una publicació en línia gratuïta, sense contraprestacions de

pagament ni subscripció de cap mena, conscients que la precarietat dels media en occità i nacionalment centrats sobre Occitània
és tan gran que no poden complicar-ho més establint cap mena
de pagant. Per tot plegat, aquests Amics de Jornalet demanen que
hom participi en un projecte de micromecenatge de premsa.
Es tracta, senzillament, de reunir mil euros abans el 12 de desembre— diners que e faran servir per desprecaritzar la situació
del cap de redacció i per millorar el producte, ajudant a fer una
volta pel país per visitar els principals esdeveniments amb la
tosca de fer un Jornalet més participatiu encara, per a què finalment Jornalet pugui esdevenir un diari de tots i per a tots els
occitans, i també pels amics d’Occitània. Els Amics demanen
una aportació puntual de 10 o 25 o 50 euros, una contribució
modesta, però a l’abast de tothom.
L’associació Els Amics del Jornalet és legal dins la República
Francesa i ha nascut al marge de Jornalet. Té per funció sostenir Jornalet, dins les seves possibilitats, al nivell econòmic i a
hores d’ara, és la principal font de finançament d’aquest diari.
Els lectors d’El Butlletí que hi estiguin interessats poden contactar amb Jornalet i la seva campanya de mecenantge CLICANT
AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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El Grup Zeta prepara un ERO que
afectarà de ple al diari Sport
La crisi que el Grup Zeta va travessar durant la passada primavera no només no ha acabat sinó que no ha tancat la seva capítol més negre. El Grup presidit per Antonio Asensio ha anunciat
un Expedient de Regulació d’ocupació que afectarà de ple al
diari Sport i que deixarà al carrer al 40% de la seva plantilla
actual, xifrada en 80 persones.
Així ho assegura el diari El Espanyol, que xifra en 35 els acomiadaments als quals farà front el diari esportiu pròximament.
Les raons que al·legarien des el Grup Zeta per fer efectiu aquest
ERO es centren en dos pilars bàsics : el descens de la inversió
publicitària a la premsa escrita i la caiguda de les vendes.
Si finalment aquest ERO es porta a terme es complirien els pitjors presagis de la plantilla de Sport. Recordem que la passada
primavera els treballadors del diari esportiu van realitzar una
vaga que va provocar que el periòdic no arribés als quioscos
durant diverses jornades. D’aquesta manera els treballadors de
Sport es mostraven contraris a les retallades salarials que van

anunciar des del Grup Zeta i que pretenien una retallada dels
sous del 21%. (de Prnoticias)

El Español redueix sous i no es
descarten acomiadaments
El diari digital El Español preveu baixar sous i no descarta dur
a terme acomiadaments com a conseqüència dels resultats
econòmics negatius. El diari fundat per Pedro J. Ramírez ja va
presentar números vermells el 2016, i és que l’editora, El León
de El Español Publicaciones, va tancar l’exercici amb unes pèrdues de 2,7 milions d’euros. La reestructuració de costos repercuteix també en la cúpula del diari, que compta amb baixades
de sous del 10 per cent.
Segons fonts periodístiques, Pedro J. Ramírez ha explicat en
reunions internes que l’estructura de costos d’El Español és
difícil de mantenir. Les dades presentades en el Registre Mercantil assenyalen que en el conjunt de 2016 es van destinar 5,8
milions d’euros a despesa de personal. Aquesta xifra suposa el
61 per cent dels costos totals (9,4 milions) i més del doble que
l’any anterior. (de Catalunya Press)
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L’Anuari de l’Hospitalet ignora de nou
el periòdic Línia l’H

El Periódico commemora els 20 anys
de l’edició en català

Un any més –i ja en van quatre–, l’Anuari Estadístic de la Ciutat
de L’Hospitalet que elabora anualment l’Ajuntament ignora la
publicació mensual Línia l’H, que el mes passat va arribar als
50 números. Aquest informe, que recull dades sobre la ciutat i
que pot ser consultat al web municipal, té un apartat dedicat als
mitjans de comunicació locals elaborat amb dades de la Direcció de Comunicació del consistori. Aquí no només no apareix
Línia l’H, sinó que s’inclouen publicacions que ja no s’editen,
com El Tot o Tribuna, i es reiteren errades en la periodicitat d’El
Far, un periòdic mensual i no setmanal, com s’indica a l’Anuari.
Tanmateix, l’últim informe sí inclou la publicació d’àmbit comarcal L’Opinió després d’anys sense haver-ho fet.

El 28 d’octubre de 1997, El Periódico de Catalunya va publicar
el primer número en català, posant en marxa un model de diari
pioner. Una aposta arriscada actualment consolidada i que amb
els anys ha estat seguida per altres capçaleres, el que ha permès incrementar l’oferta de diaris en català als quioscos.

Cal recordar que Línia l’H, del Grup Comunicació 21, és l’única
publicació local de l’Hospitalet que està auditada per OJD/PGD,
amb prop de 10.000 exemplars mensuals gratuïts distribuïts. Línia l’H, com la resta de capçaleres de la xarxa Línia, està adherit
al Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i a l’Associació de
Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC). (de Comunicació 21)

Aquest cap de setmana, El Periódico ha commemorat
l’efemèride amb un especial que recorda com es va gestar
l’edició en català, el context en què es va produir el seu llançament, el repte de fer un diari en dues llengües, així com els
canvis que ha experimentat el país des d’aleshores en diversos
àmbits. (de Comunicació 21)
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El Tot Caldes estrena nova imatge
La revista setmanal de Caldes de
Montbui, Tot Caldes, ha volgut actualitzar la seva imatge estrenant
nou logotip que, tot i que manté
l’essència de l’anterior, actualitza
i minimitza la font del Lleó. Al llarg
dels seus 31 anys, la publicació ha
tingut diverses renovacions però
en aquest cas, del nou disseny
se n’ha fet càrrec la il·lustradora i
dissenyadora Anna Obon.

A més del canvi en el logotip, els continguts de la revista en paper
del Tot Caldes també canvien la seva distribució per agrupar-se
i ordenar-se millor. Un altre dels canvis que s’ha dut a terme és
la tipografia, que ara és més llegible i s’amplia una mica més el
suport de paper, afegint nous encapçalaments. A la pàgina web
de la capçalera també s’observen les mateixes modificacions
que en la revista física, completant així l’experiència de l’usuari.

La revista Tot Caldes, creada l’any 1986, és el mitjà líder a Caldes de Montbui des de fa molt anys, segons dades del Baròmetre de Comunicació. Es tracta d’una revista setmanal gratuïta
d’informació general que forma part de l’Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació i entre les seves pàgines s’hi troben
notícies d’actualitat, reportatges, consells, entrevistes i altres
articles variats. (de Redacció AMIC)

Torna Papel, com a suplement diari
d’El Mundo
Papel torna com a suplement diari. Després de dos anys en
els quioscs com a revista dominical d’El Mundo, la capçalera
es transforma en publicació diària, tal com ha anunciat Unidad
Editorial. Aquest mes de novembre, els lectors la trobaran al
centre del periòdic com un quadernet que combinarà reportatges socials amb informació en profunditat d’un gran ventall de
temes com cultura, ciència, salut, comunicació, estil de vida,
tecnologia, etcètera. A més, i com a tancament de la revista,
una pàgina diària de LOC, el suplement pioner d’informació del
cor d’El Mundo.
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Així mateix, Papel es bolcarà cada dissabte a la publicació de
grans reportatges i entrevistes als personatges més rellevants
de la vida cultural, política i econòmica. Els diumenges, la temàtica central serà la cultura, comptant amb firmes prestigioses
com la de Fernando Aramburu, autor de Pàtria i proclamat recentment premi Nacional de Narrativa.
Un dels pilars del nou Papel serà el disseny. Les seves pàgines combinaran el format d’un diari amb l’estètica pròpia de les
revistes (grans fotografies, titulars cridaners, una lectura més
àgil...). La revista també tindrà una destacada presència web, ja
que la comunitat Papel a les xarxes socials compta amb més de
600.000 seguidors a Facebook. Així mateix, mantindrà la seva
aposta multimèdia amb vídeos d’acurada estètica que acompanyin i completin els seus principals temes. (d’Infoperiodistas)
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En la recerca d’ingressos per part
del consumidor, els editors estan
contractant veterans de màrqueting
de comerç electrònic
Per Lucia Moses / Digiday

Amb la majoria dels anuncis digitals que van a Google i a
Facebook, els editors persegueixen dificultats després de la
subscripció en dòlars. El New York Times intenta triplicar els
seus ingressos de subscripció en part al donar al públic altres
serveis fora de notícies, com ara receptes i encreuaments de
mots encreuats, mentre que Time Inc. està fent nous productes
de consum que són independents dels seus títols de revistes,

que inclouen Fortune i Sports Illustrated. La competència per
als diners dels consumidors avui en dia requereix habilitats que
són diferents de les del departament tradicional de distribució
del passat, però, que té editors que busquen ajuda fora de la
indústria.
La brillant editora de revistes Condé Nast ha contractat màrqueting de consumidors d’empreses de consumidors com Expedia,
Barclaycard i eBay. A més, l’empresa ha contractat científics de
dades, tàctiques de tecnologia de pagament prestat per empreses de comerç electrònic i avui es compara amb empreses de
subscripció digital en lloc d’altres empreses editorials.
El Wall Street Journal ha contractat persones especialistes
en psicologia, estadística, sistemes d’informació i titulacions
d’anàlisi empresarial, va dir Karl Wells, membre del WSJ Membership. “El pas de ser un departament centrat en la distribuciócirculació a un departament impulsat pel creixement de la subscripció digital va canviar fonamentalment la nostra manera de
treballar, incloent-hi la varietat d’habilitats que buscàvem”, va dir.
“L’equip que hem construït és una combinació de venedors que
són curiosos de dades, informats de dades, amb una gran formació digital i que poden equilibrar la necessitat de l’art i la ciència”.
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Time Inc., de la mateixa manera, ha contractat a la majoria dels
seus nous comercialitzadors de consumidors d’empreses fora
de la publicació, incloent Amazon, Visa, Netflix i Procter & Gamble. “Anecdòticament, l’empresa de publicitat hereditària era
notòria per una forma molt aïllada de contractació”, va dir Greg
Giangrande, cap de recursos humans a Time Inc. “Fa anys, el
sentiment era, cal saber que el nostre negoci es podia contractar aquí. Aquest model s’ha desplaçat. Hem d’actuar com a
empreses que l’han tingut incrustat en l’ADN”.
És una lliçó que els editors que incorporen membres especialitzats (i de baix cost) ja saben bé. Els editors com Political and
National Journal saben que disposar de membres que comencen a 5.000 dòlars anuals és un procés elaborat que es pot desenvolupar a través de múltiples reunions i requereix persones
que tinguin un coneixement profund del producte i la indústria
de les persones que incorporen.
El canvi de les empreses editorials es fa ressò del que van fer els
bancs als anys 90, quan van contractar persones d’empreses
de productes envasats, va dir Peter Kreisky, un consultor editorial. “La comercialització del consumidor en l’era digital és un
nou joc de pilota, i els editors tradicionals no estan preparats

per competir amb els que han estat en mode de màrqueting
directe”, va dir. “Crec que hi ha un important repunt que està
en marxa”.
A les empreses que inclouen Times i Time Inc., hi ha un enfocament més gran en mantenir els subscriptors actuals i augmentar-los amb els nous productes i serveis perquè és menys
costós que adquirir nous clients-socis-subscriptors. Això requereix saber què impulsa el compromís i l’ús del modelatge
per anticipar-se quan algú està en risc de cancel·lació. Amb
les tasques de pagament digitals, les subscripcions i la pertinença com a membres, les ofertes dels editors són encara més
complexes. I els consumidors han estat entrenats per empreses
com Amazon i Netflix que han elevat l’experiència de l’usuari a
nous nivells, per la qual cosa els editors busquen a les persones d’aquestes empreses per aportar aquesta experiència.
El mandat del màrqueting de consum avui en dia també inclou
la possibilitat d’oferir productes completament nous, com ho va
fer Time Inc. amb People Perks, un programa de recompenses
de 60 dòlars anuals; i PetHero, un servei de subscripció de 20 €
al mes per als propietaris de mascotes. “Estem en una altra era,
que mai no hauria passat del màrqueting de consum, per con-
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cebre i llançar productes i serveis digitals completament nous
basats en les dades i les capacitats d’anàlisi i màrqueting”, va
dir Giangrande.
Pel que fa al cost, Giangrande va dir que la gent de les empreses de tecnologia l’utilitza per reduir el salari base i les primes
més altes, de manera que el salari net és gairebé el mateix.
Però les empreses editorials s’han cremat abans quan han portat persones d’empreses de tecnologia i s’han produït enfrontaments culturals. La competència pel talent és més rígida. Com
que ara passen les mateixes persones, les empreses editorials
poden trobar-se amb la mateixa facilitat que les empreses de
consum i tecnologia. “Competeixen pel talent amb altres revistes, però Netflix i Amazon i Google”, va dir Kreisky.

The Economist analitza les estratègies
de pagament dels principals mitjans
La revista The Economist ha analitzat l’estratègia que estan seguint
mitjans com The New York Times o The Washington Post, entre
d’altres, per augmentar la seva xifra de subscriptors digitals. Es tracta de la primera entrega d’una sèrie sobre el futur del periodisme

Els primers intents dels diaris per posar a punt “paquets de pagament” digitals, es van trobar amb burla de crítics i competidors, i van posar de relleu la capacitat d’Internet de generar
grans públics per a continguts gratuïts. Com podria algú esperar atraure el pagament de clients digitals quan aquests poden
anar a altres llocs en línia de manera gratuïta?
The Times va trobar la resposta el 2011, quan va introduir un full
de pagaments comprimit, cosa que el Financial Times també
intentava. Els visitants del lloc web podrien llegir alguns articles
gratuïts al mes, després de la qual cosa se’ls demanaria que
paguessin. Aquest enfocament ara és estàndard en el periodisme (inclòs en aquest diari), però era controvertit en aquell
moment.
Avui els grans periòdics més atrevits se senten com en la dècada de 1970 se sentien les redaccions del New York Times
i Washington Post: els periodistes lluiten entre si per trencar
notícies sobre escàndols que amenacen amb envoltar la Casa
Blanca i la presidència de Donald Trump. Només que ara els
seus treballs no surten a l’edició del matí, sinó en una alerta de
tweet o iPhone al final del dia.
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És com anys enrere, però d’una altra manera: tots dos diaris reben els lectors mitjançant pagament, compensant els ingressos
de publicitat que es van retirar a Internet. Després d’anys treballant per a res, Times i Post se centren en les subscripcions,
en la seva majoria digitals, que ara aporten més diners que els
anuncis. (de Digiday)

La cadena CNN pensa oferir subscripcions
digitals

cridar l’atenció dels millennials amb el seu butlletí de notícies
The Update a snapchat Discover, ara pretén convèncer els espectadors que paguin per accedir a les notícies online, però
també per accedir a continguts exclusius i esdeveniments en
directe amb alguns dels seus presentadors estrella.
A principis d’any es realitzarà un estudi de mercat per sondejar
quin és el preu que es podria fixar per accedir a continguts premium. El material estaria disponible a partir del segon trimestre de 2018 i complementaria el contingut gratuït que ja ofereix
la cadena al seu web. Introduir continguts de pagament forma
part d’un ambiciós pla amb el qual CNN pretén generar 1.000
milions anuals en ingressos en línia en els propers cinc anys
Aquest any la companyia espera recaptar 370 milions de dòlars
per aquest concepte. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Anàlisi de Parse.ly i Wochit sobre el
compromís dels continguts
L’hegemonia de Google i Facebook en el repartiment del pastís
publicitari està empenyent als editors a cercar vies alternatives
de finançament. Així, la cadena de televisió nord-americana
CNN vol convertir-se en una marca del segle XXI. Després de

Dos estudis publicats recentment per les empreses Parse.ly i
Wochit ofereixen noves dades sobre el rendiment de determinats continguts digitals. En el cas de Parse.ly, es proposen qua-
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tre tipus d’usuari segons el temps dedicat a un article concret
i s’aposta pel concepte de nivell de compromís davant la taxa
de recuperació.
Per la seva banda, Wochit ha analitzat el rendiment de milers
de vídeos publicats a Facebook per més de 200 editors i ha
extret interessants conclusions. Entre moltes altres, que els vídeos de més de 90 segons aconsegueixen gairebé un 80% més
de visites i comparteixen més que les peces més curtes.

jador d’audiències Parse.ly i el creador de vídeos socials Wochit van trobar que el contingut que porta més temps per a ser
digerit és ben rebut per almenys algunes parts de l’audiència, i
Parse.ly va assenyalar que potser no hi hagi prou oferta per la
demanda. El 50 per cent superior de les visites a les pàgines
web rastrejades per Parse.ly, després d’excloure les visites de
menys de 15 segons, tenen entre 1 i 7 minuts, i el 2 per cent
d’aquestes visites supera els 5 minuts (Una visita que dura més
de 7 minuts encara és quelcom ben rar). Pel costat del vídeo,
Wochit va descobrir que els vídeos de més de 90 segons van
rebre gairebé un 80 per cent més de reproduccions i vistes que
vídeos d’altres longituds, en examinar el contingut de centenars
d’editors a Facebook. (de NiemanLab)

Eldiario.es augmenta els seus
ingressos un 22% però s’alenteix el
creixement de socis
En resum, les audiències són més atractives amb els vídeos
més llargs i no haurien de pensar en tots els “rebots” que apareixen a Google Analytics com a visites inadequades. El rastre-

“Eldiario.es no és una empresa més i el seu últim objectiu no és
créixer per créixer, o augmentar els seus beneficis a qualsevol
preu. La nostra meta és aixecar una institució que sobrevisqui als seus fundadors: el millor diari que siguem capaços de
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construir”. Són les paraules escollides per Ignacio Escolar per
remarcar, un cop més, el caràcter de servei públic amb el qual
va sorgir la publicació digital que dirigeix i que el passat 17
de setembre va fer cinc anys. Des del seu naixement el 2012
fins avui, eldiario.es ha multiplicat per sis la seva plantilla i per
cinc els seus ingressos. Així ho reconeix el mateix Escolar en
l’informe de comptes del primer semestre.
Entre gener i juny de 2017, el digital ha ingressat 2.108.087
euros i gastat 1.981.631 euros. La resta del segon import al
primer dóna com a resultat un benefici de 126.456 euros abans
d’impostos. Uns diners que, “com sempre”, s’invertiran en ampliar els recursos humans de l’empresa editora.
Segons el seu director, eldiario.es tancarà l’any amb una facturació per sobre dels 4,2 milions d’euros. D’aconseguir-se
aquesta xifra, estaria un 15% per sobre dels 3,6 milions que
va aconseguir el volum de negoci de eldiario.es en 2016. Si fa
uns mesos el mitjà confirmava que durant l’any passat havia
superat la barrera dels 20.000 socis -van créixer un 52,2%- a
dia d’avui sumen 22.178 quotes. Creixen, sí, però a un ritme
inferior al d’altres anys. (de Dircomfidencial)
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Evolució Internacional de les mètriques en
els mitjans-abans-anomenats-impresos
Per Carlos Lozano, president executiu d’AIMC / Revista Anuncios

bilitat zero, sites no segurs, fake news... i diferents experiències
particulars i col·lectives per abordar-lo. En aquesta línia, destaca el paper dels acords de mercat consensuats; aquest és el
mateix camí que hem emprès en aquest país amb la creació fa
sis mesos de la Comissió de la Indústria Publicitària (CIP).
Al marge del programa oficial, es van posar en comú les principals tendències desenvolupades en els dos últims anys (des
de la celebració de l’edició anterior del PDRF) de cent estudis d’audiència en un total de vuitanta països (2,2 milions
d’entrevistes). Tractant de resumir quins són els principals
punts en aquesta evolució, destacaria els següents:

Recentment s’ha realitzat a Madrid una nova edició del Publishing & Data Research Forum (PDRF 2017). Aquesta és la trobada de major repercussió mundial en l’àrea de la investigació
d’audiències dels antigament anomenats mitjans impresos. Al
llarg de tres jornades hem pogut escoltar quaranta papers de
vint països, organitzats en nou sessions temàtiques diferents.
Destaca com a preocupació general, ocupant la primera sessió,
un apartat sobre el costat fosc d’internet: trànsit no humà, visi-

- Increment en la pressió sobre els costos. Com diria un vell
claim publicitari, estem en els temps del Més per menys. Un
escenari molt més complex, amb la necessitat cada vegada
més imperiosa de mètriques integrades i multiplataforma, que
s’aborda amb recursos cada vegada més escassos. Aquest factor explica en gran part el que ve a continuació i les solucions
van des de les més clàssiques (reducció de mostres, canvis a
metodologies menys puristes tècnicament) a altres que estan
relacionades amb desenvolupaments tecnològics (major ús de
CAWI, fusió/integració de fonts).
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- Més ús del CA WI (entrevistes auto-administrades per
internet). En l’últim inventari de fonts que esmentava abans,
tenim que un 27% de les mateixes fan servir en major o menor
mesura les entrevistes CAWI com a complement a les clàssiques vies d’enquestació: CAPI (entrevista personal assistida
per ordinador) i CATI (entrevista telefònica assistida per ordinador). El cas més extrem és el dels nostres veïns francesos,
que tenen programat passar en el pròxim any a una mostra
100% CAWI. Aquest canvi tan radical comporta l’eliminació
dels no-internautes de la població estudiada. Seguint aquesta
via, i d’acord amb l’objectiu de reducció de costos i relaxació
d’aspectes de rigorositat metodològica, s’està passant de la
prèvia captació probabilística (per telèfon, generalment) a la
utilització de panells en línia com a sistema per captar entrevistats per internet. Finalment, és clau, i hi ha diferents exemples
en aquest sentit (entre d’altres el test que ha realitzat aquest
any AIMC), que els qüestionaris en línia han de ser responsive
(adaptables al telèfon intel·ligent ), ja que aquest canal segueix
prenent una importància significativa. En el cas del nostre test,
més del 50% de les entrevistes van ser contestades des d’un
dispositiu mòbil.

- Mesura de l’audiència del nombre ( Average issue readership). Això no és una cosa molt nova, països com Holanda el
porten utilitzant des de fa anys, el destacable és que nous mercats ho està fent servir com una via per competir més directament amb mètriques d’altres mitjans. En definitiva, és una eina
de post-avaluació i que aporta una major granularitat al mitjà.
La meva opinió personal és que aquesta via, que evidentment
dóna una potent informació al medi, mai ha estat un gran generador de negoci, és a dir, increment significatiu en l’atracció
d’inversió publicitària. Dins d’aquesta evolució són països com
França, Bèlgica o Alemanya, amb novetats tecnològiques basades en panells amb ús de lectors de codis de barra, per poder
modelitzar a posteriori l’audiència específica de l’exemplar.
- Mesura d’audiència cross-platform. El mesurament de brand media o print brand (marques-mitjà), es converteix en un tema prioritari
en molts mercats, és a dir, les diferents metodologies per donar una
mètrica global dels mitjans abans anomenats impresos, que difonen
els continguts en diferents plataformes: la convencional (paper) i la
digital. En aquest punt, només esmentar que AIMC ha realitzat des
de 2013 tres tests fusionant dades EGM amb ComScore i provant la
viabilitat del model. Bàsicament hi ha tres sistemes d’aproximació,
amb solucions que combinen algun d’aquests procediments:
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En la mateixa línia dels tests que hem realitzat, és a dir, fusionant les dues monedes oficials de print i digital. En aquesta
opció estan països com el Regne Unit, Holanda o Mèxic.
Constituint un panell, des de la mostra convencional declarativa, per a realitzar un mesurament passiu digital (audímetre) i
modelitzar la duplicació entre les dues plataformes de lectura.
El brand-first approach. En els qüestionaris de mitjans impresos
convencionals, se centra la primera part en recollir el consum
del mitjà imprès, per a continuació passar a la lectura digital. En
aquesta aproximació, des de l’inici es centra el consum global
(ex., visualitzant els tres logos: paper, web i apps), per baixar
posteriorment a cadascuna de les plataformes. Aquest sistema
s’està establint cada vegada en més països: Canadà, Estats
Units, França, Itàlia, Romania i Noruega, són alguns exemples
d’aquesta tendència.
Aquests quatre punts resumirien l’escenari d’evolució en la investigació de les audiències que generen els diferents grups
editorials (publishers), tots ells propietaris de grans marques
associades a valors clau en el marasme digital com són les que
representen les dues Cs (credibilitat i qualitat). Des de les mètri-

ques l’únic objectiu és posar en un preu just aquests innegables
valors... o almenys jo així ho crec.

Així es va comportar la indústria a
l’octubre segons l’Observatori de la
Publicitat Digital
IAB Spain, l’associació de la publicitat, el màrqueting i la comunicació digital a Espanya ha revelat les dades relatives al
mes d’octubre de l’Observatori de la Publicitat Digital, elaborat
al costat de l’empresa d’anàlisi de l’activitat publicitària en línia
adjinn. D’acord a aquest informe durant el passat mes d’octubre
es van comptabilitzar 43.192 campanyes actives. Per sectors
veiem que els que millors resultats han obtingut han estat Finances, Automoció i Editorial.
En el cas del sector Finances es reporten 652 campanyes procedents de 167 marques amb un share of voice del 13%. Si parlem
de Automoció un total de 302 marques van mantenir actives 1.258
campanyes que s’han traduït en un share of voice del 12,2%. Tanca el podi el sector editorial amb un share of voice del 8,9% gràcies a les 1.332 campanyes posades en marxa per 254 marques.
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Si parlem de campanyes programàtiques destaca que un 60%
de les campanyes no s’han treballat sobre aquesta tecnologia.
Només un 18% d’aquestes han estat 100% programàtiques i el
22% compten amb part de programàtica.
Sobre els dispositius utilitzats per cada campanya un 53% ha
fet servir tots els dispositius. Un 32% s’ha centrat completament
a l’ordinador i el 15% ha fet el mateix amb els mòbils.
El Butlletí us ofereix les infografies completes de l’Observatori
de la Publicitat Digital de l’octubre. CLICAR AQUÍ (de Marketing
Directo)

Concurs de mitjans 7.562.500 euros
per a turisme del País Valencià
Es tracta del concurs de 7.562.500 euros per a la compra de
mitjans d’una campanya de publicitat autonòmica, estatal i internacional de l’oferta turística del País Valencià. Import sense
impostos 6.250.000 euros.
Lot 1: Compra de mitjans campanya publicitat autonòmica
i nacional oferta turística de la CV tant en mitjans cobertura
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autonòmica de la CV local, provincial, comarcal, regional, com
nacional. Pressupost base de licitació: 6.050.000 EUR. Import
(sense impostos) 5.000.000 €. Lot 2: Compra de mitjans per a
campanya publicitat turística internacional per a la difusió de
l’oferta turística dl País Valencià, en mitjans de cobertura internacional. Pressupost base de licitació. Import 1.512.500 EUR.
Import (sense impostos) 1.250.000€. (de Control)

Nova campanya de Bankia

eines per ajudar les empreses en la seva activitat diària. La
campanya parteix de la idea que per entendre a les empreses
cal posar-se en la seva pell.
Perquè la vida d’una empresa és una contínua presa de decisions. I en totes les empreses, a aquestes decisions en diem
de la mateixa manera: tirar-se a la piscina. Cada vegada que
decideixes alguna cosa en una empresa, t’estàs tirant a la piscina. Per això, tota la campanya gira entorn a aquesta expressió: tirar-se a la piscina”. La campanya consta d’un espot de
televisió, per al que l’agència ha comptat en la producció amb
l’ajuda de la productora Agosto i el realitzador David Vergés,
falques de ràdio, gràfica, material punt de venda i peces online.
(d’Ipmark)

Lola MullenLowe Barcelona guanya el
compte de Conforama
Bankia ha llançat la campanya publicitària “Piscines”, obra de
l’agència Pingüino Torreblanca, per comunicar els nous serveis
per a empreses. Els nous serveis s’enquadren en la plataforma Soluciona Empreses, en la qual s’han reunit un seguit d’

Conforama ha assignat el seu compte de publicitat integral
a Lola MullenLowe Barcelona després d’un concurs estatal.
L’agència s’encarregarà de gestionar totes les tasques estratègiques, creatives i digitals de la marca.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
En els últims anys la marca ha evolucionat la seva forma de
comunicar adaptant-se al món digital i buscava una agència
creativa, moderna i efectiva per seguir desenvolupant la marca Conforama guanyant consideració més enllà del preu. Els
primers espots s’emeten en octubre i ensenyen als consumidors la nova proposta de la marca, al voltant d’una de les seves
principals avantatges, el multi-estil. La campanya integrada que
s’ha llançat tant a Espanya com Portugal compta amb televisió,
ràdio, OOH, punt de venda, display i xarxes socials. (de La Publicidad)

Initiative i Arena, guanyen els 18
milions a concurs en mitjans i
estratègia de CEPSA
CEPSA ha adjudicat els dos lots dels seus mitjans després d’un
concurs de dos mesos. La compra de mitjans s’hauria adjudicat
a Initiative i l’estratègia a Arena. Fins ara l’estratègia i planificació de mitjans era desenvolupada per Zenith. En creativitat Cepsa ha treballat amb Contrapunt BBDO Madrid sota el
concepte “Veuràs com tornes”. Wunderman ha treballat en la
comunicació directa a client, tant digital com en les estacions

de servicioy Ontwice l’agència responsable de la campanya en
Xarxes Socials. (de La publicidad)

Mediabrands (IPG) guanya compte de
mitjans de 857 milions € d’Amazon
Global
El gegant del comerç electrònic Amazon ha consolidat el seu
compte de mitjans globals en Mediabrands, del Grup Interpublic. La revisió va començar aquest estiu. Mediabrands va
emetre un memo intern al respecte assenyala Mediapost. Mediabrands crearà un equip dedicat, en línia amb l’estratègia de
“arquitectura oberta” de l’empresa, per donar servei al compte.
El lideratge del compte el tindrà Initiative, que va participar en
la revisió, mentre MEC, de WPP, va obtenir una part del negoci.
Amazon va gastar més de 4.288.000 en publicitat i en temes
promocionals el 2016, segons l’informe anual de l’empresa. (de
Programa Publicidad)
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Contra el 280

Per Josep M. Ganyet, etnògraf digital / Via Empresa

Finalment tinc els 280 caràcters de Twitter activats però no els
faig servir. No és fruit de cap actitud dogmàtica sinó que es deu
al fet que sóc dels estranys usuaris que fem servir l’aplicació
Tweetbot en lloc de l’oficial de Twitter i encara hi tenim la limitació dels 140 caràcters. Suposo que no estaran massa a
actualitzar-la però tampoc no em fa perdre la son. De fet podria
esplaiar-me en 280 caràcters fent un tuit des de la web però em
fa respecte.

Al setembre, Twitter feia la prova amb uns quants usuaris als
quals expandia el límit dels 140 caràcters: “perquè tothom, sigui d’on sigui, es pugui expressar fàcilment en un tuit”. Aquest
“sigui d’on sigui” és rellevant. Resulta que segons les dades
que té Twitter (i en té moltes) el 9% dels tuits en anglès arriben
al límit dels 140 caràcters, amb la conseqüent frustració que
això provoca. Això és un dels motius pels quals molts usuaris
tuitin menys sovint i finalment ho acabin deixant. No he trobat
les dades per les llengües romàniques però si tenim en compte
que una traducció de l’anglès al català ocupa un 10%-15% més
aproximadament, ja us en podeu fer la idea (sí, aquí també ens
toca patir).
El 280 no s’aplicarà ni al japonès ni al coreà ni al xinès que
continuaran amb 140 caràcters donat que la seva escriptura
permet expressar conceptes amb símbols que només ocupen
un caràcter dels 140. L’altre dia vaig tuitar una cita en xinès de
l’Art de la Guerra de Sun-Tzu i el que vaig expressar en menys
de 140 caràcters ocupava unes sis línies de text en l’equivalent
en anglès.
Certament la idea sembla contrària a tot el que representa Twitter: brevetat, espontaneïtat, síntesi, immediatesa... I certament

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

NOVES EINES
l’efecte dels nous tuits és estrany. Veure passar un tuit de 280
caràcters pel timeline és com veure passar un lluitador de sumo
entre els ballarins del Bolxoi. Com sempre que hi ha una novetat el poble ha parlat —el poble a Twitter!— i ha dit que així no,
que si haguéssim volgut Facebook, ja hi hauríem anat d’entrada
i que no ens toquin el Twitter tal com l’hem conegut sempre. Ara
que tothom té els 280 caràcters activats els tuits de denúncia
són constants. A mi, i pel que veig a molts usuaris, ens passa
que un tuit massa llarg ens trenca el ritme de lectura / escaneig
i no el llegim, ens el saltem, com si fos un bàner de publicitat
d’aquells que sortien a les pàgines web abans dels ad-blockers.

canviar els possessius per “mons”, “tons” i “llurs”, encadenar
fins a quatre pronoms febles, crear abreviacions impossibles,
canviar articles per números, repensar-lo uns quants cops, prioritzar el que és essencial, i finalment acabar veient orgullós un
0 en el comptador de caràcters, es perdrà.

Twitter ha compartit les dades d’utilització dels 280 i només en
el 5% dels casos els tuits sobrepassen els 140 caràcters, el 2%
dels 190 i els que arriben fins als 280 representen només l’1%.
Sembla que els números demostren que finalment el tuit-sumo
no acabarà trencant l’experiència de Twitter i ajudarà a retenir
aquells usuaris que es trobaven frustrats en arribar al límit, a
aquells de verb prolix i als ionquis de les cadenes de tuits.

Una guia breu per a preservar els
nostres drets a internet

Des de dimarts que tots els usuaris som iguals davant Twitter
i ja tenim els 280 caràcters activats. L’art d’escriure un tuit que
sobrepassava en 80 caràcters els 140 permesos, reescriure’l,

Ara ja no caldrà pensar per tuitar segons què. Em recorda la
cèlebre frase de Mark Twain: “No he tingut temps d’escriure’t
una carta curta, i és per això que te n’he escrit una de llarga”.
No es podia dir millor, i encara li falten 44 caràcters per arribar
als 140. Me’n vaig a tuitar-la.

Durant els últims dies, el govern espanyol ha començat a aplicar la
censura a internet en totes les webs relacionades amb el referèndum d’independència. Aquesta pràctica, molt freqüent en règims
totalitaris que pretenen de controlar el gran canal comunicatiu que
és la xarxa, és coneguda com a “blocatge arbitrari”. El grup activista Xnet ha difós una guia d’indicacions perquè els usuaris puguem
preservar els nostres drets fonamentals a internet:
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punt de ser publicada (la seva versió per Windows es publicarà
més endavant). També n’hi ha de pagament. Xnet diu que és
aconsellable disposar d’ambdues opcions, Tor i VPN. Així, en el
cas que es bloqués el trànsit a través de Tor, es podria usar la
VPN, o viceversa.

Com accedir a llocs webs censurats o blocats arbitràriament en
una connexió?. Podem fer-ho a través de la xarxa Tor o d’una
VPN (Virtual Private Network), navegant per internet com si ho
féssim des d’una localització sense censura. Podeu emprar les
aplicacions següents: Orbot (Android); Onion Browser (iPhone);
Tor per a PC, Linux, MacOS i Windows. Per obtenir les instruccions per a instal·lar aquestes aplicacions CLIQUEU AQUÍ
Una VPN permet de crear una xarxa local virtual en què les
dades viatgen per una connexió xifrada. D’aquesta manera, et
pots connectar a la xarxa global des d’una altra localització.
Segons Xnet, és l’aplicació més fàcil i ràpida d’instal·lar per a
activar una connexió VPN és Bitmask, i, a més, és gratuïta.
De moment, només està disponible per a mòbils Android i PC
Linux, encara que la seva versió per a MacOs iPhone està a

Consells per a evitar el tancament del web.- Els darrers dies
hem vist com les pàgines web del referèndum o l’ANC tornaven
a estar disponibles poca estona després de ser tancades per
l’estat espanyol. Això sí, en un altre domini. Això es fa creant
“mirrors”, és a dir, copiant el web en un allotjament segur. Per
això, cal cercar i escollir països en què el marc legal ofereixi
garanties fortes respecte a la llibertat d’expressió i informació.
Dominis com ‘.net’ o ‘.eu’ són difícils d’intervenir.
Per a evitar que les autoritats judicials esbrinin qui és l’autor de
la web que volen censurar, es pot fer ús del servei ‘whois privat’. Molts registradors de dominis ofereixen la possibilitat de no
publicar les dades del propietari i de gestionar ells mateixos les
sol·licituds que reben, ja siguin peticions de contacte de compradors, de particulars o d’autoritats i institucions. Ells s’encarregaran
de comunicar al propietari protegit si algú l’ha cercat.
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Xifrat de dispositius mòbils.- Xifrar els dispositius, sobretot
els telèfons mòbils, és essencial per mantenir la privacitat de
les dades personals en casos de pèrdua o robatori. Per això,
la majoria de telèfons intel·ligents porten eines instal·lades que
permeten xifrar tot el dispositiu de manera simple. Es recomana
de fer-ho per protegir la privacitat de les dades, els comptes, els
contactes i la informació de l’usuari. Podeu obtenir les instruccions CLICANT AQUÍ
Per protegir la privacitat de les comunicacions utilitzeu sempre
aplicacions de missatgeria que disposin d’un xifrat punt a punt
per defecte. Xnet recomana l’ús de Signal (Android | iPhone),
una app de missatgeria xifrada punt a punt d’ús fàcil i intuïtiu
i recomanada pel mateix Snowden. WhatsApp també té integrat el xifrat punt a punt per defecte. Tanmateix, Facebook ja
ha compartit dades dels seus usuaris amb aquesta aplicació.
Telegram disposa de l’opció de xifrat però no està activada per
defecte. (de Vilaweb)

Milloren una app que identifica
tipografies

What The Font és una versió millorada de l’aplicació de la companyia de disseny de tipografies Monotype. Es tracta d’una eina
per poder identificar qualsevol font de lletra a través de fotos.
L’eina està especialment pensada per a dissenyadors, creatius
i publicitaris que busquen inspiració sobre diferents tipografies
per als seus projectes a la vida real. Usa intel·ligència artificial i tecnologia de reconeixement d’imatges de manera similar
a altres aplicacions com PlantSnapp, que s’usa per identificar
plantes i flors, o CamFind, que identifica objectes.
Els usuaris que vulguin utilitzar What The Font només han de
treure una foto a l’objecte que trobin en qualsevol context amb
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la tipografia que els agradi i l’aplicació podrà identificar quin és
el tipus de lletra. Aquesta eina també compta amb una funcionalitat en línia perquè els usuaris puguin comprar el tipus de
font de lletra trobat o guardar el seu nom per comprovar-ho més
tard. La nova versió permet identificar múltiples fonts de lletra
amb només una imatge, incorpora l’opció de rotar la imatge per
obtenir millors resultats i és més ràpida.

Aliza Rosen, responsable de producte, explica com han tractat
de trobar un equilibri: “L’objectiu era ampliar el límit de caràcters al mateix temps que manteníem la velocitat i la brevetat
pròpies de Twitter. Després d’analitzar els resultats, anunciem
que hem aconseguit l’objectiu i que implementarem aquest canvi a tots els idiomes en què la restricció de 140 era una barrera”.
(d’Hipertextual)

A hores d’ara, WhatTheFont pot identificar 130.000 tipus de lletra diferents i tots estan disponibles per a la compra a la seva
botiga en línia. L’aplicació es pot descarregar tant per a dispositius iOS com per a Android. (de Reason Why)

Per a què serveix la nova eina
publicitària de snapchat?

Twitter augmenta el límit a 280
caràcters per a tots els usuaris
D’ara endavant el límit de Twitter seran 280 caràcters, el doble
de l’original, excepte en japonès, coreà i xinès, idiomes en què
els 140 serveixen per expressar-se amb folgança. L’entrada en
vigor des de la mesura serà gradual (ja s’aplica, però) i en poques setmanes el tindran tots.

Snapchat ha anunciat el llançament de Snap Pixel, una nova
eina de mesurament que permet als anunciants de l’aplicació
conèixer com les campanyes en aquesta influeixen en les visites a la seva pàgina web, en els registres d’usuaris i en les
vendes. El sistema presenta un sistema de targetizació més
sofisticat a través de píxels que funcionen gràcies al codi inclòs
a la pàgina web dels anunciants. Aquest nou servei ofereix a
les marques l’oportunitat de mesurar els ingressos, el funcionament, creixement i transaccions derivats de la seva inversió
en snapchat.
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La xarxa social de missatgeria efímera també ha dit sobre
aquest llançament que obre la porta a crear audiències personalitzades a partir de les dades que mostren la connexió d’un
usuari amb una marca en qüestió. Tot i que Snap Pixel és només de moment una eina de mesurament, cal destacar el fet
que és possible que aquest servei serveixi també perquè els
anunciants puguin tornar a arribar als usuaris a través del “retargeting”. (de The Drum)

Com fer un vídeo en directe alhora a
Facebook i a YouTube

Yaiza Ibarra, periodista multiplataforma, explica a Trecebits
com fer un vídeo en directe alhora a Facebook i a YouTube.

Tant Facebook com Instagram permeten als seus usuaris fer
vídeos en directe per mostrar al públic el que en aquest moment s’està fent. Pot ser una ressenya d’un llibre, una reacció
a una pel·lícula o una visita guiada pels carrers d’una ciutat: els
streamings i la seva forma d’emprar-los no sembla tenir límits.
Això no obstant, sí que en té. Encara que aquestes dues xarxes
socials formen part de la mateixa companyia, propietat de Mark
Zuckerberg, la veritat és que no podem fer un directe alhora en
les dues plataformes.
El que sí podem fer és emetre en directe a Facebook i YouTube alhora, tot i que per emetre un mateix vídeo per aquests
dos canals -i alguns altres, encara que no en Instagram- cal
tirar de programes de tercers. Un d’ells, gratuït, és Restream.
com, molt orientat al gaming. Un cop descarregat, permet incloure fins a 15 plataformes per les quals iniciar un streaming
al mateix temps, però entre les gratuïtes no hi es compte Facebook. Si volem incloure Facebook, caldrà pagar per accedir
a la versió premium. Un cop fet això, el procediment és senzill:
un cop obert el programa, anem afegint canals: Twitch, una plataforma popular entre gamers propietat d’Amazon, i YouTube,
són potser els més demandats, a més de Facebook. Això sí, ni
rastre d’Instagram.
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Imaginem que vam triar la plataforma de vídeos propietat de
Google, YouTube, a més de Facebook. Doncs bé, tant a YouTube com a Facebook hem de seguir els passos per emetre
en directe, fins que aconseguim obtenir els codis que anem a
incloure en Restream perquè l’emissió parteixi des d’aquest
programa i no des de cada xarxa social per separat. Una altra
opció és usar OBS, o Open Broadcaster Programari, gratuït i fàcil d’utilitzar, que també permet configurar els canals pels quals
vulguem emetre vídeo en directe.
Una qüestió que apareix en realitzar un mateix vídeo per diferents plataformes és quin xat escollim per llegir en directe. En
Restream, en l’opció “xat”. Per als mitjans de comunicació, poder simultaniejar contingut en directe pot ser una gran manera
de captar més públic, tot i que de moment Instagram es queda
fora de l’equació. (de Trecebits)

Whatsapp cau i deixa incomunicats
nombrosos usuaris arreu del món
Whatsapp va caure divendres de la setmana passada, al matí,
deixant nombrosos usuaris sense poder enviar missatges. La

companyia no ha donat explicacions dels motius, però sí que
ha transcendit que la fallada no ha afectat tots els terminals. La
incidència es va localitzar en diverses zones, entre elles, Catalunya, Espanya, Itàlia, Holanda, Regne Unit, Alemanya, Suïssa,
Àustria, Rússia, Índia, la Xina i els països nòrdics. Pocs minuts
després de les deu del matí, Whatsapp va repremdre seu servei
amb normalitat.
L’aplicació de missatgeria instantània és una de les més emprades arreu del món, i per tant, les seves incidències tenen
repercussions en el sistema de comunicacions de nombrosos
usuaris. (d’AEC)
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Caçadors de subscriptors

Per Juan Carlos Blanco, periodista / El post blanco

Guardian, que ha passat de ser un capdavanter del periodisme en obert a reconvertir en un caçador de subscriptors que li
permeti finançar un dels projectes editorials més reeixits de la
premsa mundial dels últims vint anys.
No tinc molt clar que aquests models puguin ser un exemple per
a la resta de la indústria, ja que es tracta de mitjans de referència que s’aprofiten de les seves posicions de lideratge per oferir
un valor afegit que els altres potser no puguin donar. De The
New York Times només n’hi ha un. I no veig jo a molts mitjans
amb capacitat d’emular ni imitar el seu model.

Llegeixo al diari El Mundo una columna molt interessant signada per Luis Oz (pseudònim del periodista Felipe Sahagún)
sobre com alguns mitjans de comunicació estan aconseguint
resultats notables en la seva recerca de subscriptors que permetin canviar els seus models de negoci, passant dels tradicionals ingressos per publicitat i venda d’exemplars a un model
basat en el compromís de qui paga per consumir notícies en un
entorn digital marcat per l’abundància i la saturació.
Luis Oz posa exemples ja coneguts: The New York Times,
Washington Post i, des de fa no tant de temps, el britànic The

Però em quedo amb tres idees clau que ens anuncien per on anirà
la recerca del Sant Grial dels ingressos ara que la publicitat se’n
va pels camins de Facebook, Google i la publicitat programàtica.
La primera és que comença a haver-hi un cert consens entre els grans i no tan grans de la indústria (i també entre els
experts, i aquí us recomano que seguiu el periodista Ismael
Nafría, qui entén que la gratuïtat ja no té futur en la indústria)
que com seguim apostant per la gratuïtat generalitzada dels
continguts, el sistema de mitjans va a explotar fins i tot abans
del que podíem preveure gairebé tots.
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La segona és que, com a conseqüència d’aquesta assumpció
d’una realitat que no admet presos ni mitges tintes, qui més
i qui menys, la major part de la indústria s’ha posat a pensar
en el més difícil de tot aquest assumpte, és a dir, en com convèncer una audiència acostumada a rebre tot tipus de notícies
gratuïtes en els seus telèfons mòbils amb un sol cop de clic o
simplement obrint el seu compte de Twitter o de Facebook que
si volen seguir tenint mitjans en què confiar, han de tornar a
pagar per la informació que reben.
I la tercera idea és que, per aconseguir aquest objectiu
d’aconseguir que els lectors tornin a pagar pel periodisme, les
companyies de mitjans s’hauran d’acostumar a tenir en les seves plantilles a professionals que alguns defineixen com “funnel
mathematician”, és a dir, matemàtics de l’embut la funció dels
quals serà la de convertir els lectors digitals de notícies a persones capaces de pagar per aquestes mateixes notícies.
Si ho pensem, és de pur sentit comú. Els mitjans tenen audiències milionàries que, però, no li serveixen per quadrar els seus
comptes ja que aquestes legions de lectors no paguen per les
notícies ni ja serveixen (al pes) per aconseguir la publicitat necessària per aconseguir uns ingressos mínims, ja que la publi-

citat també es trasllada a altres suports com les xarxes socials
(Facebook, Twitter...) i els motors de cerca com Google, més
competitius a l’hora d’oferir als clients la segmentació de públic
que els interessa.
Doncs bé, la possible solució a aquest coll d’ampolla no residiria en canviar de model (o directament de negoci), sinó, entre
altres opcions, en contractar especialistes centrats en la reconversió dels lectors en socis compromesos amb els projectes
informatius. No a tots, que és una quimera, però sí a aquesta
mínima part de lectors recurrents disposats a deixar anar uns
quants euros per seguir llegint les marques informatives en les
que segueixen confiant.
A mi em segueix semblant una idea difícil de dur a la pràctica
en el mercat de les notícies en castellà, tan marcat per la gratuïtat... i per la falta d’aquests professionals, que dic jo que no
es trobaran tan fàcilment a Linkedin o en les pàgines grogues.
I, a més, en el cas que s’aconseguís augmentar el nombre de
subscriptors, des del meu punt de vista, al costat de les subscripcions, caldria buscar altres vies d’ingressos per no seguir
depenent només d’una font.
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Però crec que ha arribat el moment que reconeguem alguna cosa: segurament ja no hi hagi moltes més alternatives a
aquesta proposta. Els que coneixen els comptes de la major
part dels mitjans de comunicació privats de les societats occidentals saben que estem en una tessitura simple: o els mitjans
són capaços de crear al voltant d’ells comunitats disposades a
pagar pels productes que consumeix o aquesta festa de la informació sense cap porta camí de morir-se, però d’èxit.
I si per evitar-ho cal abraçar-se a la fe del subscriptor, doncs
caldrà abraçar-se. I si cal contractar a aquests matemàtics de
l’embut digital, doncs se’ls contracta. O no? Ens esperen molts
canvis en aquests mesos. I aquest pot ser un d’ells. Atents.

Mobile Weekend 2017, un esdeveniment
innovador i poc convencional
Mobile Weekend és un esdeveniment de tres dies de tecnologia
mundial organitzat per Capptains Venture Builder, una empresa barcelonina, amb un enfocament a crear i accelerar idees
tecnològiques mòbils innovadores. Mobile Weekend reuneix a
alguns dels millors i més compromesos empresaris joves amb

idees empresarials sense precedents, i professionals de la indústria assolits. Volen transformar les idees en realitat.

El Mobile Weekend 2017 es farà al @ IronHack del 17 al 19
de novembre. Durant els tres dies, més de 40 empresaris ben
seleccionats, organitzats en vuit equips de projectes diferents,
exploraran, treballaran, intercanviaran idees i col·laboraran
amb els seus companys. Després d’un procés de selecció basat
en criteris diferents, un panel de cinc jutges triarà i anunciarà
els tres equips guanyadors; es donaran avantatges exclusius a
l’equip guanyador que els ajudarà en la seva recerca de fer realitat el seu concepte, i a més, els jutges també seleccionaran els
tres empresaris més talentosos i compromesos entre tots els
participants, independentment de l’equip amb el qual treballen,
per formar part del “Dream Team”.
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Segons els organitzadors, què es pot esperar del cap de setmana mòbil?: estar exposats a històries d’èxit inspirador; obtenir
informació sobre temes clau d’ experts experimentats i experimentats; treballar amb altres companys similars; trobar cofundadors; xarxa amb professionals de la indústria de la classe
mundial; desenvolupar idees brillants i sense precedents; rebre
assistència i informació de mentors i organitzadors, i presentar oportunitats als inversors. Com dient els organitzadors, “el
Mobile Weekend és un esdeveniment innovador i poc convencional que connecta ments brillants per a la creació d’iniciatives
reeixides”. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Presentació del llibre: “El que
aprenem amb la publicitat”
La plataforma “Publicitat Sí!” ha presentat el llibre: “El que aprenem amb la Publicitat”, un volum en el qual reuneix les campanyes
publicitàries que més han influenciat a l’audiència espanyola i en
el qual s’analitza el que s’aprèn dia a dia amb la publicitat i es
defineix a la publicitat com una escola, a la qual vam acudir sense
adonar-nos. Es tracta d’un ensenyament natural de noves idees,
costums, comportaments, productes, llenguatges i expressions.

En el llibre apareixen més de 400 anuncis, dividits en els 10
temes que més han arribat a la societat espanyola, entre ells
trobem, la modernització de la societat, ja que, encara que la
publicitat mai ha imposat els canvis, els promou, dóna a conèixer,
estimula i catalitza, però són els consumidors els que decideixen si triomfen o no. La millora d’hàbits saludables, la publicitat
ha ensenyat costums higièniques i informat sobre els perills de
drogues i malalties i, sobretot, ha contribuït a la reducció dels
accidents de trànsit. El respecte a les diferències, la publicitat ha
ajudat a la integració social i a acceptar la diversitat. El reconei-
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xement igualitari del paper de la dona es va començar a parlar
dels drets a la dona quan no ho cap a la majoria de la societat. La
difusió de la cultura, la publicitat ajuda a descobrir el món, conèixer cultures i obres de tot arreu, impulsa l’afany de coneixement.
Publicitat Sí! és una iniciativa que uneix els principals agents
de la indústria publicitària per promoure la rellevància social i
econòmica de la publicitat en la societat. (d’AEC)

Mèdia.cat amplia l’objectiu del nou
Anuari
El Grup de Periodistes Ramon Barnils ja ha aconseguit els
6.000 euros que s’havia proposat per finançar la setena edició
de l’Anuari Mèdia.cat dels silencis mediàtics. Com que es troba
en l’equador de la campanya de micromecenatge, l’entitat ha
decidit ampliar l’objectiu fins als 8.000 euros i incloure dos nous
temes en els quals ja s’està treballant. D’una banda, una anàlisi
dels atacs a la llibertat de premsa, d’expressió i al dret a la informació que hi ha hagut al voltant del referèndum de l’1 d’octubre,
i de l’altra una investigació exhaustiva de les agressions cada
vegada més freqüents de l’extrema dreta.

Així doncs, en aquesta edició, l’Anuari Mèdia.cat estarà format
per 14 reportatges en profunditat sobre temes que han estat
censurats, ignorats o infrarepresentats en els grans mitjans, alguns dels quals ja s’han avançat al web en els darrers mesos.
També oferirà un recull visual d’altres qüestions silenciades o
tractades de manera esbiaixada, incompleta o polèmica, analitzades durant l’any a l’observatori Mèdia.cat.
Finalment, com a novetat, el volum incorporarà cinc articles
d’anàlisi fets per experts que reflexionaran sobre temes que
han marcat el periodisme al país durant els darrers mesos (com
ara el tractament dels atemptats, les pressions polítiques o els
reptes pendents per a un periodisme feminista). (de Comunicació 21)

Forbes desactivarà la seva secció
d’opinió
Forbes està tancant la seva secció d’opinió. La raó? Enfocar
més en la seva àmplia xarxa de col·laboradors en línia. La publicació eliminarà per complet la seva secció d’opinió, centrantse en el seu lloc en les seves “unitats bàsiques”, i la xarxa
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d’escriptors no corresponents al personal que contribueixen
amb articles d’opinió.
L’editor de Forbes afirma que el mitjà necessita històries rellevants per complir la seva missió. “Alguns ex col·laboradors
d’opinió s’allotjaran amb nosaltres i contribuiran a altres seccions, mentre que altres estaran acabant el seu temps com a
contribuents. Donem les gràcies a tots ells per la seva feina
en els últims anys”. D’acord amb la nota, l’editor de la secció
d’opinió Avik Roy romandrà al personal en el camp de la política. La xarxa de col·laboradors consta de gairebé 2.000 escriptors. (de Business Insider)

Llançament en fase beta del projecte
informatiu WikiTribune, impulsat per
Jimmy Wales
Aquesta setmana s’ha llançat en fase beta el projecte informatiu WikiTribune, ideat i impulsat pel creador de la Wikipedia,
Jimmy Wales. Es tracta, segons ell mateix ha explicat, d’”un
projecte pilot per a un nou enfocament del periodisme en què
la comunitat es troba al centre”. Wales ha afegit que “això no

és, encara, un servei de notícies. Serà el servei informatiu que
preveu només quan tu jugues un paper complet”.

Els periodistes del personal de WikiTribune serviran per “provocar” converses. A continuació, la comunitat, que Wales espera
que superi les 6.000 persones que s’han registrat fins ara, serà
capaç d’escriure i editar articles, que es publicaran una vegada
que hagin estat revisat per un editor. L’objectiu és que la comunitat es converteixi en autoreguladora. Els canvis realitzats
als articles seran visibles per al lector en un feed d’historial per
garantir la total transparència i responsabilitzar els escriptors.
Trobareu més informació CLICANT AQUÍ (de GEN)
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Els webs més populars a Internet

Els premis Ondas es traslladen a Sevilla

Al món de l’edició digital, els llocs, les marques i els podcasts,
han tingut un gran creixement aquest any gràcies a la política,
les associacions i els mitjans socials. Per ser fidels a ells mateixos i recolzar-se en el que fan millor, digitals com BuzzFeed’s
Tasty i Teen Vogue van ressonar encara més amb el seu públic.

Per primer cop en els seus 64 anys d’història, els premis Ondas
no es lliuraran a Barcelona. Segons informa la cadena SER,
la gala d’entrega dels guardons tindrà lloc el 12 de desembre
al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla. El grup Prisa,
propietari de Ràdio Barcelona i de tota la xarxa SER, no ha
donat cap explicació sobre el motiu del canvi de seu, que s’ha
produït de forma inesperada i enmig del conflicte polític entre
Catalunya i Espanya. De fet, tot i que no s’havia arribat a anunciar de manera oficial, la gala estava prevista inicialment per al
9 de novembre al Gran Teatre del Liceu, que ja n’havia acollit
les últimes edicions.

La revista Adweek ha publicat en la seva secció “Hot List” la
selecció que ha fet de las 14 publicaciones digitales más destacadas de este año. Esta es la lista: Website of the Year: Teen
Vogue; Hottest in News: The Washington Post; Hottest in Branded Content: Gimlet Media; Hottest in Lifestyle: GQ; Hottest
in Sports: Bleacher Report; Hottest in Food: Tasty; Hottest in
Travel: Insider (Business Insider); Hottest in Thought Leadership: The New Yorker; Hottest on Instagram: Food52; Hottest
in Fashion/Beauty: The Cut (New York magazine); Hottest in
Entertainment/Celebrity: Vulture (New York magazine); Hottest
Podcast: S-Town; Hottest in Wellness/Fitness: mindbodygreen;
Hottest on Snapchat: CNN.
Més informació des d’aquest link (d’AEC)

Els premis, creats el 1954, els lliura Ràdio Barcelona, l’emissora
de ràdio més antiga de l’Estat, que forma part de la cadena
SER. Fins ara, era l’emissora catalana qui s’encarregava de la
gestió dels premis i de la relació amb els mitjans de comunicació. Ara fa tres setmanes, Ràdio Barcelona va enviar el comunicat de premsa que recollia els noms dels guanyadors, que
havien estat anunciats, com és habitual, en directe des dels
micròfons de la mateixa emissora. La nota de premsa d’aquesta
setmana, però, s’ha enviat des de Madrid, i és la direcció de
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comunicació de Prisa Radio a la capital espanyola qui gestiona
directament la relació amb els mitjans. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes
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.
Introducció al màrqueting d’influencers.- Lleida. Dissabte 18
de novembre (de 10:00h a 14:00h) - Cada cop és més difícil

diferenciar-se en un entorn tan exigent com és l’on-line. Alguns
dels nous consumidors, els prosumers, adopten un paper més
actiu amb veu i una poderosa capacitat de prescripció envers
els seus seguidors; són els influencers. Descobreix amb Pilar
Yépez com la teva empresa i marca poden treure’n profit per
potenciar la seva campanya de comunicació.
La ciberseguretat en la comunicació.- Barcelona. Dilluns 20
de novembre (de 15:30h a 20:30h) - Les tecnologies de la informació són un gran recurs per a l’activitat periodística. Però, l’ús
d’aquestes tecnologies sense la implementació de les mesures
de seguretat signifiquen l’assumpció de riscos que es poden evitar. En aquest curs, a càrrec de Genís Margarit, es realitzaran
exercicis pràctics per protegir-se de les principals ciberamenaces
que afecten la continuïtat i la confidencialitat de la informació.
Com dissenyar un pla de màrqueting digital.- Barcelona. Dimarts 21 i 18 de novembre (de 09:30h a 14:30h) - Crear un pla
de màrqueting digital és el primer pas en utilitzar els mitjans digitals per aconseguir els teus objectius empresarials. En aquest
curs, dirigit per Pilar Yépez, fixarem les bases de com elaborar
un pla de màrqueting en l’entorn digital que ens permeti marcar
un camí clar, amb objectius específics i mesura de resultats.
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Aspectes claus d’un projecte empresarial - Barcelona. Dilluns 27 de novembre (de 15:30h a 19:30h) - En aquest taller,
dissenyat per Sílvia Marteles, els participants construiran una
visió global de 360º del propi negoci o projecte empresarial
identificant les àrees estratègiques de millora, a través de la
fusió de la metodologia Canvas amb LegoSerious Play™.
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.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
El pagament per continguts,
l’esperança del periodisme digital
Per Infoperiodistas

seller delegat del Grup Zeta, postura amb la que va mostrar el
seu total acord Antonio Fernández-Galiano, president d’Unidad
Editorial. “Va arribar la crisi i es van afrontar grans reestructuracions, ajustaments salarials, una revolució tecnològica... Hem
perdut els recursos i els nostres productes es ressenten”, va
afegir Fernández Galiano.
No tot és gratis.- En una altra de les jornades, Jesús Maraña,
Director Editorial de Infolibre, ha afirmat que “les empreses periodístiques van cometre un doble error: devaluar el valor dels continguts i, per tant, del periodisme, i creure que els ingressos publicitaris es multiplicarien geomètricament al multiplicar l’audiència”.

El futur dels mitjans de comunicació, tot i que no hi ha encara
un model clar de negoci, passa pel pagament de continguts. “La
informació mereix un pagament”, afirmava Luis Enríquez, conseller delegat de Vocento, durant una de les tres jornades sobre
periodisme organitzades per la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) i la Fundació Bancària “la Caixa”,
que s’han fet recentment a la seu de CaixaForum Madrid.

Respecte a l’etern debat sobre el model de negoci, Jesús Maraña va afirmar que l’equació que pretén que internet és igual
a gratuïtat i el periodisme és igual a comunicació és una doble
falsedat. Va explicar que, a infoLibre, la fórmula adoptada suposa que tot el que és investigació pròpia del mitjà sigui per als
seus subscriptors, mentre que el que és l’actualitat, el que pot
trobar-se en qualsevol altre mitjà, es dóna en obert.

La societat ha de comprendre la importància de la seva funció
i pagar per “informació veraç”, arrencava Agustín Cordón, con-

Casimiro García Abadillo, director de El Independiente, va explicar que el 51% del mitjà està sota el control dels periodistes.
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“La capacitat de decisió la tenim nosaltres. Així no podem dir
que hi ha hagut una pressió d’un accionista. No tenim una obsessió pels clips, no arribarem als moltíssims milers d’usuaris
perquè el que volem tenir són uns usuaris de qualitat”.
Paper si, paper no.- En els col·loquis també es va analitzar si
el periodisme resisteix en paper o només en digital o si és una
cosa ja oblidada; ara el problema és, simplement, si el periodisme resisteix. “És imprescindible, per recuperar el sector, que
s’introdueixi un sistema mixt, segons el qual s’estableixin en
el món digital paràmetres similars als que hi ha hagut al món
tradicional. És a dir, que els ingressos per publicitat es complementin amb els ingressos per continguts”, va assegurar Pedro
J. Ramírez, director d’El Espanyol.
“La crisi econòmica general s’ha acabat, la de la premsa no. És
més, continua havent-hi una tendència de destrucció d’ocupació
en el sector, de disminució en el pressupost de col·laboracions
i de les despeses destinades al desplegament informatiu. Jo
segueixo veient un risc de proletarització del periodisme digital
com a conseqüència de la debilitat del model de negoci”, va
afegir l’ex director d’El Mundo.

Periodistes, que no influencers.- La periodista Ana Rosa
Quintana va parlar sobre els influencers, i ha assenyalat que
els autèntics són Beyoncé, Ronaldo o, a Espanya, Paula Echevarría, que, al final, són venedors a través de les xarxes, i no els
periodistes ni els mitjans. “És veritat que hi ha periodistes que
tenen influència, però últimament els mitjans de comunicació
estem fracassant bastant en totes les nostres prediccions. El
cas més flamant és el de Trump, però aquí està el que va passar amb Pedro Sánchez al PSOE. També estan tots d’acord en
el tema de Catalunya, i no obstant això hi ha un milió o més de
persones manifestant-se per la secessió al carrer, convocades
d’una altra manera i per altres vies”.
Segons Quintana, és cert que els periodistes, en algun moment, poden dir alguna cosa que a algunes persones els poden
generar una opinió o fer que canviïn la qual tenien, però “en
el món de la Comunicació ens conformem amb anomenar-nos
comunicadors”.
A més, en la seva opinió, abans hi havia més influencers entre
els mitjans que ara, i va posar com a exemple les campanyes
d’El País o d’El Mundo, o la influència, en el seu moment, de
Luis del Olmo o José María García, en l’esport.
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Una nova vida al periodisme d’investigació.- Maria Teresa
Ronderos, directora del Programa de Periodisme Independent
de l’Open Society Foundations, va centrar la seva intervenció
en el periodisme d’investigació que “s’ha hagut de reinventar
sencer”, segons va explicar, i que té ara unes possibilitats que
mai abans havia tingut, per exemple, la de treballar traslacionalment, com es va fer en el cas dels papers de Panamà. “És
molt interessant veure com els periodistes, amb molt pocs recursos, amb bona organització, bona tecnologia i bona capacitat de processar, aconsegueixen metes que abans precisaven
del treball de tota una vida. Ara amb les bases de dades, amb
els programes... en una estona poden processar milions de referències”.
Un periodista d’investigació, va explicar, avui dia pot fer servir
les xarxes socials i fer una investigació de fonts obertes. Pot,
per exemple, geolocalitzar. Amb les fotos que els propis personatges pugen a internet són capaços de seguir-li la pista a un
corrupte o a un narco mexicans.
Finalment Eduardo Inda, director de okdiario va reflexionar sobre el que significa aventurar-se en el periodisme digital. “Crear
un mitjà digital és, per a Eduardo Inda, com donar el triple salt

mortal. “Cap de nosaltres hem estat abans treballadors per
compte propi, cap hem estat empresaris abans i llançar-se al
buit fa certa por”.
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Discontinuïtat radical en la publicitat
Per Miguel Ormaetxea, editor / Media Tics

Durant dècades, el públic ha suportat anuncis pesats, que repeteixen fins a l’extenuació un missatge idèntic, que s’apoderen
del teu preciós temps i segresten la informació o l’entreteniment
que busques. Els destinataris han aguantat la tortura forçats
moltes vegades per la idea que era una molèstia que calia suportar per obtenir el contingut desitjat. La transformació digital
ha arribat a un punt que permet al destinatari dels continguts
prendre les regnes del que vol o no vol veure. L’economia de
l’atenció va sentenciar a la publicitat tal com la coneixem. Serà
una bona notícia per a tothom, excepte per a les agències de
publicitat i altres actors implicats, que hauran de reinventar-se
o desaparèixer.

Els bloquejadors d’anuncis són un programari que elimina automàticament els anuncis de les pàgines web. Aquests bloquejadors s’estan estenent ara als principals navegadors. Ja hi ha
200 milions de persones al món que utilitzen sistemàticament
els bloquejadors de publicitat. Als EUA, que és el mercat més
avançat, eMarketer estima que 69 milions de nord-americans
van bloquejar els anuncis l’any passat, fet que suposa un increment del 34,4% en comparació amb l’any anterior. S’espera
que aquesta xifra arribi als 86,6 milions en l’any actual. Davant
d’aquesta imparable marea, alguns editors han reaccionat impedint als seus lectors accedir als seus llocs quan fan servir
bloquejadors d’anuncis. Però la tecnologia brinda cada vegada
més camins i oportunitats per assolir els continguts que vulguis
sense empassar la publicitat.
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Axel Springer, un dels majors grups de mitjans de comunicació
del món, està sent particularment actiu en aquesta política de
bloquejar als bloquejadors. Vegem què està passant: en el seu
diari popular Bild, que bloqueja als bloquejadors, la taxa de rebot es va disparar del 2 al 40% i el temps emprat en el lloc va
baixar al 6%. Les dades suggereixen que a altres editors que
fan servir aquesta estratègia no els ha anat molt millor. És cada
vegada més evident que aquesta estratègia dels editors està
bastant equivocada. Hauran oferir als seus lectors un incentiu
per mostrar els anuncis o permetre’ls triar quin tipus d’anuncis
volen visualitzar.
D’altra banda, el model de negoci de la publicitat en línia està
arribant a un punt de saturació. Facebook ha anunciat que la
seva “càrrega de publicitat”, o el volum relatiu de publicitat en
comparació amb el contingut de les seves pàgines, no podrà
seguir alimentant el creixement dels ingressos tant com ha
aconseguit fer-ho fins ara. Facebook espera que les taxes
de creixement dels ingressos per publicitat digital caiguin de
manera significativa. Molts analistes creuen que el model de
negoci de la publicitat en llocs web pot, simplement, desaparèixer. Google i Facebook es poden permetre el luxe de limitar
aquest tipus de publicitat o fins i tot fer-la desaparèixer, Ja que

són cada vegada més amos de les dades dels seus usuaris, i
aquest és el veritable or de l’era digital. Google no es veurà debilitada gràcies a les seves recerques patrocinades. I Facebook
es prepara per cobrar per versions premium dels seus continguts. Els editors digitals hauran de unir-se per oferir paquets
que puguin ser atractius per als anunciants, però molts mitjans
de comunicació digitals simplement desapareixeran.
El llibre La fi de la publicitat tal com la coneixem, de Sergio
Zyman, resulta molt expressiu d’aquest canvi de paradigma.
Suposa un dur cop per a les agències de publicitat, que han
oblidat -diu- la regla número u del negoci: la publicitat ha de
vendre. Les agències de publicitat enganyen a les empreses
amb promeses que no poden complir, diu Zyman. La fi de la
publicitat tradicional és, sens dubte, una bona notícia per al sofert públic.
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Ramón Salaverría: “Els diaris
locals tenen molt més futur que els
nacionals”
Per Santi Costa Domingo / Segre

Fa més de 20 anys que la Humanitat va començar a familiaritzar-se amb internet i les noves tecnologies, i va esdevenir un
procés irreversible i imparable en la nostra societat. I, segons
el professor de periodisme de la Universitat de Navarra Ramón
Salaverría (Burgos, 1970), això no ha fet més que començar.
L’adaptació dels mitjans al nou espai cibernètic, el futur de la
premsa escrita i l’ascens d’internet i les xarxes socials són alguns dels nous reptes que el món del periodisme ha d’afrontar
en un futur que ja quasi tenim aquí.

Amb l’arribada d’internet es va obrir un món d’oportunitats
on la informació podia divulgar-se per tot el món i a qualsevol preu. Els mitjans de comunicació han sabut extreure-li
el màxim partit?
Els mitjans de comunicació han tret gran profit de la xarxa. Han
estès geogràficament el seu abast i han ampliat l’audiència amb
els perfils socials. Jo recordo que als anys 90 una de les grans
preocupacions dels mitjans de comunicació, i molt singularment
dels periòdics, era l’envelliment de les seves audiències: la gent
jove no llegia diaris. Ara el problema no és que no llegeixin sinó
que no paguen per això. Però des d’aquest punt de vista cal
reconèixer que internet ha permès ampliar i recuperar perfils
d’audiència que s’estaven perdent. Internet ha estat una plataforma que els mitjans han sabut explotar amb profunditat. Quina
és la incògnita, no obstant això? Doncs, evidentment, el negoci.
Han sabut desenvolupar un mitjà de comunicació nou però no
han sabut construir un model de negoci que s’hi ajusti. A més, el
mitjà emergent ha esquerdat els models de negoci dels mitjans
tradicionals. Això és el que ha estat realment trencador. De vegades, un pot tenir dificultats per construir un nou mitjà però si
a més aquest mitjà que creix perfora o erosiona els ja existents,
doncs ens trobem amb una situació enormement complicada,
que és aquella en què estan ara les empreses de la comunicació.
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Els mitjans de comunicació tradicionals han perdut credibilitat o prestigi en favor dels mitjans 2.0?
La credibilitat es guanya i es perd. És molt difícil construir una
credibilitat, és una cosa que cal guanyar-se dia a dia i és necessari invertir-hi moltíssim esforç i, sovint, moltíssim temps. I, en
canvi, és un valor que es pot destruir amb moltíssima rapidesa
i dilapidar-se en un sospir. Però els mitjans tradicionals al llarg
de la seva història, en alguns casos de trajectòria centenària,
en uns altres d’unes quantes dècades, han aconseguit un reconeixement de marca, un assentament en el seu entorn geogràfic i, per descomptat, porten aparellats valors de credibilitat
inqüestionables. Després, algun ho pot fer pitjor o millor però,
en general, quan un desitja informar-se, la primera font que ens
ve al cap és el diari, la ràdio o la televisió. Però això que han
aconseguit fer al llarg del temps els anomenats mitjans tradicionals també ho estan aconseguint els mitjans natius digitals.
N’hi ha alguns que tenen quatre o cinc anys de marxa però
uns altres que ja tenen pràcticament vint anys de desenvolupament. I en aquests vint anys s’han llaurat un reconeixement
de marca que tot indica que seguirà reforçant-se. Des d’aquest
punt de vista, el fet de venir d’un territori no digital no és garantia d’exclusivitat en la credibilitat. Això és una cosa que cal
guanyar-se dia a dia.

Els mitjans han utilitzat diversos mètodes per treure rendibilitat dels seus productes online però sense gaire èxit ni
consens en el sector. Quin creu que pot ser un bon model?
Els mitjans tradicionals venien “mal acostumats” abans
d’internet d’una estructura de negoci molt senzilla des del punt
de vista empresarial. En el cas dels diaris, bàsicament era un
60% publicitat i un 40% vendes i subscripcions. En la ràdio
era pràcticament tot publicitat i a la televisió també, fins que
van arribar les de pagament. Eren models molt senzills en què
els comptes eren raonablement clars: hi havia unes fonts de
finançament molt limitades i se sabia que el que s’havia de fer
era treballar en aquests aspectes. Amb l’aparició d’internet hem
arribat a un alt nivell de complexitat econòmica: aquest tipus
de caladors de negoci (venda i publicitat) s’han demostrat molt
menys fèrtils del que eren anteriorment. És molt més difícil vendre continguts a internet, encara que hi ha mitjans que ho estiguin aconseguint, i de la mateixa manera és molt difícil sostenir
un mitjà únicament a través de la publicitat perquè el seu cost
a internet és molt més baix i no és equiparable a altres escenaris d’abans de l’entorn digital. Què és el que han fet els mitjans natius digitals? Diversificar. L’estratègia inclou patrocinis
d’esdeveniments, de continguts, portants d’empreses, fórmules
en què en lloc de buscar un subscriptor es busca un soci per
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crear una certa vinculació o afinitat personal i ideològica amb el
mitjà… En definitiva, quan analitzem en aquests moments els
mitjans digitals com una estructura econòmica més consolidada, un denominador comú és que aquesta estructura és molt
més diversa, molt més complexa del que era anteriorment amb
el cas dels mitjans digitals.
És partidari que els mitjans ‘online’ funcionin basant-se en
el pagament per notícies i subscripció o que estigui tota la
informació en obert?
Jo no sóc partidari ni no partidari, a mi el que em sembla és que
els mitjans han de buscar la fórmula per trobar la seva subsistència. Una de les vies perfectament lícites i consolidades en
molts mitjans és el pagament per contingut. El que passa és
que el fet que un vulgui cobrar no garanteix que el públic estigui
disposat a pagar. El que sí que comencem a veure és que hi ha
determinats tipus de continguts pels quals la gent sí que està
disposada a pagar a internet. El problema és quan un pretén
cobrar per alguna cosa que la gent no desitja pagar, aquesta és
la veritable complexitat. Estem veient que quan hi ha determinats tipus d’informació d’alt valor afegit, com per exemple oferir
un avanç informatiu, generar elements, publicacions impreses
exclusives… Això crea una certa vinculació amb el mitjà i al final

la gent paga per aquests continguts. En altres casos paga per
una certa afinitat professional o ideològica a periodistes que,
fugint de la publicitat i les pressions, busquen finançament dins
dels seus propis lectors i seguidors com a garants de la seva
independència i ho estan rebent. Aquestes quantitats no són
equiparables a les que es feien amb el model industrial clàssic,
però per poder fer periodisme en aquests moments hi ha fórmules en les quals un es pot recolzar en el suport econòmic de la
gent, clar que sí.

Sembla que anem trobant les fórmules i els mètodes per
tenir rendibilitat en el mitjà digital.
El cas del The New York Times, difícilment extrapolable, és un
exemple paradigmàtic d’una transició. De ser un mitjà que oferia els continguts plenament gratuïts online i tan sols demana-
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ven deixar les dades personals, ara quan un lector vol accedir
a aquesta capçalera té una quota d’un màxim de deu notícies
al mes que pot consultar gratuïtament però una vegada supera
el límit se li requereix convertir-se en subscriptor de pagament.
A través d’aquest mètode estan a punt d’aconseguir els dos
milions de subscriptors de pagament, la qual cosa em sembla
un nombre tremendament significatiu.
El paper de les xarxes socials ha ajudat els mitjans o ha
suposat l’aparició d’un nou adversari en el ciberespai?
Hi ha una doble lectura. Estem parlant de més d’una dècada de
convivència en què hi ha una certa ambivalència. Jo sóc més
partidari d’entendre la seva relació com de complementarietat
més que de substitució. Hi ha algunes persones que diuen que
n’hi ha prou amb acudir a les xarxes socials i que ja no és necessari anar als mitjans de comunicació per estar informats.
Però la realitat és que s’està demostrant que aquelles persones que tenen una dieta informativa basada exclusivament en
continguts procedents de les xarxes socials poden veure’s fàcilment contaminats amb fake news o notícies que responen a
un determinat algoritme que alimenta la seva dieta informativa
amb continguts que únicament interessen aquestes persones.
Per tant, perden la idea general o el context informatiu del mo-

ment. Enfront d’això hi ha els mitjans de comunicació que miren
de fer una cobertura àmplia, completa, diversa i fiable. És a
dir, apliquen criteris de contrast d’informació per comprovar que
el que s’està comunicant és cert. Des d’aquest punt de vista,
sembla que les xarxes socials han permès ampliar l’abast dels
mitjans de comunicació i això és molt positiu, els ha generat
una competència i tot aquest fenomen de les fake news i la
postveritat em sembla que en el fons és beneficiós per als mitjans periodísticament més consistents, perquè si ens adonem
que constantment ens estan donant gat per llebre, les persones
que vulguin estar informades preferiran anar a mitjans que els
inspirin i els transmetin confiança. En aquest sentit em sembla
que tot aquest tipus de fenòmens estan recolzant la tasca dels
mitjans periodístics més consolidats.
(...)
El fet que la majoria de mitjans siguin multiplataforma obliga que hi hagi una convergència entre les diferents redaccions del mitjà? Com ha de fer-se?
És necessària la comunicació entre plataformes. Ha d’haverhi una coordinació general, editorial, publicitària en la gestió
d’aquests mitjans. Com es concreti aquesta comunicació ja és
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discutible, on no hi ha discussió és que els mitjans han d’estar
coordinats entre si. Durant els últims anys, una de les modalitats fonamentals per aconseguir aquesta comunicació ha estat la reunió, la integració d’aquesta redacció. Però no podem
posar-nos una bena als ulls: en molts casos, els mitjans han
utilitzat aquesta fórmula amb una finalitat econòmica per tal
d’aconseguir que amb menys equip i estructura es facin continguts per a diferents plataformes. Tanmateix, s’ha demostrat que
en molts casos això ha afectat la qualitat dels continguts. On pot
estar el següent pas? El debat ja no és si s’ha d’integrar digital
amb paper, crec que això ja està superat. Ara el més important
és com aconseguim integrar la tecnologia capdavantera en el
desenvolupament d’uns millors continguts. Això és en el que
estan pensant les grans corporacions periodístiques del món: ja
no estan preocupades en com organitzen la seva redacció sinó
en com aconsegueixen utilitzar la tecnologia d’avantguarda que
es va desenvolupant (realitat virtual, vídeos 360, xarxes socials,
etc.) per tal d’introduir-la en els seus continguts i fer-los el més
complets possibles. Aquest és el gran repte de l’actualitat: desenvolupar els millors continguts amb les últimes tecnologies.

En un món en el qual impera la figura del periodista multiplataforma, hi ha lloc per a l’especialització?
“Quien mucho abarca poco aprieta”, diu el refranyer espanyol.
Evidentment, la multiplicació de funcions produeix un minvament, una erosió en la qualitat del resultat. Ara bé, una de les
característiques de la tecnologia és la capacitat amb què compta per realitzar múltiples activitats alhora, de manera que comença a no tenir sentit que un fotògraf amb una càmera que fa
foto i vídeo solament faci fotografies, perquè seria desaprofitar
el 50 per cent de la capacitat i habilitat que té la màquina. Aleshores veiem que la mateixa tecnologia empeny a una creixent
polivalència. Avancem cada vegada més a periodistes que estan especialitzats en una determinada disciplina i són capaços
de desenvolupar aquesta activitat periodística en múltiples plataformes. És el tipus de professional que estan demandant els
mitjans i que, a la meva manera de veure, marcaran la professió.
(...)
Hi ha futur per al diari local?
Els diaris locals tenen molt més futur que els nacionals perquè
la possibilitat de generar contingut exclusiu per a un territori limi-
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tat no és gens senzilla. En canvi, fer una cobertura informativa
d’àmbit nacional està a l’abast de molts competidors en aquest
terreny. Crec que si els mitjans locals saben fer la transició, que
l’han de fer des de l’àmbit analògic al digital, no tindran una
gran competència. La competència informativa en l’àmbit local
és molt difícil de bregar. Els mitjans locals no estan a resguard
del desafiament digital pel fet de ser locals però estan en una
posició d’inqüestionable fortalesa, molt superior a la que tenen
altres diaris i mitjans de nivell i tirada nacional o internacional.
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La publicitat digital, en alerta davant
el nou reglament d’e-privacy
Per Márqueting Digital

En aquest terreny, cal tenir en compte que passen a considerarse dades de caràcter personal els identificadors de galetes o
l’adreça IP. Aquesta informació de navegació dels usuaris és
clau perquè els anunciants impactin al seu públic objectiu de
forma correcte.

A partir del 25 de maig del any vinent res serà igual en la indústria publicitària digital i per als mitjans de comunicació en línia.
Aquest dia està previst que entri en vigor el Reglament General
de Protecció de Dades (RGPD). Normativa que afectarà a totes
les empreses -establertes o no a la Unió Europea- que tracten
dades personals de persones residents en el vell continent.

Consentiment i interès legítim.- Fonamentalment, la nova
normativa recull que el tractament de dades només serà lícit
en el cas que existeixi consentiment i l’interès legítim, entre
altres criteris.

Pel que fa a les implicacions concretes per a la publicitat digital
i els mitjans online, actualment la Unió Europea està donant
forma al Reglament d’e-privacy, encara en tràmits d’aprovació.

Els mitjans de comunicació, agències i anunciants també trobaran dificultats amb la necessitat que l’usuari hagi de configurar
el seu navegador d’Internet perquè s’instal·lin les galetes, ja

Pel que fa al consentiment, aquest ha de ser lliure, específic, informat i inequívoc. Ha de consistir en una declaració o una clara
acció afirmativa, de manera que no s’admet un consentiment
tàcit. No valdran, per tant, els avisos genèrics dels webs en què
s’alerta a l’usuari que el lloc utilitza galetes. Tampoc n’hi haurà
prou amb les caselles prèviament marcades, també conegudes
com a models d’exclusió voluntària. A més, l’interessat tindrà
dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
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que per defecte aquest haurà d’estar preparat per no rebre-les.
Així mateix, la normativa exigiria als anunciants obtenir el consentiment explícit per a cada galeta, el que colpeja directament
al retargeting.
El nou reglament “vol dir moltes menys fonts independents
d’informació i menys diversitat d’opinió”. Quant a l’interès legítim
per al tractament de les dades, la normativa empara el màrqueting directe, la publicitat dirigida, el mesurament d’audiències,
el seguiment de campanyes o l’anàlisi del post-clic. En dubte
està si sota aquest mantell estarà la compra programàtica o la
segmentació per comportament .
De no complir aquestes normes, les empreses infractores
s’enfronten a importants multes de fins a un 4% de la facturació
global anual o 20 milions d’euros.
La IAB, en contra.- L’associació que representa el sector de
la publicitat i la comunicació digital a Espanya - IAB Spain- és
molt crítica amb gran part d’aquesta normativa. Segons Paula
Ortiz, directora de Relacions Institucionals de IAB, “centrar la
privacitat dels usuaris en un consentiment previ i general no és
realista. Les mesures haurien d’anar dirigides a donar poder

als usuaris a través d’informació i capacitat d’elecció aportada
directament des de les pàgines o els mitjans que utilitzin”.
Des de l’organització afegeixen que “la publicitat basada en dades i la inversió que genera fa possible que es pugui finançar el
periodisme de qualitat i plural. Disminuint aquest ingrés, també
es reduirà el finançament per a la varietat de contingut dels
mitjans de comunicació, posant en perill fins i tot als editors
independents”. I per al consumidor, el nou reglament “vol dir
moltes menys fonts independents d’informació i menys diversitat d’opinió. A més, els consumidors poden deixar de percebre
els serveis de forma gratuïta”, assenyalen des de IAB.
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El que ve en l’estratègia de subscripcions.
També en la premsa de proximitat
Per Daniel Dessein / ADEPA (Dallas)

mercat en el qual el 10% de la població adulta paga per informació online. Repassar les experiències presentades a la INMA
de Dallas implica treure el cap a l’avenir dels murs de pagament
o, almenys, a una de les seves possibles fisonomies.
Què es debat avui en la indústria nord-americana? L’evolució,
les contramarxes, els ajustos, els defectes i virtuts dels models.
Són molts els mitjans que van implementar grans viratges o
modificacions sensibles en els seus sistemes.

En el seminari de paywalls de l’INMA, realitzat dijous passat a
Dallas, es van analitzar els canvis, èxits, fracassos, variants i
desafiaments dels sistemes de pagament. 2017 és l’any número ú de les subscripcions digitals en la indústria periodística de
molts països. Els diaris nord-americans porten més d’un lustre
experimentant activament amb el cobrament per accés digital.
El 75% dels diaris nord-americans superiors a 50.000 exemplars i un percentatge significatiu dels més joves fixen algun
tipus de restricció al consum dels seus continguts al web en un

The New York Times, que apostava fa una dècada al fallit “Times Select”, consolida des de fa sis anys el paywall porós, la
variant més adoptada pels mitjans al voltant del món. Però hi
ha molt més que decisions sobre l’altura de la barrera de notes
gratuïtes, el preu o el discurs pedagògic dels anuncis de subscripció.
Amb més d’un milió de subscriptors (300.000 en l’últim any)
darrere d’un hardwall, el cas del Wall Street Journal és un dels
referents en la matèria. Jon Buckley, director de vendes digitals
del WSJ, va fer una presentació futurista per a molts. Cadascun
dels usuaris no subscrits a la seva edició digital té un score de
propensió de subscripció en base a la seva taxa de retorn al lloc
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i tipus de lectures, entre d’altres indicadors. “El fonamental és
donar-li l’experiència correcta a cada usuari i recordar-li, a través de constants avisos de subscripció, que som un lloc basat
en la membresía”, ha destacat Buckley.
Desproveït de les excepcionals característiques en reconeixement de marca, target i abast de diaris com el WSJ o el NYT,
el Boston Globe és un cas més “terrenal” per a la majoria dels
diaris metropolitans. Els seus directius es van fer la gran pregunta que ens fem tots: Podrem convertir-nos en una empresa
exclusivament digital i sostenible? La seva resposta és afirmativa i el distintiu és que es recolza en números. 70 milions de
dòlars és la xifra que marca la sostenibilitat del periodisme de
qualitat que avui produeix el mitjà, ens revela Peter Doucette,
cap del departament d’ingressos. I especifica que actualment,
amb subscriptors digitals que enguany faran fallida la barrera
dels 100.000, arriben al 57% d’aquesta meta.
Què passa amb els més petits? Robert Saurer, vicepresident
del departament de màrqueting de Gate House Media, ens explica que la majoria dels 135 diaris (petites publicacions comunitàries, majoritàriament) avui tenen un paywall.

Com ho fa la premsa petita, la local?
Què passa amb aquells mitjans que no tenen una gran corporació darrere per costejar la implementació i coordinació dels
sistemes? Christian Panson, vicepresident de l’àrea digital del
Winnipeg Free Press, un diari canadenc que tira una mitjana
de 50.000 exemplars, brinda detalls interessants: “El nostre
problema és l’escala. Només tenim un milió de persones (la
quantitat d’habitants de la seva ciutat) amb les que podem interactuar”.
Els lectors de l’edició en línia s’enfronten amb un loginwall al
tercer article llegit. Allà s’obre un període de prova de 60 dies.
El dia 61 el lector rep una oferta. Si en aquest lapse va llegir més de 40 notes, una comanda de subscripció. Si van ser
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menys de 40, una oferta de micropagaments (27 centaus per
nota). Avui el diari té 37.000 subscriptors digitals. Dos terços
són subscriptors del paper amb accés gratuït. 6.500, subscriptors digitals purs. I altres 6.500, lectors de micropagaments que
van sumar 760.000 articles en l’últim any. Tres anys després de
la instal·lació d’aquest sistema híbrid els resultats no són impressionants, confessa Panson, però sí constitueixen una base
sòlida per créixer. També deixa una reflexió inquietant: “Mai envio als membres del meu equip a congressos de la nostra indústria sinó d’altres. Els congressos del nostre ram sempre parlem de suposats èxits i nosaltres hem de parlar dels fracassos”.
Indicadors
Matt Lindsay, de Mather Economics, assenyala alguns paràmetres
per planificar l’estratègia comercial: “L’acceleració de pàgines vistes i l’increment de visites al web d’un mateix usuari són dos dels
indicadors de propensió a la subscripció. Un altre és pàgines vistes de contingut local. Són indicadors que marquen el moment de
fer l’oferta. Però hem de passar d’una estratègia ‘one fits all’ (una
mateixa grandària per a tots) a una de personalitzada”.
Valentin Cornez, de Google, dóna detalls de Fuse, el projecte de la seva companyia per ajudar els mitjans a processar el

tsunami de dades que tenen per després identificar l’estratègia
eficient, en cada moment, per a cada segment d’audiència.
“Classificats en casuals, lleials, devots i subscrits, ens proposem impulsar-los en cada esglaó per avançar en el procés de
conversió”, diu Cornez.
El programa proporciona una comparació de les dades del mitjà (taxa de conversió, propensió mitjana dels diferents tipus
de trànsit, etc.) amb els de la indústria. “Hem de fer preguntes
-apunta el representant de Google-; hem de saber si l’usuari
planeja subscriure’s, si la resposta és negativa conèixer el motiu i el que espera d’una subscripció”.
Piano és l’empresa que més paywalls ha instal·lat al món i posseeix estudis particularment valuosos per als que es disposen
a cobrar. Jonas Rideout, representant de l’empresa, el primer
que fa és espantar els temors sobre pèrdua de publicitat. “Amb
una audiència premium identificada, fins i tot poden incrementar
aquests ingressos”, assenyala. També, des Piano, ens impulsen a revisar conceptes. “No estan instal·lant un mur de pagament; estan construint un negoci de subscripcions, que és una
cosa que va molt més enllà”, ressalten.
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Algunes lliçons de l’experiència de Piano:
- El primer és classificar, conèixer a l’audiència, i l’eina és el
signwall o mur de registre.
- Després ve l’oferta de la subscripció i per a això és clau conèixer quin és el moment indicat per a cada tipus d’usuari. Pot ser
a la cinquena nota llegida si ve de xarxes socials, o a la tercera
si és trànsit directe.
- La proposta de valor i els paquets han de ser clars. Cal ressaltar el tipus i la quantitat de beneficis.
- Als usuaris cal demanar-los que es subscriguin més d’una vegada (set vegades és la mitjana dels mitjans que treballen amb
Piano).
- El model porós funciona millor en mitjans generalistes.
- El valor d’un subscriptor anual duplica al d’un mensual.
- Cal anar amb compte amb els “gossos adormits” (dos terços
dels subscriptors no va consumir continguts en l’últim mes).
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La premsa, en la dimensió
desconeguda i mancada de
referències
Per Juan Cal i Sánchez, director executiu de Segre

Abans que res moltes gràcies a tots per voler compartir amb
el diari Segre les celebracions al voltant del 35è aniversari del
primer número del diari i el vintè de l’edició en català. Quan ens
vàrem plantejar què fer al voltant d’una efemèride com aquesta, vam creure que la millor aportació d’un mitjà de comunicació a la seva comunitat és la mirada serena cap al futur. Són
temps complexos, plens d’incerteses, i també d’esperances;
òbviament. La nostra societat s’enfronta com mai a reptes for-

midables, a canvis històrics la dimensió dels quals encara no
coneixem amb exactitud.
La política, la tecnologia, la forma de comunicar-nos amb els
nostres conciutadans; la medicina, les formes de transport. Fins
i tot la banca. Tot allò que ens semblava immutable, que havia
estat sempre igual al llarg de generacions, de sobte s’ha tornat
mòbil, bellugadís, en plena transformació. També ens passa als
mitjans de comunicació, que ens enfrontem al canvi més majúscul de la tecnologia i de la comunicació des de la invenció
de la impremta.
I es dóna la circumstància de que no tenim precedents que ens
permetin interpretar la major part d’aquests canvis. Ens manquen referències, entrem a la dimensió desconeguda. Sabem
que tot canvia però no sabem com, i fins i tot ens costa entendre perquè canvia tot al nostre voltant. Sabem que diverses
coses estan en crisi: una d’elles és la intermediació en sentit
genèric. Tenim la fantasia de què ho podem fer tot directament,
des d’informar-nos fins a pagar i cobrar. Sembla com si ni tan
sols calguessin metges, ni enginyers o arquitectes. Tot està a
Internet. Si ens fa mal alguna cosa, consultem al Google i el
cercador ens dóna milions de respostes al nostre problema. Ni
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tan sols ens cal comprovar la credibilitat ni la veracitat d’allò
que algú ens explica. Les respostes s’ordenen en funció de la
seva rellevància, de la quantitat de vegades que algú l’ha consultat; no per la seva confiança, la seva credibilitat o la seva
qualificació professional. També passa amb la democràcia on
la intermediació, és a dir, la delegació de la sobirania en mans
dels representants electes ha passat a ser vista per molts conciutadans com una mena d’usurpació, convençuts que podem
exercir-la directament, sigui a través d’un referèndum o de formes encara més sofisticades mitjançant les consultes telemàtiques. Perquè hem de delegar si podem decidir directament?
Perquè hem de conèixer el que passa amb un mitjà de comunicació si podem informar i informar-nos a través de les notícies
que compartim a les xarxes socials?
Aquestes són algunes de les preguntes candents que volem
respondre al llarg d’aquest any de “Diàlegs al Roser”, avui un
bellíssim parador de turisme. Hem volgut lligar el paper històric
de l’edifici amb una vocació de descobrir el futur, explorar els
nostres reptes a mig i llarg termini, compartir pensament i escoltar els que saben per tal d’aprendre de la seva saviesa i experiència. Els “Diàlegs al Roser”, unes jornades que es realitzaran
cada mes fins al juliol del 2018. Per a la primera jornada, per

exemple, hem pensat que el gran misteri per a tots nosaltres és
el de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
(...)
Volem seguir sent el grup de comunicació al servei dels ciutadans, la vostra referència informativa diària, però també un punt
de trobada, de serenor i de reflexió per tal de mirar el nostre esdevenir amb la calma que necessiten temps com els que vivim.

