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D’AQUÍ I D’ALLÀ: La premsa catalana activa les alarmes pel bloqueig de subvencions: la viabilitat de diversos editors, a l’aire

COMUNICACIÓ DIGITAL
Costa un món identificar les boles en les notícies

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Segons Zenith Vigía, el mercat publicitari redueix les seves expectatives

NOVES EINES
Tres eines que ajuden els periodistes a preservar la seva feina digital

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
La llibertat de premsa global se submergeix en el pitjor nivell d’aquest segle

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La situació crítica de la premsa local canadenca
TRIBUNA: Perquè hauria d’importar-te el proper mesurador d’audiències digitals a Espanya
PETIT REPORTATGE: La newsletter és Alien: Per què aquest producte periodístic s’adapta millor que altres al nou ecosistema?
ANÀLISI: El futur del periodisme és cyborg
DOSSIER: Criteris de qualitat del contingut segons els patrons de lectura
OPINIÓ: El deteriorament de la premsa
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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Perspectives de públic amb baixa
confiança en els mitjans de comunicació
Per Nic Newman, periodista i estratega digital i Richard Fletcher, recerca / Reuters Institute

Fins i tot en un món on la gent rep cada vegada més notícies
de les xarxes socials, els mitjans de comunicació professionals
encara es veuen en gran part culpables de la baixa confiança
segons un nou informe de l’Institut Reuters per a l’Estudi del
Periodisme, que examina els motius subjacents de confiança
i desconfiança en els mitjans de comunicació (i en els mitjans
socials) en nou països.

Els bias, girs i agendes ocultes es troben com els motius principals de la manca de confiança en els mitjans de comunicació,
juntament amb la disminució percebuda de les normes periodístiques impulsades per una major competència i alguns models de negoci en línia. Aquestes preocupacions són més fortes
amb els joves i amb els que tenen ingressos baixos. Confiar
en les notícies que la gent troba en els mitjans de comunicació social és encara més baixa, però hi ha tendències similars:
biaixos, agendes i informació de baixa qualitat. L’informe argumenta que aquesta és en gran part una funció d’un model que
permet a qualsevol publicar sense xecs, i algorismes que de
vegades afavoreixen contingut extrem o contenciós.
L’estudi es basa en l’anàlisi de milers de respostes obertes de
l’Informe de notícies digitals de l’Institut Reuters de 2017, on es
va demanar als enquestats que donessin els motius de baixa
confiança en les seves pròpies paraules, utilitzant camps de
text de composició oberta.
Mitjançant la codificació i l’anàlisi de respostes, l’informe classifica els problemes específics que estan impulsant la preocupació pública entre països, així com aquells que generen
confiança, com ara processos periodístics, marques fortes i pe-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
riodisme de qualitat lliurats a través del temps. El coautor Nic
Newman diu: “Aquestes troballes haurien de ser una invitació
per a periodistes, plataformes i reguladors. La reconstrucció de
la confiança requerirà que totes les parts interessades treballin
conjuntament. Necessitem millors incentius per crear i mostrar
contingut més precís i més confiable”.
Principals raons en tots els països per les diferents actituds davant els mitjans de comunicació i els mitjans de comunicació social
Resultats breus resumits: Entre els que no confien en els mitjans
de comunicació, la gran majoria de respostes obertes (67%) es
relacionen amb el bias (pàgina que us adreça cap a articles
amb el mateix nom) el gir i les agendes. En poques paraules,
una part important del públic considera que els poderosos estan utilitzant els mitjans de comunicació per empènyer els seus
propis interessos polítics o econòmics, en lloc de representar
lectors o lectors comuns. Aquests sentiments són més forts per
aquells que són joves i per aquells que guanyen menys.
The Daily Mail es desplaça amb força i distorsiona les notícies
per a la seva pròpia agenda. (UK)

La informació no és independent, sinó principalment en mans
dels multimilionaris que dicten les línies editorials. (França)
En molts països, especialment als Estats Units i el Regne Unit,
alguns mitjans de comunicació es veuen com a partidaris, encoratjant un conjunt d’opinions cada vegada més polaritzats. Uns
altres són criticats per no anunciar mentides, recuperar informació o crear una falsa equivalència d’opinions partidistes que
obscureixen els fets i la comprensió.
Els mitjans liberals estan plens de mentiders i mentides. (US)
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Gairebé tots els dies presenten informació falsa o deliberadament distorsionada. (US)
Alguna cosa no ha de ser discutible ja que dóna la sensació que
hi ha dos bàndols iguals i que realment no. La gent ha mentit
descaradament, comprova fàcilment i, tanmateix, els mitjans de
comunicació no ho contraresta. (UK)
Al parlar de la confiança, la gent esmenta les marques de televisió més que qualsevol altre mitjà (per exemple, imprimir o en
línia). La televisió es considera menys oberta a la manipulació
que els mitjans de comunicació en línia, ja que les imatges en
viu i els periodistes en el lloc donen a la confiança dels consumidors que el que estan veient és cert. Tanmateix, les marques
de televisió també es critiquen en molts països per posar la
velocitat per davant de la precisió, afavorir l’opinió sobre fets i
empènyer les agendes partidistes.
Veure és creure, igual que sant Tomàs! (França)
Les imatges valen més que qualsevol cosa escrita. (Espanya)
Sembla que es tracta de les puntuacions / clics d’aquests dies.

Tinc la sensació que els punts de venda de notícies canvien regularment les escombraries només per obtenir més diners dels
anunciants. (US)
Per als que confien en els mitjans de comunicació (un 40% en
els nou mercats enquestats), una important proporció és que
els periodistes facin un bon treball en la comprovació de fonts,
verificant els fets i proporcionant proves per fer una còpia de seguretat de les reclamacions. Hi ha més confiança en la integritat
professional dels periodistes (i la transparència dels seus processos) als Estats Units, Alemanya i Dinamarca que al Regne
Unit, França i Austràlia.
Parlen amb experts; tenen procediments en vigor, com ara directrius pel que fa a fonts fiables; fets correctes; i ser imparcial.
(US)
Les notícies estan escrites per periodistes experimentats i ben
formats que revisen els seus articles sobre la base de diverses
fonts abans de publicar-les. (Alemanya)
Els mitjans de comunicació social són de menys confiança que
els mitjans de comunicació en la seva capacitat de separar el
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fet de la ficció. Hi ha un sentit dels enquestats que s’alimenten
s’estan contaminant amb informació inexacta, agendes extremes i opinions fortes, potser fomentades pels algorismes de les
xarxes socials. Però, la gent també culpa a altres usuaris de
xarxes socials per alimentar aquestes històries compartint-les
sense llegir-les.
Sovint, els articles inexactes s’estenen com a incendis forestals
abans que s’hagin verificat els fets. (Irlanda)
És molt fàcil publicar notícies falses sobre qualsevol tema, com
ara anunciar una mort, que és el que va passar amb Arnold
Schwarzenegger. (França)
Malgrat això, també trobem una minoria important que confia en
els mitjans socials per la seva àmplia gamma de punts de vista
i autenticitat. Alguns d’aquests són persones que desconfien
dels mitjans de comunicació convencionals o es queixen dels
seus prejudicis i agendes. Altres es diverteixen en una àmplia
gamma de fonts i se senten segurs de la seva capacitat per
detectar notícies inexactes o per omplir l’agenda.

Hi ha suficients veus diferents que podeu combinar el que va
passar realment. (UK)
Confio en l’home comú sobre la premsa orientada a l’esquerra.
(Alemanya)
Implicacions i recomanacions
Sobre la base d’aquestes troballes, l’informe argumenta que
els mitjans de comunicació necessiten diferenciar-se més de la
informació que no ha passat pels mateixos processos de verificació professional. Això significa augmentar la qualitat de les
notícies i minimitzar el clic fet que pot acabar consumint als
consumidors i enganyar-los. Argumenta que els periodistes i els
mitjans han de ser molt més oberts sobre els seus prejudicis
i més clars sobre com distingir notícies d’opinió i notícies. El
coautor Richard Fletcher diu: “El partisanat no és necessàriament un problema per si mateix, però és molt menyspreat quan
es disfressa com a notícia o giren constantment d’una manera
que distorsiona la veritat”. Una gran diversitat a les redaccions
abordarà també una desconnexió creixent entre els periodistes
i la població en general, especialment els joves i els grups de
baixos ingressos.
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El document argumenta que les plataformes tecnològiques
també han d’afrontar les seves responsabilitats en les notícies
de baixa qualitat, el que suposa una majoria significativa que es
preocupa per un augment del soroll, les agendes pertorbadores
i la manca de controls. Suggereix treballar més de prop amb
editors, verificadors de fet i altres creadors de contingut per etiquetar millor diferents tipus de contingut. Les plataformes també haurien de considerar tenir en compte més senyals sobre la
qualitat i l’origen del contingut dels editors, millorar la marca de
marques de confiança i prendre mesures per reduir la rapidesa
amb què els continguts extrems o disputats es poden difondre
a través de xarxes digitals.
Els lectors d’El Butlletí poden accedir a l’Informe Bias, Bullshit and Lies - Audience Perspectives on Low Trust als Mitjans,
publicat per l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme a la
Universitat d’Oxford, amb el suport de Google. CLICAR AQUÍ
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Titular
Text
Ladillo
Text

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

endesa.com
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La premsa catalana activa les alarmes
pel bloqueig de subvencions: la
viabilitat de diversos editors, a l’aire
Per Dircomfidencial

Les associacions d’editors APPEC, Premsa Comarcal i AMIC,
que aglutinen en conjunt a 657 mitjans de comunicació catalans
i més de 5.000 empleats, han elevat una carta a la conselleria de Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin, en la qual
fan constar la seva “inquietud per la no resolució de les convocatòries de subvenció de 2017”. Nin tindria l’última paraula en
l’activació d’aquests ajuts d’acord amb la informació del digital
que dirigeix Javier Salvador.
En l’escrit, les associacions reclamen que aquests ajuts “són
fonamentals” per a la viabilitat de molts mitjans. Fins i tot van
una mica més enllà i asseguren que la prolongació d’aquesta
mesura de congelació “pot tenir importants conseqüències pel
que fa al pluralisme informatiu i l’equilibri territorial”.

Amb l’aplicació de l’article 155, el Govern de Mariano Rajoy ha
lligat en curt als mitjans de comunicació catalans, amb especial
incidència als mitjans i petits editors. Fa uns dies va ordenar
congelar 7,3 milions d’euros que la Generalitat havia aprovat
per destinar a subvencions. Segons ha informat Crònica Global
aquest bloqueig ha fet saltar les alarmes al si de diverses empreses editores.

Efectivament, hi ha mitjans que requereixen aquest tipus
d’ajudes, ara via subvencions ora publicitat institucional, per
sobreviure. Com Hermes Comunicació, editora d’El Punt Avui,
que va rebre una injecció de 3,1 milions d’euros en publicitat i
una altra de 620.529 euros en subvencions durant el 2016. En
total, els 3,7 milions de diners públics representen més d’una
tercera part dels 8,9 milions que va ingressar aquest any.
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La necessitat de mantenir les ajudes ho demostra el fet que la matriu d’El Punt Avui hagi anunciant recentment la sortida de com a
màxim 80 treballadors a la seva plantilla. En la seva argumentació,
la companyia editora al·ludia a les conseqüències derivades de
l’aplicació de l’article 155 i a la retallada dels diners públics.
En una situació semblant es trobaria el diari Ara, que tot i millorar els seus resultats econòmics es va deixar 554.000 euros
el 2016. La magnitud d’aquests números vermells ha arribat als
10 milions d’euros en l’última dècada. Això malgrat que va facturar anuncis institucions per valor de 1,4 milions d’euros -tot
i que en el seu informe assenyalava l’impagament d’algunes
factures- i va ingressar 561.000 euros en concepte de subvencions, gairebé 10.000 més que el 2015.
Així les coses, si el bloqueig de subvencions afecta de ple als
editors mitjans, que tenen una relativa capacitat per negociar
els terminis de pagaments, en el cas dels petits podria provocar
autèntics estralls.
A sobre, tot això succeeix en plena campanya electoral pel
21-D i amb Jordi Turull, exconseller de Presidència, en el punt
de mira de la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de malver-

sació de fons públics. Se l’acusa d’haver autoritzat la despesa
de 502.639 euros en publicitat del referèndum il·legal del passat 1 d’octubre, la mateixa que es va ordenar retirar.

Prou pressions i agressions als
professionals de la informació!
El nou document del Col·legi de Periodistes és una mostra més
del col·lectiu periodístic per exigir respecte i llibertat a la feina
de tots els professionals que treballen als mitjans de comunicació: Contra les agressions als treballadors dels mitjans de
comunicació, respecte i protecció.
La professió periodística ha patit darrerament episodis de coaccions i agressions verbals i físiques que han estat denunciades àmpliament pel Col·legi de Periodistes de Catalunya -i pel
sector de la professió- com a intolerables en qualsevol de les
circumstàncies. Tot i que el periodisme no s’exerceix permanentment a Catalunya sota un clima d’amenaça i persecució,
aquestes intromissions, per poques que se’n produeixin, mereixen una condemna rotunda per part del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, i pel col·lectiu que forma d’aquesta professió.
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El CPC recorda que els drets a la llibertat d’expressió i
d’informació estan protegits pel nostre ordenament jurídic com
a pilars d’una societat lliure i democràtica i és per això que “els
professionals del periodisme rebutgem, i considerem del tot
inadmissible, que ningú es prengui la llibertat de decidir com
hem de fer la nostra feina, i menys que ens marquin les pautes
de com s’ha d’informar”. Per aquesta raó, els professionals del
periodisme exigeixen “exercir i preservar un periodisme lliure
d’ingerències polítiques, judicials o policials, que atemptin contra la llibertat d’expressió i informació”. (d’AEC)

preferència per les edicions digitals actualment estan forçant
l’efecte contrari.

Els joves britànics dediquen gairebé
el doble de temps a llegir la premsa
en paper que la digital
Si tal com preveu el director de The Washington Post, Martin
Baron, els diaris acaben desapareixent, no serà tant perquè els
lectors els hagin abandonat com per la incapacitat de rendibilitzar tots els costos que generen. És evident que l’audiència actual de la premsa en paper està molt per sota de la de fa anys,
però alguns dels factors que en el seu moment van propiciar la

D’acord amb un estudi elaborat pel Reuters Institute, els lectors britànics d’entre 18 i 34 anys fan servir gairebé el doble de
temps a llegir les edicions impreses dels diaris que a consultar
els llocs webs o aplicacions.
Aquesta conclusió s’extreu d’una enquesta a gran escala realitzada durant l’any passat, en què els joves reconeixien haver
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Descarrega’t CaixaBank Pay:
treu tot el profit de les targetes
i paga amb qualsevol mòbil

Amb CaixaBank Pay, ja pots gestionar totes les
operacions que facis amb les targetes financeres i
de fidelització, i també pagar amb qualsevol* mòbil
de la manera més fàcil, ràpida i segura.
Descarrega’t ara l’app i comença a beneficiar-te
de tots els avantatges que ofereix.
Més informació, a www.CaixaBank.cat
*Vàlid per a dispositius amb tecnologia NFC.

Descarrega-te-la ara a:

NRI: 2248-2017/09681
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gastat un total de 21.700 milions de minuts llegint les edicions
en paper de les principals capçaleres britàniques, enfront dels
11.900 que van invertir en digital. Això dóna una proporció del
65% - 35% a favor del paper.
Aquesta proporció és, a més, més gran que la que es produeix
en altres rangs d’edat, ja que els adults d’entre 35 i 54 anys
passen el 76% davant del paper i els majors de 55 anys el 95%.
Així els resultats mostren que, tot i les caigudes en la circulació
de diaris i els augments en el consum de notícies a través de
telèfons intel·ligents, els lectors de totes les edats encara passen més temps amb les edicions de diaris impresos. O almenys
així passa en el mercat britànic.
Per a l’elaboració d’aquest informe es va calcular el temps total
dedicat a vuit marques de diaris del Regne Unit (The Mail, Mirror, The Sun, Star, Standard, The Telegraph, The Guardian
i The Times) per les seves audiències britàniques impreses i
en línia a partir de dades de l’Enquesta Nacional de Lectors i de
comScore. (de Reuters)

Schibsted analitza les futures
tendències tecnològiques en el Future
Report 2018
Schibsted ha fet públic el Future Report 2018, la quarta edició
de l’informe amb el qual diversos especialistes de la companyia comparteixen el seu coneixement i la seva anàlisi sobre la
tecnologia, la societat i els negocis del futur. Schibsted, present
a Espanya a través dels portals de referència Vibbo, InfoJobs,
Fotocasa, Habitaclia, Coches.net, Motos.net i Milanuncios, és
una companyia tecnològica líder a nivell mundial.
El Future Report 2018 examina amb especial atenció la
Intel·ligència Artificial, un aspecte moltes vegades controvertit
que està cada vegada més present en la vida diària de les persones. En aquest cas, el document analitza els seus beneficis
i com està canviant la interacció entre persones i màquines. A
més, en l’informe es debat sobre la nova era de la privacitat a
Internet, la percepció dels millennials sobre la seva seguretat a
la xarxa o sobre com l’economia circular i el desig d’una vida
millor canviaran el dia a dia de les persones .
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Schibsted és una força motriu en el món digital i, com en anteriors edicions, el Future Report se centra en com el desenvolupament de la tecnologia influirà en el nostre futur. Algunes
de les tendències clau de l’informe d’aquest any també es refereixen a la durabilitat, l’autenticitat i els fets. El Future Report
2018 està disponible pels lectors d’El Butlletí de l’AMIC en pdf.
CLICAR AQUÍ

El Grup Zeta ultima un ERO global i la
liquidació d’Interviú i Temps

en el diari esportiu Sport, el 42% d’una plantilla composta per
84 treballadors, caldria sumar-hi altres desenes de sortides en
capçaleres en publicacions com El Periódico o les capçaleres
regionals i revistes que edita. Zeta reservarà part dels 40 milions d’euros que va obtenir de la venda d’Ediciones B per sondejar el mercat a la recerca d’una ganga.
D’altra banda, el full de ruta també beu en alguns punts del
pla de viabilitat elaborat per Deloitte aquest mateix any, en què
després d’analitzar l’estat de Zeta es proposava desprendre
d’algunes marques. Sembla que els problemes de solvència
han acabat condemnant a Interviú i Tiempo, tot i que aquesta
darrera mantindrà la versió digital amb un equip de persones
molt més reduït. (d’AEC)

Els propers mesos seran determinants per al futur del Grup
Zeta. El pla de viabilitat projectat per la companyia d’Antonio
Asensio per seguir a flotació suposa allargar la política de retallades que impera des de fa un lustre, amb la diferència que
complir-la al peu de la lletra trastocaria profundament el mapa
estructural de Zeta.

El Mundo, Marca i Expansión
redueixen al 50% el nombre de becaris

En primer lloc, segons el portal Dircomfidencial, portarà els
ajustos més enllà de la retallada salarial presentant un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afectarà tot el grup.
D’aquesta manera, als 35 acomiadaments que pretén executar

Unidad Editorial aplicarà durant aquest mes una de les mesures aprovades en el pressupost de 2018: reduir el nombre de
becaris a la meitat. Aquesta nova normativa afectarà a totes
les capçaleres del grup, entre les quals destaquen El Mundo,
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Marca i Expansión. El document avala un estricte pla d’ajustos
en totes les caps del grup que inclou - entre altres mesures- una
reducció del 50% del nombre de becaris d’Unidad Editorial.
Fonts internes concreten les xifres actuals en 132 becaris en el
departament de redacció i una vintena d’estudiants en pràctiques en altres àrees del grup.
Fonts del sector apunten que amb aquesta nova normativa
es complirà una de les propostes demandades pel Comitè
d’Empresa d’El Mundo, des del Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM): limitar en un 10% el nombre de becaris per secció,
però també es reduirà la partida destinada a col·laboradors en
un 30% la partida destinada a col·laboradors; un exemple pràctic d’aquesta retallada és que s’acaben d’eliminar els obituaris. Ara el director d’El Mundo haurà decantar-se per reduir el
preu de cada crònica o admetre un menor nombre peces dels
col·laboradors. (d’El Confidencial Digital)

Vocento integrarà en la seva planta
de Madrid la impressió dels diaris de
Prisa i Godó
La molt desmillorada situació de la premsa diària exigeix plantejar mesures d’acord entre empreses per resistir, des d’una
posició el més unitària possible, les sacsejades d’una crisi sense volta de fulla. Sembla que tot el sector, des de mitjans fins
anunciants, mira de forma unànime en aquesta direcció. Fins
al punt que l’Associació de Mitjans d’Informació (antiga AEDE)
ha insistit recentment als seus socis editors en la necessitat
d’arribar a postures consensuades pel que fa a la impressió i
distribució d’exemplars.
Aquestes últimes aliances ja han començat a sorgir. El Grup
Prisa ha adjudicat a Vocento el servei d’impressió de les seves
periòdics. A partir de 2018 ABC, El País, AS, Cinco Días, així
com els exemplars difosos a Madrid de La Vanguardia, Mundo
Deportivo i La Voz de Galícia, s’imprimiran a Rotomadrid.
En virtut de la integració d’aquest servei, el grup basc aprofitarà el tancament de la impremta que tenia Prisa a Barcelona
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per traslladar a Madrid part de la maquinària i, ampliar la seva
planta. (d’AEC)

La CCMA recorrerà els expedient que
ha obert la JEC
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha
decidit aquest dimecres recórrer l’expedient sancionador que
ha obert la Junta Electoral Central a Catalunya Ràdio per dues
editorials de Mònica Terribas a El Matí de Catalunya Ràdio els
passats 28 i 30 de novembre. La JEC havia conclòs que la periodista va vulnerar el principi de neutralitat informativa i pluralisme polític en la secció La Portada i ha estimat així el recurs
del PP a la resolució inicial de la Junta Electoral Provincial de
Barcelona.
En ambdós casos, la JEC considera que s’ha produït “una vulneració del principi de neutralitat informativa que va molt més
enllà del que podria qualificar-se de el “to crític que pot acompanyar una descripció de les notícies”, tal com havia assenyalat
la Junta Electoral de Barcelona en les seves resolucions.

D’altra banda, la Junta Electoral de Barcelona ha resolt que
la cobertura informativa de TV3 sobre la manifestació de
Brussel·les va ser excessiva, malgrat no retransmetre-la en
directe per la fiscalització a la qual està sotmesa. L’òrgan ha
estimat parcialment la denúncia presentada pel PP i insta la
CCMA a compensar-lo. La Junta també considera que la cobertura del Telenotícies sobre el Concert per la llibertat dels presos
polítics del 2 de desembre també va afavorir les candidatures
independentistes.
La CCMA també recorrerà ambdues decisions, ja que hi ha
hagut vots particulars que defensen l’actuació de la cadena
basant-se en el dret a la informació. (d’AEC)
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Costa un món identificar les boles en
les notícies
Per James Breiner, consultor i entrenador en periodisme digital
/ News Entrepreneurs

La ràpida difusió de les notícies falses dissenyades per influir
en els votants està posant a prova les democràcies del món
desenvolupat. França, Catalunya, el Regne Unit, i, per descomptat, els Estats Units han experimentat la seva pròpia història sorprenent d’aquesta tendència.
Des de diferents instàncies nacionals i internacionals s’ha proposat -un exemple és el World Economic Fòrum- que els vehicles més poderosos de difusió d’informació, Facebook i Google,
han de responsabilitzar-se de la filtració de rumors en la nostra

dieta informativa. No obstant això, la veritat és que és més fàcil
dir-ho que fer-ho. La informació falsa sovint atrau molts consumidors i es difon tan ràpidament que no pot aturar-se.
No hi ha dubte que és difícil programar un ordinador amb un
algoritme que distingeixi la informació enganyosa o falsa de la
veritable. El periodista i consultor de mitjans Frederic Filloux ha
desenvolupat una eina digital, el News Quality Scoring Project
(el Projecte de qualificar les fonts de les notícies), que intenta
avaluar la probable credibilitat d’un article o bé el contingut informatiu. El sistema no imposa una etiqueta de vertader o fals,
sinó que ofereix una qualificació de credibilitat portada per un
editor o un periodista basada en el seu treball anterior.
Les plataformes implicades en la difusió de rumors -Facebook,
Google i Twitter- estan col·laborant amb el Trust Project (Projecte de Credibilitat), impulsat per grans grups periodístics amb
l’objectiu de desenvolupar un sistema per desplegar alguns
“trust indicators” (indicadors de credibilitat) al costat de la informació que ofereixen als consumidors.
Però el mateix Filloux admet que els sistemes informàtics basats en algoritmes tenen molta dificultat en identificar si una

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
informació és irrellevant o no per a l’usuari, o si li falta actualització, diferenciació o profunditat.
Costa un món
Per identificar els rumors es necessiten els esforços de la
intel·ligència humana, de persones amb experiència en
l’avaluació de la informació. Tant si són les plataformes com
Google i Facebook, o altres organitzacions, però la veritat és que
algú ha de responsabilitzar-se de fer aquest treball tan important.
Un projecte que tracta d’encarregar-se d’aquest treball és una
col·laboració entre Viquipèdia i el Global Editors Network (Xarxa
global d’editors) que han llançat WikiTribune, un lloc de notícies dirigit de 6.000 editors i redactors voluntaris que escriuen, redacten
i verifiquen continguts sobre certs esdeveniments importants. La
necessitat de la mà humana en l’avaluació de la credibilitat podria
explicar el creixent protagonisme dels llocs de la revisió de les
notícies, els fact-checking llocs web, que juguen un paper especial
en el debat sobre com combatre el flux d’informació falsa.
Al seu torn, cada vegada més organitzacions estan llançant els
seus propis projectes de verificació de les notícies. L’Institut
Poynter dels Estats Units ha creat l’International Fact-Checking

Network (la Xarxa Global de verificació), una xarxa de 39 organitzacions que han signat un compromís per aplicar els principis
d’imparcialitat i transparència en la verificació dels continguts
informatius i les declaracions dels polítics.
Un repte de futur
No obstant això, malgrat tots aquests esforços, és clar que els
extremistes i els ideòlegs que tracten d’intoxicar a l’opinió pública seguiran inundant el món digital amb informació manipulada
que reflecteix les seves creences.
Com el periodista Maya Kosoff va destacar a Vanity Fair, molts
actors polítics i països han convertit la notícia falsa en una arma
potent per fer avançar les seves agendes i entorpir l’avanç dels
seus enemics. L’escut efectiu contra aquest embat encara no
s’ha identificat, i caldrà seguir treballant en el futur sobre noves
modalitats i estratègies de difusió de rumors.
Potser la bona notícia en tot això és que es reforça cada dia el
valor de l’experiència i el coneixement dels investigadors, científics i periodistes com a garants de l’avaluació de la credibilitat
de la informació. La demanda de fonts creïbles està creixent, i
també, en resposta, està augmentat l’oferta de projectes que es
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diferencien per aquesta credibilitat, i que basen la seva actuació en el treball d’excel·lents professionals.
Al cap i a la fi, confiem més en la gent que en les màquines
dirigides per algoritmes. La intel·ligència artificial continua sent,
de moment, artificial.

Un 32% de la audiència digital espanyola
és només mòbil, segons comScore

ComScore, Inc ha publicat aquesta setmana el seu informe
internacional sobre l’entorn mòbil de l’any 2017, titulat Global Mobile Report. Aquest nou estudi analitza les audiències
mòbils, les categories de contingut i les aplicacions que estan
canviant el panorama digital a nivell mundial. L’informe utilitza dades multiplataforma de 14 mercats internacionals (Estats
Units, Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Espanya, Regne Unit,
Argentina, Brasil, Mèxic, Xina, Índia, Indonèsia i Malàisia) per
mostrar quins són els patrons globals i els aspectes locals de
l’ús mòbil. Alguns dels Insights més importants del Global Mobile Report són:
- Les aplicacions representen més del 80% del temps de consum mòbil i les 30 apps principals de cada mercat entre un 41%
i un 61% del total.
- L’accés només mòbil (via smartphone o tablet, sense ús de
desktop durant el mes) abasta un 70% de la població digital
a l’Índia, i en l’últim any va augmentar d’un 22% a un 29% al
Brasil. A Espanya l’audiència digital és del 32%.
- La missatgeria instantània i les Xarxes Socials representen més
d’un quart de tots els minuts mòbils dins dels països estudiats.
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El Butlletí us ofereix el Mobile Global Report, la comparativa
internacional sobre tendències i comportaments mòbils per
gentilesa de ComScore. CLICAR AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i
Comunicació)

Cospedal proposarà crear al Congrés
un grup de treball sobre ‘fake news’
en xarxes

La ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, ha anunciat
que proposarà al Congrés la creació d’un grup de treball integrat per diputats i responsables dels mitjans de comunicació
per abordar la “guerra de la informació” i les “fake news” o

notícies falses. Segons ha dit Cospedal, aquest tipus de notícies constitueixen “un dels majors reptes per als sistemes de
defensa de les democràcies”.
La ministra de Defensa i secretària general del PP va participar en una trobada al diari La Razón, en què va defensar el
paper de la premsa com “pilar fonamental de la democràcia” i
“l’artilleria de la llibertat”. Ba advertir que “la guerra de la informació és un nou tipus de guerra”, una “amenaça emergent”,
dirigida a manipular consciències.
En al·lusió a les possibles vinculacions de hackers russos en el
referèndum de l’1 d’octubre a Catalunya, va indicar que “està
comprovat que provenen de territoris de determinats països,
però no de governs”. En aquest sentit ha insistit que afecta la
defensa nacional, la sobirania i a la integritat com a país i nació.
Ha agregat que la qualitat de la democràcia depèn d’afrontar
l’estratègia d’intoxicació i manipulació a través de les xarxes
socials. (d’EFE)
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Per què els llocs de notícies haurien
de repensar la importància dels clics
Recollim algunes observacions de l’expert en economia aplicada als mitjans de comunicació Robert Picard a partir d’una
entrevista que se li va realitzar a la Facultat de Comunicació de
la Universitat de Navarra.
Els mitjans necessiten generar ingressos des de moltes més
fonts que abans. Els mitjans estan diluint la qualitat dels seus
productes en perseguir els clics dels lectors amb contingut digital lleuger o frívol: “Això no està portant diners i no està portant
audiència”. Potser entre el 15% i el 25% del públic lector estigui
disposat a pagar per notícies serioses, diu Picard. Es tracta de
persones a les que les notícies realment els interessen. Els periodistes creuen que el seu treball és molt important. Però la majoria de les persones només volen seguir amb les seves vides. Si
passa alguna cosa important, entraran a internet i el llegiran en
algun lloc, però la majoria de les vegades no pagaran per això.
Els diaris han de deixar de considerar-se a si mateixos com
un producte per al públic general. Les persones que encara

es subscriuen tendeixen a ser les més actives política, social
i financerament de les seves comunitats. Els diaris haurien de
dirigir-se a aquest aspecte de la seva audiència, i no a una
audiència massiva.
El lector d’El Butlletí por veure l’entrevista completa a Robert
Picard, economista de mitjans (en anglès) CLICANT AQUÍ (de
News Entrepreneurs)
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Segons Zenith Vigía, el mercat
publicitari redueix les seves
expectatives
Per Eduardo Madinaveitia / Zenith Media bloc

L’any 2017 es tancarà amb un lleuger augment (del 2,6%) de
la inversió publicitària, que quedarà per sota del creixement del
PIB. La comunicació de les marques, que fins fa pocs anys es
realitzava fonamentalment mitjançant publicitat pagada en mitjans, té ara, amb la digitalització, moltes possibilitats que no es
tradueixen en inversió en mitjans.

S’esperava que el segon semestre millorés els resultats d’una
primera part de l’any pràcticament plana però els esdeveniments polítics no han ajudat.
Les previsions realitzades pel panell Zenith Vigía, compost per directius de mitjans de comunicació, han anat disminuint a mesura que
avançava l’any; al setembre encara s’esperava un creixement del
2,9%. S’espera creixement d’inversió per a tots els mitjans excepte
els impresos, que continuaran amb la seva caiguda. El major creixement, del 12,1%, s’espera per a la inversió en publicitat en Mòbils.
Automoció continua sent el sector en què se centren les majors esperances de creixement de la inversió. Les opinions dels
panelistes estan molt dividides per als sectors de Banca i Finances i el de Telefonia i Telecomunicacions, que estan experimentant importants canvis en les seves polítiques comercials
i de comunicació. La proporció entre el nombre de sectors per
al qual s’espera creixements d’inversió i el dels que s’espera
descensos cau lleugerament, des 1,7-1,58.
Per primera vegada des de finals de 2013 trobem un índex de
percepció negatiu. L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) cau 43.1 punts des del setembre i es queda en -13,1.
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L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) es manté positiu però també experimenta una caiguda important, de
22,8 punts fins quedar-se en 36,1. La distància entre els dos
índexs es continua ampliant el que sembla corroborar que s’ha
trencat l’habitual correlació entre ells. El mercat publicitari ja no
segueix el pas de l’activitat econòmica.
Previsions per mitjans
Les variacions des del mes de setembre són molt limitades però
majoritàriament negatives; en cap cas suposen un canvi de signe.

Les previsions d’inversió per mitjans poden veure’s a la taula
següent. Es comparen amb les previsions elaborades al setembre. A la tercera columna es representa el sentit de la variació.
Un signe + indica que la previsió és ara millor; un signe - que la
previsió ara és pitjor.
La inversió en Xarxes Socials i en Vídeo on Line: S’espera
que la inversió en publicitat en Xarxes Socials abasti aquest
any els 66,1 milions d’euros, fet que suposa un increment de
més del 9% respecte a la xifra estimada com a tancament per
a l’any 2016. La inversió en Vídeo on Line podria ascendir a
73,5 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un augment d’una
mica més del 8% sobre la xifra estimada com a tancament per
a l’any passat.
El vídeo “in stream” (pre, middle i post roll) continua sent l’opció
que s’usa en major mesura: un 62,1% per “in stream” i un 37,9%
per a “in banner”.
Inversió en Audio on Line: L’Audio on Line està vivint un bon
any segons les impressions del sector. Podria representar un
4,1% del total de la inversió digital, encara que sembla créixer
a un ritme menor que altres opcions digitals.
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La compra programàtica i la preocupació pels adblockers.La Compra Programàtica podria representar a hores d’ara al
voltant d’un 19% de la inversió digital. La xifra que obtenim
aquest mes és del 18,8%. Tots els panelistes creuen que la progressiva implantació de bloquejadors de publicitat canviarà la
manera de comprar publicitat digital. Un 8% creu que aquesta
manera canviarà molt.

Per GroupM, la inversió publicitària
mundial creixerà un 4,3% el 2018

Inversió en branded content: Més de dos terços dels panelistes creuen que la inversió en branded content experimenta
un creixement important. D’aquesta inversió un 55% hauria de
dedicar-se a la promoció / distribució d’aquest contingut mentre
un 45% aniria a la creació de continguts.
Avanç per 2018: Si es complissin les expectatives actuals la
inversió publicitària hauria d’experimentar l’any vinent un creixement una mica superior al d’aquest any: un 3,1%. De nou
els creixements més grans correspondrien als mitjans digitals
(Mòbils: 11,4%; Internet: 8,9%; Exterior Digital: 7,8%; Canals
de Televisió de pagament: 6,2%) mentre que per als Mitjans Impresos les expectatives segueixen sent negatives (Suplements:
-7,6%; Diaris: -6,0%; Revistes: -5,4%).

GroupM ha donat a conèixer les seves previsions d’inversió
mundial, que indiquen que la quantitat destinada a mitjans
s’incrementarà un 4,3% en 2018. Per al present exercici, la divisió de mitjans del grup publicitari WPP estima que la inversió
creixerà un 3, 1%, fins als 534.786.000 de dòlars.
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Altres de les principals conclusions de l’informe indica que la
publicitat tindrà un pes del 0,7% al PIB mundial el 2017 i del
0,69% el 2018, i que s’espera, a més, que sis països impulsin
el 68% de l’increment de la inversió de l’any que: Estats Units,
Xina, Argentina, Japó, l’Índia i el Regne Unit.
S’espera que el creixement de la inversió en canals digitals sigui del 11,5% el 2017 i del 11,3% el 2018, de manera que la
seva quota augmentaria del 34,1% d’aquest any al 36,4 % en
2018. GroupM creu que les inversions en canals digitals superaran les destinades a la televisió tradicional en disset mercats
en acabar aquest any: Austràlia, Canadà, Dinamarca, Xina, Finlàndia, França, Hong Kong, Irlanda, Hongria, Alemanya, Països
Baixos, Nova Zelanda , Noruega, Suècia, Suïssa, Taiwan i el
Regne Unit. GroupM, així mateix, discrepa en què el sector digital ja hagi superat a la televisió als Estats Units -fet que confirmen algunes fonts-, el que s’espera que succeeixi per al 2020.
Google i Facebook concentraran el 84% de totes les inversions
en el sector digital a 2017 (exceptuant a la Xina).
Respecte al mitjà exterior, es diu que guanyarà mercat: del
6,1% el 2016 al 6,2% el 2017 i el 6,3% el 2018, el seu punt més
elevat des de l’any 1993. A part de la cadena digital, és el únic

mitjà que està augmentant la seva quota. La ràdio, per la seva
banda, es manté estable (4,4% aquest any i 4,3% el pròxim).
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi de
GroupM CLICANT AQUÍ (d’AEC)

Els ingressos publicitaris globals
creixeran + 5,2% en 2018 segons Magna
En l’última edició de l’informe sobre tendències globals per al
mercat publicitari publicat el 4 de desembre de 2017 Magna
preveu que els ingressos publicitaris nets dels propietaris de
mitjans tindran un creixement del +5,2%, aconseguint els 535
milions de dòlars en 2018. Les vendes publicitàries en digital i
mòbil tindran un creixement del +13% el 2018, arribant als 237
milions de dòlars o un 44% dels ingressos publicitaris globals.
Els mateixos abastaran el 50% del total de vendes publicitàries
per a 2020.
Les regions amb major creixement en 2018 seran Europa central i oriental (+7,2%) i Amèrica Llatina (+9,3%), seguida per
la regió d’APAC (+5,9%) i Amèrica del Nord ( + 5,0%). Europa
occidental patirà una desacceleració propera al +2,7% (2017:
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+3,4%, 2016: +4,3%) a causa de que la incertesa política al
Regne Unit, Espanya i Alemanya podrien impactar negativament en la confiança comercial.
La publicitat en gràfica continuarà amb la seva disminució a
llarg termini, impulsada per la combinació en la majoria dels
mercats de menys títols, menys pàgines publicitàries, menys
lectors i el debilitament dels preus. Les vendes publicitàries per
gràfica en paper van disminuir un -11% enguany arribant als
61.000 milions de dòlars. Les vendes publicitàries gràfiques ara
estan disminuint en 65 dels 70 mercats analitzats per Magna.
Les úniques excepcions es troben en el subcontinent de l’Índia i
Àustria. Els ingressos digitals generats pels editors de notícies i
els títols de revistes no estan creixent prou ràpid com per compensar el ràpid descens de les vendes publicitàries de pàgines
tradicionals.
Els lectors d’El Butlletí poden accedir a més dades d’aquest
informe de Magna. Només cal CLICAR AQUÍ (d’AEC)

2018, l’any de la publicitat

Les dades en màrqueting multiplicaran per deu el seu abast en
2018, sustentant cadascun dels components de la campanya
publicitària, i permetent als professionals del màrqueting crear
una imatge completa de cada client individual. Així es recull en
el document de previsions de l’any que ve per a la indústria de
tecnologia de màrqueting recentment publicades per la tecnològica Sizmek, plataforma independent de compra de publicitat.
El document inclou cinc prediccions pel 2018: El màrqueting
predictiu es convertirà en una necessitat per a les marques;
guanyarà precisió la mètrica Lifetime Value (LTV) o valor de per
vida; desapareixeran les “solucions” tecnològiques ineficaços
en publicitat que generen cert caos en el sector i la indústria
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arribarà nivells molt superiors, enfocada a oferir experiències
òptimes al client i una publicitat altament personalitzada; la
seguretat de la marca, un dels desafiaments més urgents de
la publicitat digital, serà abordat per la Intel·ligència Artificial i
l’aprenentatge automàtic o machine learning i la intel·ligència
artificial permetrà que tot es pugui fer a una velocitat i escala
com mai abans s’havia fet.
La publicitat és certament una indústria que sempre està innovant. No obstant això, les noves tecnologies no han resolt un
desafiament central, directe al cor de la publicitat: la necessitat de integrar el potencial de l’anàlisi de dades, l’optimització
creativa i les estratègies d’implementació de mitjans. Des dels
inicis del digital, els especialistes en màrqueting s’esforcen per
comprendre on posar el focus d’atenció: s’haurien de prioritzar
les dades sobre la creativitat? ¿I l’execució dels mitjans hauria
de relegar?
Afortunadament, estan arribant al mercat solucions que comencen a abordar la situació traslladant aquests tres elements a
un sol lloc i oferint la possibilitat d’optimitzar la seva gestió mitjançant la creativitat, les dades i la planificació de mitjans. Amb
aquests nous desenvolupaments, l’antiga pregunta sobre la re-

llevància de les dades davant de la creativitat i l’execució dels
mitjans es torna redundant: els especialistes en màrqueting ara
poden tenir-ho tot. La bellesa de la intel·ligència artificial vol
dir que tot es pot fer a una velocitat i escala com mai abans.
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

La Generalitat del 155 retalla el
pressupost per a la campanya de la
Loteria catalana
El Govern espanyol va prendre les regnes de l’economia de Catalunya el passat mes d’octubre, després d’aplicar l’article 155.
Des d’aquest moment, van començar a aplicar-se polítiques
d’estalvi en partides considerades “supèrflues”. Aquests retalls
han arribat a la publicitat institucional; en aquest cas, la idea
del Govern central és aprimar la inversió en mitjans -sobretot,
digitals- i La Grossa, la loteria pròpia de la Generalitat, a càrrec
de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.
Per a la compra d’espais publicitaris, aquest organisme tindrà
l’any que ve un pressupost de 3,4 milions d’euros , que és un
12% menys que 2017. És a dir, més de 400.000 euros de re-
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baixa. Aquesta quantitat serà gestionada per una de les agències de mitjans convocades a concurs públic, que són Havas
Media, Arena Media, Carat i MEC. L’empresa finalment guanyadora s’encarregarà de comprar els espais publicitaris per difondre jocs com la Grossa de Sant Jordi i de Cap D’any, el Loto
Ràpid o Lotto 6/49. En aquest últim cas, s’emetran les combinacions guanyadores en els canals 8TV, BTV i El Punt Avui TV. De
tota manera, La Grossa és la que tindrà una més gran inversió
publicitària, amb 2,9 milions d’euros pressupostats per a 2018 .
En 2016, la Generalitat va recaptar per aquest concepte 200
milions d’euros, només un 0,7% més que l’any anterior. Descomptats els premis i les despeses de l’organisme públic, la
loteria catalana va tenir l’any passat un benefici de 8 milions
d’euros, destinats íntegrament a programes socials. (d’AEC)

Divina Pastora Seguros aposta per
“l’altra economia”
Divina Pastora Seguros acaba de llançar la seva nova campanya de comunicació corporativa vinculada a un missatge
de conscienciació social i que es titula “L’Altra Economia”. Mi-

tjançant un projecte de Responsabilitat Social Corporativa al
costat de quatre ONG (Creu Roja Espanyola, Down Espanya,
Fundació CODESPA i Federació de Banc d’Aliments) Divina
Pastora vol demostrar que hi ha una forma d’entendre la riquesa que res té a veure amb els diners.
Amb aquest missatge Divina Pastora obre una finestra de conscienciació, amb l’objectiu d’involucrar i fomentar la participació
de la societat en aquesta altra economia. A més de l’espot, que
serà difós a la televisió, internet, xarxes socials i sales de cinema, el projecte inclou la creació d’un banc en el qual els ciutadans que ho desitgin podran dipositar el seu temps per compartir-ho amb aquells que més ho necessiten. (de Reason Why)
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Tres eines que ajuden els periodistes
a preservar la seva feina digital
Per Lauren Hazard Owen / Nieman Lab

El tancament abrupte als Estats Units dels mitjans locals Gothamist i DNAinfo a principis de novembre va ser un dur recordatori per als periodistes digitals: Fes còpia de seguretat! Fes una
còpia de seguretat! El problema no és només que les aplicacions de notícies i els continguts digitals no durin per sempre,
com el meu col·lega Shan Wang va escriure al setembre: “molts
treballs pioners de periodisme digital ja no existeixen en línia,
o són només una ombra del que solien ser”. El problema és
també que els periodistes digitals, que algun dia estaran bus-

cant nous llocs de treball, probablement necessitin compartir
mostres del seu treball previ amb possibles ocupadors, i això és
difícil de fer si el lloc en el qual publicaven ja no existeix. Fins
i tot si no estàs buscant feina, és possible que vulguis proves,
anys després, del que vas fer.
Afortunadament per als periodistes que no han tingut la previsió
de guardar la seva producció (és a dir, la majoria de nosaltres),
ja hi ha algunes solucions. Save My News, llançat aquest mes
per Ben Welsh, editor de l’equip Data Desk de Los Angeles Times, permet als periodistes (al voltant d’uns 300 fins ara) guardar les seves enllaços a Internet Archive i WebCite. Podeu
descarregar els teus articles i arxivar enllaços com un full de
càlcul d’Excel.
Welsh va crear l’eina el 6 de novembre, dos dies després del
tancament de DNAinfo. “A les xarxes socials, vaig veure a molts
dels meus companys entrar en pànic i indignar-se”, explica. “Va
ser una poderosa oportunitat per conscienciar-los sobre la fragilitat del seu treball: que tot el periodisme a què dediquen tant
d’esforç podria desaparèixer d’internet d’un dia a un altre”. Els
serveis per “salvar la teva feina” no són nous, ha assenyalat.
Internet Archive conté eines perquè els periodistes guardin el
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seu treball, però molts simplement no les coneixen. “Molts dels
que treballen professionalment a internet no saben que el seu
treball és molt fràgil fins que és massa tard”, diu Welsh. “I no cal
que un propietari malvat perdi el teu llegat.
Welsh planeja integrar més serveis d’arxiu a Save My News,
però té la intenció que el servei continuï sent simple: “Ho estic allotjant de forma gratuïta a Heroku, i no hi ha cap model
de negocis adjunt a això. Estic intentant evitar ampliar massa
l’abast”.
Parker Higgins, director de projectes especials a Freedom of
the Press Foundation, va fer una crida a Twitter per treballar
amb periodistes de Gothamist i DNAinfo, amb la intenció de
preservar la seva feina, en moments en què semblava que tots
dos llocs podrien haver desaparegut del tot i els arxius haurien
de tornar a compilar a través de serveis com Internet Archive.
Va començar a escriure el codi per fer això, però després els
llocs van tornar a estar online i va poder crear una eina més robusta i ràpida que podria aconseguir que les persones s’arxivin
tota la feina que havien publicat en aquests llocs en només un
parell d’hores.

Aquesta eina, Gotham Grabber, ara està disponible com a codi
obert a Github. “Amb algunes modificacions, molts periodistes
poden crear una versió arxivada de tot el seu portafoli”, va escriure Higgins. Això requereix una mica de coneixement sobre
programació, i “la majoria dels periodistes amb els quals he
parlat no són programadors”, diu Higgins. “Però espero veure
aquest codi adaptat a altres llocs”. Fins ara ha rescatat més de
50.000 articles, cada un en format PDF.
Gotham Grabber guarda la feina com PDF perquè la majoria
dels periodistes que es van contactar amb Higgins el volia en
aquest format. “Quan tens un portafoli i estàs enviant un arxiu adjunt per a un nou treball, PDF és el format preferit. Hi
ha millors formes d’arxivar si es tracta d’arxivar per a lectors o
emmagatzemar a llarg termini i, en última instància, aquestes
pàgines estan destinades a ser HTML i servides des d’una base
de dades”, va explicar. “Espero que això motivi la gent a pensar
en emmagatzematge i accés a llarg termini. Vull dir, alguns mitjans, com en el cas de Gothamist i DNAinfo, són dels pocs que
registren esdeveniments locals”.
Si prefereixes configurar i oblidar-te, hi ha Authory, un servei
que es va llançar en versió beta l’any passat (amb una subven-
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ció de Google Digital News Initiative, la companyia té la seu a
Hamburg) i després va obrir per al públic general. Eric Hauch,
el seu fundador i CEO, treballava per Axel Springer i Financial
Times Deutschland quan es va adonar que no era tan fàcil descobrir en quin moment els seus periodistes favorits publicaven
noves històries.
Quan va començar a parlar amb altres periodistes sobre una
eina que podria ajudar, “em van dir que no només tenien problemes per mantenir al tant als seus lectors. També tenien problemes per fer un seguiment dels seus propis articles. Així que
tenia molt sentit combinar les dues coses”. Després de la configuració inicial, Authory fa automàticament una còpia de seguretat de tots els articles d’un periodista (sense importar en quin
lloc es publiquin) i també permet que els lectors” es subscriguin “a ells, de manera que puguin rebre notificacions per email
quan publiquen alguna cosa nova. (Muck Rack for Journalists
té una funcionalitat similar, però no guarda el treball. Byliner,
Per la seva banda, solia oferir una funció semblant de seguiment a periodistes). “La idea de crear còpies de seguretat era
una cosa secundària, però ara es troba al centre del que fem”,
va explicar Hauch.

Authory ofereix una prova gratuïta de dues setmanes, i després
el servei és de 70 dòlars per any. Els usuaris poden accedir al
text complet dels seus articles a la seva pàgina de Authory, o
enviar un email a hello@authory.com per sol·licitar l’exportació
d’alguns o tots els seus articles com un arxiu XML o HTML.
Eventualment podran descarregar els seus arxius amb un sol
clic i també podran descarregar arxius PDF individuals.

Google, PRISA, Unidad Editorial, Zeta
i Godó units per combatre notícies
falses i publicitat enganyosa
Google, PRISA, Unidad Editorial, ZETA, Godó-La Vanguardia,
entre d’altres, assenyala El Pais, s’han aliat per combatre les
notícies falses i la publicitat enganyosa. El gegant tecnològic
ha anunciat aquest dimecres que aportarà 229.950 euros per
impulsar el projecte SEE (Safety Experience cerca), elaborat
per PBS (PRISA Brand Solutions), plataforma de certificació de
continguts editorials i informatius de qualitat, que garantirà entorns segurs, eliminant automàticament la publicitat fraudulenta
per a un consum amigable. Aquest suport de la multinacional és
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possible gràcies al Fons d’Innovació de la Digital News Initiative
(DNI), del qual ara s’anuncia la quarta ronda de finançament.
D’aquesta manera, PRISA es troba entre els vuit projectes que
ha seleccionat Google a Espanya per avançar en aquesta comesa. Google ha repartit 20.428.091 euros entre 102 projectes
de 26 països europeus a través del seu programa Digital News
Initiative (DNI), una aliança entre el cercador i els editors de
notícies a Europa per oferir suport al periodisme d’alta qualitat mitjançant l’ús de tecnologia i innovació. Entre els projectes escollits hi figuren vuit editors espanyols finançats amb 1,5
milions d’euros en aquesta quarta ronda de la iniciativa. (de
Servimedia)

El NYT publica una guia pràctica
sobre l’ús de les xarxes socials en
l’àmbit professional
Entre les noves guies pràctiques publicades recentment pel diari The New York Times al seu lloc web es especialment interessant i útil per als lectors d’aquest butlletí i la titulada How to Use
Social Media in Your Career, escrita per Sree Sreenivasan

(@sree). En aquesta guia s’ofereixen idees i consells pràctics
sobre com gestionar des del punt de vista professional nostra
activitat a LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram i snapchat.

Els mitjans de comunicació socials ens permeten fer almenys
quatre coses importants:
• Descobrir noves idees i tendències.
• Connectar amb públics existents i nous de maneres més profundes
• Porta l’atenció i el trànsit al vostre treball.
• Crear, fabricar i millorar la nostra marca.
Els mitjans socials canvien ben sovint, per la qual cosa és important mantenir-se al dia amb l’evolució de les plataformes i
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seguir buscant maneres d’optimitzar el nostre ús de les eines
disponibles (Twitter i Snapchat, per exemple, han anunciat recentment canvis importants). En aquest article How to Use Social Media in Your Career del New York Times trobarem una
amplia informació sobre aquesta qüestió.
Els lectors d’El Butlletí també poden consultar la creixent llista
completa de guies pràctiques elaborades pel Times. Només cal
CLICAR AQUÍ (d’Àmbit de Recerca i Comunicació)

Facebook revela la guia d’ús de News
Feed per a editors i publicistes
La multinacional Facebook ha publicat la News Feed Publisher Guidelines per orientar els editors cap a l’èxit de les seves
publicacions, segons informava la International News Mitjana
Association (INMA). La veracitat en dels contingut o el coneixement sobre les preferències dels consumidors són algunes
de les pautes aconsellades. Conèixer el funcionament de News
Feed -o secció de notícies- és clau per aconseguir un bon posicionament i els anunciants portaven temps reclamant informació sobre l’eina a la xarxa social.

Resumit en tres grans apartats, es recull “el que s’ha de fer i
no s’ha de fer per aconseguir l’èxit”. El primer d’ells es titula
“La gent a Facebook valora el contingut que és significatiu i
informatiu”. Per conèixer què és el que més valoren els usuaris,
s’aconsella consultar les anàlisis que hi ha a aplicacions com
Page Insights o Facebook Pixel. A partir d’això, es crearan continguts interessants per a l’audiència a través de tècniques del
storytelling -vídeos en directe, enllaços o articles instantanis-.
A més, s’han de tenir en compte opcions de SEO publicant a
hores oportunes i creant confiança amb el seu públic.
Els editors que apostin per històries veritables i fonts verificades seran recompensades amb una posició més alta en el mur.
Els lectors d’El Butlletí poden veure el nou document de Facebook en vídeo CLICANT AQUÍ (de News room Facebook)

Twitter ja té a punt l’opció per marcar
tuits i “llegir-los després”
Durant molts anys, els usuaris de Twitter van utilitzar la funció
de marcar un tuit com “favorit” com a forma d’assenyalar-ho
d’alguna manera per llegir-lo o recuperar-lo més tard. Tan sols
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calia anar al llistat de favorits i allà hi havia, a punt de consumir una vegada que es tingués temps. El nou botó permetrà
guardar continguts per llegir-los més tard, la xarxa de microblogging té ja pràcticament a punt la funció Bookmarks, que
podria traduir-se com “marcadors” i que arribarà en properes
actualitzacions de Twitter.
El seu funcionament serà similar al de qualsevol altra xarxa social. S’incorporarà un botó per “llegir més tard” a la cantonada
inferior dreta del mòbil, possiblement identificat amb la marca
d’una banderola i hi haurà una secció específica per a acudir
a tots els bookmarks. A més, ningú tindrà accés a la llista de
continguts guardats “per després”, únicament l’usuari que els
ha guardat, ja que el llistat serà privat. Això sí, podrà interactuar
amb ells com vulgui i, per exemple, retuitejar-los públicament
després.(de Trecebits)
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La llibertat de premsa global se
submergeix en el pitjor nivell d’aquest
segle
Per Graham Ruddick / The Guardian

Turquia ha experimentat el més gran descens de la llibertat
d’expressió durant l’última dècada, però Brasil, Burundi, Egipte,
Polònia, Veneçuela i Bangla Desh també han tingut un declivi
inquietant en la diversitat i la independència dels mitjans de comunicació, segons l’informe.
“Per primera vegada, tenim una visió global i holística de l’estat
de la llibertat d’expressió i informació a tot el món”, va dir Thomas Hughes, director executiu de l’article 19, grup de campanya de llibertat d’expressió, que va elaborar l’informe a conjunció
amb V-Dem, una base de dades política i social.

La llibertat de mitjans de tot el món ha caigut al mínim durant
almenys una dècada, segons un estudi de RSF que demostra
que els periodistes estan amenaçats per la censura del govern,
el crim organitzat i les pressions comercials causades pel creixement d’Internet.

“Malauradament, els nostres resultats demostren que la llibertat
d’expressió està sota atac a les democràcies i als règims autoritaris”. Els autors de l’informe van mesurar la llibertat d’expressió
en 172 països entre 2006 i 2016 a través d’una mètrica que han
qualificat d’Agenda d’Expressió. Es basa en 32 indicadors socials i polítics com el biaix mediàtic i la corrupció, la censura a
Internet, l’accés a la justícia, l’assetjament dels periodistes i la
igualtat per a les classes socials i els sexes.
Hughes va dir que els periodistes es veien amenaçats per la
intimidació, la persecució i fins i tot l’assassinat en algunes
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parts del món; hi va haver 426 atacs contra periodistes i mitjans
de comunicació a Mèxic només el 2016. Ell creu que el Regne
Unit va ser responsable d’una de les lleis de vigilància més draconianes en la forma de la Llei de poders d’investigació, que
“ofereix una plantilla per als règims autoritaris i soscava greument els drets dels seus ciutadans a la privadesa i la llibertat
d’expressió”.
La llibertat dels mitjans de comunicació a nivell mundial es
veu encara més amenaçada per l’augment d’Internet, ja que el
contingut en línia està sent controlat per un grapat d’empreses
d’Internet els processos “no tenen transparència”, la pressió
comercial sobre els proveïdors de notícies ha provocat redundàncies i retallades en la inversió i “Gran majoria de països”,
inclosa Xina, restringeixen l’accés a una sèrie de llocs web.
L’informe va trobar que 259 periodistes van ser empresonats
l’any passat i 79 van morir. Entre els temes de preocupació destaca la vulnerabilitat dels periodistes que informen o critiquen
la “guerra contra les drogues” a Filipines, Mèxic i Hondures, i
la intimidació i acusacions malicioses contra veus opositores al
règim d’Erdoğan a Turquia.

“La llibertat mundial de mitjans està en el nivell més baix des del
començament del segle”, va dir l’informe.
A partir d’abril d’aquest any, 152 periodistes turcs estaven a la
presó, segons l’oposició. Més de 170 organitzacions de mitjans
de comunicació s’han tancat des del cop d’estat de l’any passat,
inclosos els diaris, els llocs web, les cadenes de televisió i les
agències de notícies i s’han eliminat 2.500 periodistes.
En una nota més clara, l’article 19 va dir que hi havia millores
a països com Tunísia, Sri Lanka i Nepal, i també va elogiar la
introducció de lleis de llibertat d’informació en 119 països.
Un altre grup, el Comitè per a la Protecció dels Periodistes, va advertir que “mai ha estat un període més perillós de ser periodista”.
Va dir que els atacs de Donald Trump als mitjans de comunicació
“falsa notícia” als Estats Units van enviar un missatge als líders
autoritaris que és acceptable que es reprimeixin a la premsa i assenyalen les recents crítiques a la CNN del govern egipci per la
seva cobertura de l’atac terrorista sobre una mesquita al Sinaí.
Robert Mahoney, el vicepresident executiu del CPJ, va dir: “Els
Estats Units han estat tradicionalment un faro de la llibertat de
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premsa i defensor dels periodistes, però un escull de retòrica
anti-premsa del president Trump minaga el paper de la premsa
en una democràcia i posa en perill els periodistes.
“Etiquetar els informes que no us agrada com a” notícies falses
“envia un senyal als líders autoritaris a nivell mundial que no
hi ha dubte que esclau a la premsa. No va prendre molt de
temps que el ministeri estranger egipci aprofités l’atac de Trump
a CNN International aquest mes per intentar apartar l’atenció
del missatge al missatger “.
El cap del Servei Mundial de la BBC, el principal canal de notícies internacionals, va advertir que l’aparició de nous poders
econòmics que no recolzen plenament la llibertat d’expressió
posaria en perill la llibertat mediàtica del segle XXI. Francesca
Unsworth va dir: “Ens referim a un món que no crec que comprengui els valors d’il·lustració de la llibertat d’expressió com a
part del desenvolupament econòmic.
Quan a l’Estat espanyol l’informe destaca la seva legislació restrictiva. La Llei de protecció de la seguretat ciutadana, generalment coneguda com la “Llei de la llei”, a causa del seu impacte
restrictiu a la llibertat d’expressió i informació, va començar a

afectar el treball dels periodistes l’any 2016. Almenys sis periodistes han estat multats per suposadament obstruir la policia o
fotografiar-los. Adoptat el 2015, quan el Partit Popular dominant
encara tenia la majoria absoluta al parlament, la revocació de
la llei Gag ha estat reclamada per tots els partits de l’oposició,
que també acusen al govern d’exercir un escandalós control
sobre el programa de notícies de la ràdio i la televisió estatals radiodifusora, RTVE. Mentrestant, l’elevada taxa d’atur que
acompanya la crisi econòmica a Espanya en els últims anys ha
tingut un impacte sense precedents en l’ocupació dels mitjans
de comunicació espanyols.
Els lectors d’El Butlletí poden accedir a l’Índex de la llibertat
mundial de premsa CLICANT AQUÍ

Nou model col·laboratiu entre À Punt i els
mitjans locals de la Xarxa d’Emissores
Municipals Valencianes
El conveni de col·laboració permet l’intercanvi de continguts,
la producció i emissió conjunta d’informatius i esdeveniments,
així com l’ús conjunt de recursos i instal·lacions entre les dues
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parts. Aquest conveni de col·laboració ofereix als mitjans de
proximitat una carta amb diversos nivells de col·laboració que
inclou intercanvis de continguts de ràdio i televisió, producció
i emissió coordinada d’informatius i d’esdeveniments, creació
conjunta d’obres audiovisuals i continguts específics per les pàgines web. Així mateix, ofereix la possibilitat de col·laborar amb
l’ús conjunt de recursos i instal·lacions.

els nivells més alts observats des dels atacs terroristes de
2001, tot i que la guerra de paraules del president americà a
la premsa semblava haver exacerbat al partidari divisions en
actituds cap a la premsa.

Ambdues parts han acordat treballar en l’elaboració d’un document conjunt que concreti un marc estable de col·laboració que
permetrà oferir un model de comunicació vertebrat i de proximitat per part tant de les emissores municipals com de a À Punt.
(de Redacció AMIC)

Poynter llança un nou estudi que
examina la confiança en els mitjans
de comunicació
El Poynter Institute que publica investigacions d’opinió pública
originals acaba de fer-ne pública una que indica que la confiança i la confiança en els mitjans de comunicació han augmentat des que el president Nord-americà, Trump, va assumir

A partir de les respostes de 2.100 enquestats els hàbits de consum de notícies van ser seguits al novembre, els republicans
tenen una visió molt més negativa de la premsa que els demòcrates i tenen més probabilitats de donar suport a les restriccions a la llibertat de premsa. Mentre que els demòcrates amb
un alt coneixement polític diuen que tenen més fe en la premsa,
els republicans amb un alt coneixement polític són els més desconfiats dels mitjans de comunicació, més que els republicans
amb pocs coneixements polítics.
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Els republicans i els partidaris de Trump també són molt més
propensos a donar suport a afirmacions extremes sobre la fabricació dels mitjans, descriure els periodistes com un “enemic de la gent” i donar suport a les restriccions a la llibertat de
premsa. Gairebé la meitat dels nord-americans (44%) indiquen
que creuen que els mitjans de comunicació fabriquen històries
sobre el president Trump més d’una vegada. Una gran majoria
dels enquestats (el 69 per cent) creuen que els mitjans de comunicació “tendeixen a afavorir un costat”, però el mateix percentatge creu que les organitzacions de notícies “mantenen els
líders polítics de fer coses que no s’han de fer”.
Els resultats d’aquesta enquesta a 2.000 persones s’ha publiacat aquesta setmana coincidint amb la cimera inaugural
de l’ètica de periodisme de Poynter. Els lectors d’El Butlletí de
l’AMIC poden accedir a aquest treball titulat “La premsa i el president: la confiança i els mitjans de comunicació en una nova
era”. CLICAR AQUÍ (d’Institut Poynter)

Toca entendre a la Generació Alfa, els
fills dels Millennials
Els fills dels Millennials tindran una exposició a la tecnologia
sense precedents i rebutjaran la publicitat. Les marques, per
tant, tan sols podran establir una relació amb ells mitjançant
continguts molt personalitzats i emesos en el moment exacte
de consum.
L’agència de comunicació global Hotwire ha presentat l’estudi
Entenent a la Generació Alfa, un informe on es recullen les principals tendències tecnològiques que afectaran als consumidors
del futur i com les marques s’hauran d’adaptar a les noves exigències d’aquests. Realitzat en col·laboració amb la revista The
Wired, l’informe recull les opinions de 12 experts en tecnologia
i educació.
La nova generació de joves tindrà una exposició a la tecnologia
sense precedents . La Generació Alfa -un terme encunyat per
l’investigador Mark McCrindle per descriure el grup de joves
que ha nascut a partir de l’any 2010 en endavant- jugarà, aprendrà i interactuarà de forma totalment nova. Aquests avenços
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tecnològics canviaran radicalment la relació entre els consumidors i les marques i que ja s’observen en la Generació Alfa
-els fills dels Millennials-. Els lectors d’El Butlletí poden accedir
a l’informe “Entendiendo a la Generación Alfa” CLICANT AQUÍ
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

ANEIMO publica una guia sobre
enquestes electorals
Davant les pròximes eleccions catalanes, l’Associació d’Empreses
de Recerca de Mercats i Opinió
(ANEIMO) ha fet públic el document “Enquestes electorals,
pronòstic o reflex?” , En el qual
s’analitza la funció que exerceixen els sondejos electorals previs, i s’afirma que el seu objectiu
no és pronosticar el resultat, sinó analitzar la intenció de vot en
un moment donat.
El document s’ha elaborat sobre la base de les reunions mantingudes amb experts en investigació de mercats arran de les

últimes eleccions generals, després de la celebració es va posar en dubte, en els mitjans de comunicació, l’elaboració, validesa i rigor de les enquestes electorals. En ell es matisen les
diferències entre les enquestes electorals i els sondejos a peu
d’urna pel que fa a objectius, metodologia, validesa de resultats
o la possible influència d’altres factors sociològics.
ANEIMO espera que aquest document serveixi de guia als mitjans de comunicació a l’hora de proporcionar informació, publicar resultats o al·ludir a aquest tipus d’estudis. El Butlletí de
l’AMIC l’ofereix als seus lectors de manera gratuïta. CLICAR
AQUÍ (d’AEC)

Un bon recurs sobre llenguatge
periodístic: Diccionari del clixé
Els professors del Màster en Innovació en Periodisme (MIP)
de la Universitat Miguel Hernández (UMH) José Alberto García
Avilés i Miguel Carvajal han impulsat un original i útil “Diccionari
del clixé” amb el qual pretenen ajudar els periodistes a millorar
el llenguatge periodístic utilitzat.
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Aquí expliquen el seu projecte. “Ens preocupa que els joves
que ara es preparen per exercir el periodisme aprenguin a usar
l’idioma i tinguin passió per expressar-se correctament”, afirmen. Amb la col·laboració d’un grup d’alumnes de periodisme
de la UMH han recopilat “més de 3.500 expressions que, a causa d’un ús reiterat, s’han convertit en clixés”.
El Butlletí de l’AMIC i la UMH us ofereixen gratuïtament aquest
diccionari (en castellà). CLICAR AQUÍ (d’AEC)

The Washington Post llança una sèrie
de vídeos sobre com ser periodista
El diari The Washington
Post ha llançat aquesta
setmana una nova sèrie
de vídeo titulada “How
to be a Journalist” en
la qual expliquen en què
consisteix el treball de ser periodista. Presentada per la reportera Libby Casey, els vídeos d’aquesta sèrie es publicaran tant
al web del WP com a les seves xarxes socials.

El primer vídeo està dedicat a explicar com ha treballat el missatge la informació sobre les denúncies presentades per diverses dones per assetjament sexual contra el republicà candidat
a senador per estat d’Alabama, Roy Moore.
“Hi ha hagut un augment de l’interès en el periodisme, i volem
oferir al nostre públic una visió sobre el què implica fer veritable
periodisme”, ha explicat Casey. Els dos següents vídeos de la
sèrie es publicaran aquest cap setmana. Les lectors d’El Butlletí
poden trobar més informació en aquest link The Washington
Post launches “How to be a journalist” video series. (de
WashPostPR)

Formació al Col·legi de Periodistes
Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de comunicació.- Barcelona. Dilluns 18 de desembre (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.
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Community Manager - Nivell avançat.- Manresa. Dilluns 18
de desembre (de 15:00h a 20:00h) - En aquest curs, Enrique
San Juan ens mostrarà les xarxes socials més importants que
utilitza el periodista per comunicar-se amb la comunitat online i desenvoluparà casos pràctics en els principals canals:
Facebook,Twitter, Youtube, Instagram i Linkedin. Els participants han de tenir uns coneixements consolidats de l’ús de les
diferents xarxes socials i un mínim d’experiència en la seva
gestió orientada a l’àmbit corporatiu o professional.
Com dissenyar un pla de màrqueting digital.- Barcelona.
Dimarts 19 de desembre (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.
Redacció de discursos.- Barcelona. Dimecres 20 de desembre (de 16:00h a 19:00h) - A través d’aquesta formació, a càrrec
de Montse Sanahuja, els participants coneixeran els aspectes
formals a tenir en compte a l’hora de redactar un discurs i, al-

hora, aprendran tècniques per generar empatia entre l’auditori,
despertar interès i fer que els missatges clau siguin memorables.
Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barcelona.
Dijous 21 de desembre (de 09:30h a 14:30h) - Amb aquest curs,
impartit per Montse Sanahuja, els assistents aprendran a redactar de manera clara, professionalitzada i adaptada als diversos
documents corporatius. Aprendran també a dotar l’escriptura
d’intencionalitat, quan calgui ser persuasius i coneixeran diverses eines que facilitaran la tasca d’escriure en el seu dia a dia.
Webinar: Gestiona, retoca i millora les teves fotos amb el
mòbil.- On line. Dimecres 20 de desembre (de 10:00h a 11:00h)
- L’objectiu d’aquesta sessió, dissenyada per Jordi Flamarich,
és fer millors fotografies amb el nostre dispositiu, aprendre què
volen dir i per a què serveixen les seves opcions de configuració, gestionar millor l’espai disponible al nostre telèfon i descobrir algunes de les millors aplicacions per anar un pas més
enllà.
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
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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. (de CPC)
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La situació crítica de la premsa local
canadenca
Per Carmina Crusafon, professora de la Universitat Autònoma
de Barcelona

(Especial per a El Butlletí). En les darreres dues setmanes han
arribat notícies preocupants sobre la premsa local des del Canadà. La causa: l’acord entre el Postmedia Network Canada
Corp i el Torstar Corp per intercanviar 41 diaris locals, tancantne la majoria d’ells i provocant 291 acomiadaments, majoritàriament a la província d’Ontario. Aquest acord pot tenir un impacte
major sobre el sector de la premsa de proximitat en aquest país.
Per entendre la seva dimensió, és necessari fer-ne una anàlisi
des de tres perspectives: l’econòmica, la política i la social.

En l’àmbit empresarial, la premsa local canadenca experimenta la mateixa tendència que s’ha viscut prèviament en altres
mercats anglo-saxons, als Estats Units i a la Gran Bretanya. Es
tracta de processos de concentració empresarial, resultat de la
compra massiva dels diaris i setmanaris locals, que aboquen a
tancaments de publicacions i acomiadaments de periodistes.
Com a conseqüència, el mercat local queda dominat per dues o
tres grans companyies periodístiques.
Així és el cas de Gate House Media i Digital First Media als
Estats Units; i de tres empreses (Trinity Mirror, Johnston Press i
NewQuest) a la Gran Bretanya. Aquests casos posen de relleu
com el que mana és la demanda per oferir als anunciants mercats de més grans dimensions, que alhora resulten en la pèrdua
de l’essència del periodisme local. Amb l’acord entre Postmedia
i Torstar, el Canadà s’incorpora a aquesta dinàmica de manera
definitiva, ja que prèviament s’havien produït compres similars
en altres províncies.
La dimensió política està vinculada a les noves mesures que
el govern de Trudeau vol aplicar a les polítiques de suport a la
premsa. La ministra Mélanie Joly vol canviar les condicions per
obtenir els ajuts que concedeix el Canada Periodical Fund, que

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
té un pressupost de 75 milions de dòlars canadencs (equivalents a 49’5 milions d’euros). Tot i haver declarat aquesta intenció, Joly encara no ha detallat de quina manera ho vol fer.
Alhora al mes de juny, el comitè parlamentari sobre el patrimoni
canadenc va presentar un informe sol·licitant diversos canvis
en la política del govern per ajudar al sector mediàtic a adaptar-se a l’escenari digital. De fet, entre d’altres, va demanar la
creació d’una taxa del cinc per cent per als proveïdors de serveis d’internet; però Trudeau la va rebutjar. També s’incloïen
mesures per evitar la compra massiva de mitjans, ampliar les
condicions del programa de suport a la premsa i una menció
específica al periodisme de proximitat. En definitiva, s’albiren
canvis substancials en la política governamental canadenca,
però tot fa suposar que prevaldrà un tarannà més aviat liberal.
Els aspectes socials també estan presents com a resultat
d’aquest acord empresarial. El tancament d’aquests diaris i setmanaris farà desaparèixer la premsa local de molts municipis
canadencs, i en el millor dels casos, en quedarà una sola publicació. Aquestes circumstàncies condueixen al que es coneix
com els deserts mediàtics. És a dir, zones geogràfiques on no
existeix cap presència de premsa local.

Aquest fenomen ja s’està produint en el país veí, als Estats
Units. De fet, alguns acadèmics ja l’estan estudiant amb profunditat per conèixer l’impacte que té en la vida de les comunitats locals i en la seva qualitat democràtica. També associacions professionals estan participant en aquests estudis perquè
l’impacte no només està en els professionals que hi treballen,
sinó en el conjunt de la ciutadania.
En resum, les notícies que venen del Canadà són un exemple
de com les tendències de mercat es globalitzen via acords de
concentració empresarial; i alhora mostren com la solució pot
passar per una acció coordinada entre una bona política governamental, fent partícips a la ciutadania de l’impacte que pot
tenir en la democràcia el fet de no tenir accés a premsa local; i
alhora incorporant la necessitat d’innovar i transformar el negoci periodístic local a l’escenari digital.
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Perquè hauria d’importar-te el proper
mesurador d’audiències digitals a
Espanya
Per José Manuel Rodríguez, periodista i consultor especialitzat
en plataformes socials / MEDIUM

En 2018 sabrem quina empresa mesura les audiències dels mitjans digitals a Espanya durant els propers anys. Actualment ho
fa Comscore, criticada sovint per les seves limitacions evidents
ia vegades perquè els seus resultats sonen poc creïbles.
A tu, que llegeixes premsa a internet, t’hauria de preocupar molt
qui sigui el pròxim mesurador i sota quin reglament actuï. D’això

dependrà la qualitat de la informació que rebis. I per això crec
necessari explicar de la forma més senzilla possible com funciona això a Espanya, des del més bàsic. Espero que et resulti útil.
Com s’escull el mesurador d’audiències digitals?
La breu història dels mitjans nadius d’internet a Espanya és
una concatenació de queixes per la poca fiabilitat del mesurament de les seves audiències i la repercussió que això té en
el seu accés als pressupostos que gestionen els planificadors
de mitjans. Actualment Comscore s’encarrega d’això, després
d’instaurar des de l’1 de gener de 2012 un sistema que millorava el que el sector havia conegut amb Nielsen. La gestió
d’aquesta última empresa es va caracteritzar, entre altres coses, per deixar passar resultats impossibles basats en agregacions desproporcionades. Però la responsabilitat sobre això
recau en gran part en la indústria, com després veurem.
El paper de Comscore acaba (o no) a 1 de gener de 2019. Per
llavors entrarem en l’escenari que hagi estat aprovat probablement al llarg del primer trimestre de l’any que anem a estrenar.
L’actual mesurador opta a revalidar la seva posició en una terna
amb altres empreses interessades, mentre el sector es pregunta si realment hi ha una alternativa millor al boig conegut.
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Els que s’encarregaran de determinar-ho són els membres d’una
mesa de contractació, en la qual compten amb representació
agències, mitjans de comunicació i anunciants, sota la presidència
de l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació
(AIMC) i Interactive Advertising Bureau ( IAB Espanya). En total
estan representades 14 entitats en aquesta taula: Google (cercador i intermediari publicitari), Vocento, Unidad Editorial, Hola (revista), Atresmedia (TV), CCMA (ràdio), Smartclip (xarxa publicitària),
Crambo (senyalització digital), Carat, Maxus, OMD, Blue 449
(agències de mitjans) i Coca-Cola (únic anunciant amb presència
en aquest col·lectiu). La seva missió és acordar com es mesurarà
l’audiència i això no és gens senzill, com després veurem.
Per què ningú sembla content amb Comscore?
Tot i ser un gegant mundial del mesurament, els problemes de Comscore a l’hora de dibuixar la realitat de l’audiència digital a Espanya
no són menors. El que s’ha de dilucidar en la taula és si precisament
algú està en disposició de alleujar-o només portaria ne de nous.
Abans de detallar la limitacions del sistema actual, convé explicar com funciona: Comscore mesura el trànsit dels mitjans
a través d’una etiqueta inserida en cadascuna de les seves
pàgines i més ho barreja amb les xifres que obté d’un panell

d’uns 40.000 usuaris. Com mesurador espanyol, només té en
compte els usuaris que arriben des d’IP nacional (cosa que
després veurem que té la seva cosa). A grans trets, aquest és
l’esquema. Ara, anem als seus problemes:
Sense un registre el solapament de dades és difícil d’evitar. Posats a detallar les avantatges de les plataformes sobre els mitjans a l’hora de delimitar i auditar trànsit, el registre és una de
les grans. Quan entres a Facebook o algun servei de Google ho
fas sovint amb el teu usuari, al marge que sigui a través de mòbil
o ordinador. Això és bàsic per donar consistència a les dades, ja
que el problema del mesurament per als mitjans és que sovint no
es pot saber si un mateix usuari ha entrat mitjançant qualsevol
dels dos suports, de manera que pot comptar com diversos.
Comscore fa servir el MMX com a sistema per mesurar això,
però no deixa de ser alguna cosa en franca desavantatge amb
el registre, que dóna un resultat inqüestionable. Per aquest motiu els mitjans estan ara pressionant als seus lectors perquè
creuen comptes en les seves comunitats internes i a més les
facin servir, a més de pel coneixement d’audiència que això
suposa i del que no s’havien preocupat fins ara. En això últim Facebook i Google (i ull, Amazon) estan molt més avançats
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igualment, el que contribueix a dibuixar l’escenari que ja coneixem de franca desavantatge respecte a ells.
Els agregats que fan estranyes parelles de llit
Inflar resultats i millorar posicions (o conservar-les davant
d’aquells que els inflen més que tu) s’ha convertit en una de les
dinàmiques essencials per als mitjans digitals a Espanya. En
els últims anys hem vist agregacions de trànsit de tots els colors
(usuaris de publicacions que són sumats al trànsit d’un mitjà),
de manera que ha estat una bona època per a projectes mitjans
que han pogut subhastar la seva audiència al millor postor.
Això ja es feia amb Nielsen i oferia resultats absurds, amb classificacions totalment adulterades en què figuraven marques
que en realitat no tenien un trànsit remotament similar al mostrat, però que comptaven amb audiència comprada de projectes de suport intensius en usuaris. Es fa per oferir ‘escala’ als
anunciants, i garantir-los així que la seva marca pot aparèixer
davant més gent. La realitat és que són mescles heterogènies i
variades que no representen l’audiència d’un mitjà i que només
serveixen perquè les agències (un element al qual devem molt
del dolent que passa en el sector) piquin i elevin el pressupost
per a ell. I això sense comptar amb les rutines de trànsit pagat.

En algun moment el sector haurà d’obrir un debat raonable sobre
el nociu que resulta l’esquema de les pàgines vistes. Aquesta
mètrica es correspon amb la capacitat de generar impressions de
publicitat display, i resulta poc adequada tenint en compte com
evoluciona el comportament dels usuaris i de la pròpia indústria.
Per contextualitzar, cal esmentar en primer lloc programàtica,
un esquema de venda de publicitat automatitzada sobre el qual
hi ha tres problemes essencials que el sector tracta d’anar resolent aquests dies: seguretat de marca (que no aparegui relacionada amb continguts negatius per a ella), el frau (impressions
que no són generades per humans) i la visibilitat (un percentatge important dels anuncis no són vistos ni en forma ni en temps
suficient com perquè els impactes puguin ser considerats útils).
A més, l’ús cada vegada més generalitzat dels bloquejadors de
publicitat ha fet que alguns mitjans hagin optat per restringir la
visita dels que entren als seus webs amb ells activats. Aquest
comportament fa que la pàgina vista sigui inútil en no poder
servir cap impressió, però neix de la causa justa de lluitar contra
els abusos històrics dels mitjans amb formats com els intersticials (anuncis que salten i ocupen tota la pantalla).
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De fet, si els webs dels mitjans són avui més respectuosos que
abans en aquest aspecte es deu a aquesta pressió per l’ús
creixent de bloquejadors, a més de perquè tant Google com
Facebook s’han alineat a favor dels usuaris per millorar la seva
experiència i penalitzen la visibilitat en els seus entorns de les
pàgines que utilitzin aquests formats.
Entre bombers tots es trepitgen la mànega. Una altra constant
en el mesurament digital a Espanya és la quantitat de trampes, argúcies i avinences que els mitjans posen en marxa per
avançar-se uns als altres. En realitat és com si un grup d’equips
de futbol es posés d’acord per seleccionar un àrbitre de fiar
perquè supervisi la competició i després intentin enganyar a
cada jugada. El problema d’aquesta dinàmica de pillos i trilers
és que el que queda en descrèdit és la fiabilitat del sector i de
les xifres que ofereix.
Ningú verifica el que Comscore ofereix. Un possible agent per
fer-ho seria l’OJD (Oficina de Justificació de Difusió), organisme encarregat històricament d’auditar les dades de tiratge i difusió dels diaris de paper. El perill de la possible irrellevància
per descrèdit del mesurador és que el mercat es mogui sense
factors objectius, de manera que l’incentiu de tenir més trànsit

perdria importància, i amb ell els autobombos tradicionals de
cada mes (això últim tampoc seria mala cosa, per cert).
Com es pot veure, en realitat l’escenari que tenim ve a ser el
que mereixem com a sector, al marge de les limitacions tècniques i de comportament de l’usuari. Aquesta indústria juga
a fer-se trampes al solitari amb freqüència i per això el mesurament digital no està especialment prestigiada, ja que ella
mateixa s’ha encarregat de fer-la poc fiable.
La qüestió és que hi ha actors que s’aprofiten d’això mentre
els mitjans es barallen entre si omplint-los la butxaca com a
intermediaris i lluitant per una part cada vegada més escassa
del pastís. I de tot això depèn la qualitat de la informació que
rebem, perquè el contingut pèssim i escassament treballat que
circula ho fa gràcies al fet que el model de mètriques d’èxit
actuals l’impulsa, a l’estar basat en que la gent entri de qualsevol manera i en qualsevol pàgina, encara que després no
es llegeixi res. Si canvia aquesta visió, no tindrà sentit generar
aquest contingut i podrem tenir millor periodisme.
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La newsletter és Alien: Per què aquest
producte periodístic s’adapta millor
que altres al nou ecosistema?
Per Miguel Carvajal, director Màster Innovació en Periodisme
UMH / MIP.UMH

Fa anys que les newsletters van deixar de ser un simple canal
de distribució de notícies per esdevenir un gran exemple de la
transformació del producte periodístic. Com els podcasts, els
butlletins al correu reuneixen unes característiques idònies per
sobreviure en l’economia digital . Per això, les newsletters s’han
adaptat molt bé al nou ecosistema i viuen des de fa cinc anys
un altre renaixement, no només com a eina de màrqueting per

generar trànsit , sinó també com servei periodístic propi . En
aquest article recullo deu raons per argumentar aquesta tesi i
joc amb una analogia: la newsletter és Alien , de Ridley Scott
(https://youtu.be/DNuzmKc7mq4)
1. Accés: “envaeix” la zona de confiança de l’usuari
Tots els protocols de seguretat s’ensorren quan Alien entra en
Nostromo. Qualsevol compta amb una adreça de correu electrònic, entén el funcionament del programa i sap manejar les
preferències de la seva bústia. Operar amb el correu és el primer que es fa amb el mòbil o amb l’ordinador. L’obertura del
mail és una acció intencionada que requereix la dedicació d’un
temps determinat molt valuós. Accedir a la zona de confiança
de l’usuari és or pur en l’economia de l’atenció. L’accés a més
exigeix poc esforç: en dos clics ràpids el lector entra al contingut, sense soroll ni distraccions.
Per això alguns mitjans han descobert que no es tracta de digital first, ni de mobile first, sinó de correu electrònic first, com
escriu José Luis Rojas. La seva capacitat d’accedir a la intimitat
de l’usuari les converteix en les millors extensions de marca,
laboratori d’especialització i experimentació, o en palanca per
ampliar la base de subscriptors del diari.
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2. Ubiqua, també en manera offline
Com Alien, les newsletters apareixen al racó quan un menys
s’ho espera: darrere de la caixa del gat o a l’estómac del company d’oficina. Les dades indiquen que el correu electrònic és,
al costat de les aplicacions de missatgeria i les trucades, un
dels hàbits més freqüents dels usuaris en el seu mòbil. És un
programa sempre disponible al dispositiu: garanteix que qualsevol pot rebre els seus correus en qualsevol moment i en qualsevol lloc. A més, sense accés a internet, també poden llegir-se
si s’han descarregat prèviament, com passa amb podcasts o
llibres electrònics, però no amb xarxes socials ni llocs web.
3. Finita, tancada en si mateixa
Alien és un horror assequible, perquè l’espectador sap que al
final de la pel·lícula sempre hi haurà una tinent Ripley per destruir-lo. A diferència dels continguts diluïts en xarxes socials,
llocs de mitjans i grans plataformes, el correu electrònic és un
producte amb un principi i un final clar. El lector entreveu el cost
de la inversió de temps i atenció. L’email neutralitza així la frustració davant la sobrecàrrega informativa. És cert que un pot
estar subscrit a centenars de newsletters i percebre la mateixa
síndrome. Però això forma part de l’aprenentatge del consum,
com amb els feeds en els anys d’efervescència blocaire.

4. Zona lliure de les plataformes tecnològiques
Alien campa al seu aire en Nostromo, no hi ha protocol de seguretat que se li resisteixi. El creador de la newsletter té més
control sobre la plataforma, no depèn de canvis d’algorisme o
de disseny de tercers. Sí, el proveïdor de correu domina el sistema, però amb un control poc invasiu, de moment (Google,
lliura’ns). Així l’editor es garanteix certa llibertat de moviments,
com en el salvatge oest, i es lliura d’impostos (comissions per
ingressos) i lleis injustes (algoritmes que decideixen què es veu
i què no), excepte les de protecció de dades.

5. Interactiva: busca la resposta de l’usuari
Alien no és introvertit, li agrada el contacte amb la tripulació.
Com les aplicacions de missatgeria, les newsletters també faci-
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liten la interactivitat de l’usuari, que pot respondre a enquestes,
enviar comentaris, preguntar i comunicar-se amb l’editor. No és
un canal unidireccional i, per entrar en aquesta zona de confiança, l’usuari, si és fidel a la newsletter, està en sintonia amb
el creador.
6. Monetizable i generadora de trànsit
Si vol vendre alguna cosa, el poder de convicció d’Alien és alt.
Aquest segon renaixement de les newsletters ha portat noves
vies d’ingressos al periodisme. El sistema és un canal eficaç,
que assegura contacte amb l’usuari i facilita la seva segmentació. Per això, també és una plataforma atractiva per anunciants
i patrocinadors que volen aprofitar aquesta íntima relació entre
mitjà i subscriptors. Algunes d’aquestes possibilitats són, com
recorda Josh Sterns:
Subscriptors.- Mitjançant aquest sistema els editors de la
newsletter obtenen ingressos directes dels lectors. Dos casos
paradigmàtics són Polític Pro, i també ara Axios, aquesta última ha arribat a plantejar-se cobrar per una subscripció anual
10.000 $ (Glup). També hi ha periodistes solitaris especialitzats,
que comercialitzen la seva newsletter. Ben Thompson ofereix
amb ella contingut en exclusiva als lectors del seu bloc Stra-

techery, que paguen 100 dòlars anuals per rebre-la a la seva
bústia. The Texas Tribune també disposa d’un butlletí de correu
via subscripció que li reporta 300.000 dòlars anuals.
Patrocinadors.- En aquesta via d’ingressos, la newsletter
compta amb un o dos patrocinadors que busquen l’accés privilegiat a aquesta comunitat d’usuaris. “Amb el suport de...”,
“patrocinada per...” pot llegir-se en elles. Aquest és el model de
la millor newsletter sobre el món del podcasting The Hot Pod,
de Nick Quah, que també compta amb una versió de pagament;
del famós butlletí de Quartz (impulsor d’aquest segon renaixement), o de la newsletter del periodista Ismael Nafría, la seva
imprescindible Tendències. El gran avantatge d’aquest format
és l’exclusivitat de l’espai: en generar escassetat (només un
patrocinador), si l’editor compta amb una bona base de subscriptors podrà cobrar més pel patrocini.
Anuncis (banner, text o publicitat nativa).- Com al web, però
incrustats en la newsletter, hi ha mitjans que generen ingressos
amb aquest format. The Brief, de la revista Time, FirstFt, del Financial Times, Vox, de Ezra Klein o El Despertador de L’Espanyol
fan servir aquesta opció. Politico cobra als anunciants uns 50.000
dòlars a la setmana per una simple menció en el seu newsletter.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE
7. Rastrejable: mètriques del comportament de l’usuari
Alien és rastrejable, gràcies a aquesta bava viscosa o aquesta sang groga corrosiva. Les newsletters també són valuoses
com a producte i servei periodístic perquè garanteixen l’accés a
dades sobre el comportament dels usuaris. Les mètriques que
poden obtenir-se des Tinyletter o Mailchimp, les plataformes
més populars per gestionar newsletters, són: informació bàsica
(quants subscriptors té, quina taxa de creixement, està baixant,
quins dies s’ha obert el correu, a quines hores? ¿Es reben els
emails, quants s’han donat de baixa?); taxa d’obertura (quin
percentatge d’usuaris de la llista va obrir l’email?; taxa de clics
(quantes persones varen clicar què en la newsletter?; conversions (què van fer després de clicar, van comprar, van marxar,
on?; reenviaments (reenvia la gent la newsletter a altres usuaris, la comparteix a les xarxes socials?).
8. Segmentable i personalitzable
A cada pel·lícula, Alien adopta una forma, segons la qualitat del
director d’efectes especials. Les newsletters són personalitzables i segmentables per dades de subscripció (socioeconòmics,
geogràfics) i per enfocament del contingut. Ho deia Paolo Fava,
d’El Espanyol, en la seva visita al Màster en Innovació en Periodisme de la UMH el curs passat : “Com més especialitzada

sigui una newsletter, major taxa d’obertura té”. Els reclams per
a subscriptors se situen dins dels mitjans segons el consum
previ del lector, com Watching, una newsletter amb recomanacions de cinema i televisió del New York Times. O com The New
Yorker Minute, un experiment anònim, segons Nieman Lab,que
envia en un correu setmanal una revisió crítica de la revista de
manera succinta.
theSkimm és una newsletter enfocada a dones “Millenials”
amb poder adquisitiu en l’òrbita novaiorquesa, compta ja amb
6.000.000 milions de subscriptores i finançament de Fox o New
York Times, entre altres mitjans. Dos periodistes de Nova York
van crear aquest producte especialitzat amb un format, missatge i personalitat alineats amb la seva comunitat. Just al revés,
enfocada a un públic masculí de l’entorn SILICOM Valley, hi ha
una altra història d’èxit en The Hustle, que en el primer any de
llançament va arribar als 300.000 subscriptors i ara ja és rendible , amb ingressos via lectors, patrocinadors i esdeveniments.
9. Versàtil i adaptable a qualsevol tema o enfocament
Alien és versàtil: té seqüeles de tot tipus, des d’assaig metafísic sobre l’origen de l’home a entreteniment de cinema gore.
L’important és posar-la en relació amb una tinent Ripley. Per
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les característiques descrites, les newsletters trenquen amb el
cànon de gèneres i formats periodístics. Els usuaris són subscriptors d’una persona, d’un mitjà, d’una secció o d’un grup de
periodistes perquè han trobat una afinitat íntima. La relació és
el missatge. Així s’obre un gran ventall de possibilitats productives: uns s’especialitzen en una àrea i realitzen una selecció
informada d’allò més rellevant perquè té autoritat en el tema
(curació); altres elaboren un contingut explicatiu sobre un tema
específic aporten una visió panoràmica clarificadora (anàlisi);
uns aixequen acta de la actualitat amb un format fresc i àgil;
altres realitzen una selecció personal i completament anàrquica
d’enllaços o continguts; aquells expliquen les seves reflexions i
vivències a manera de diari (escapisme).
La varietat és sorprenent en alguns mitjans, com The Washington Post, que compta amb més de 80 newsletters. Una de
les més peculiars va néixer fa pocs mesos: envia al correu dels
seguidors els millors comentaris dels lectors al diari.
10. Ideal per emprendre en petit
Alien és un experiment. Si funciona, pot esprémer el format durant dècades. Quan un periodista vol canviar de rumb professional, no té sentit concebre un altre mitjà generalista. És millor

dissenyar un producte enfocat en un tema o servei específic
després de localitzar una tasca pendent (a job to be done, com
diu Christensen) al mercat: per exemple, el servei que realitza
José Manuel Rodríguez amb la seva newsletter amb ofertes
d’ocupació i pràctiques en el sector de la comunicació resol una
clara necessitat.
Com ensenya l’emprenedoria lleugera (llegeixin startup), convé
pensar un mínim producte viable que reuneixi les claus de la
proposta de valor. La newsletter és un mètode ràpid i gratuït
per a materialitzar la hipòtesi: no exigeix costos d’instal·lació,
domini del programari o de disseny. I si no agrada, pot saber-se
aviat, gràcies a les mètriques, bé per alterar l’enfocament o bé
per desconnectar la màquina i posar-se a una altra cosa.
Els “pioners” d’aquesta segona era de les newsletters, els creadors de The Daily Brief, de Quartz, aconsellen aquests tres
elements per als editors i periodistes que volen llançar una
newsletter:
Contingut : textos ben elaborats que aconsegueixin mantenir
a l’usuari aquests minuts i l’enganxin tant com per obrir la següent edició. Personalitat: oferir alguna cosa que la faci úni-
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ca, més interessant que un informe asèptic rutinari, perquè en
aquest to es juguen la fidelitat de l’usuari. Format: tenir cura
del detall, que sigui neta i clara, amb aportacions originals i
enllaços imprescindibles, amb picades d’ullet i to coherent amb
el producte.
La newsletter no només és una estupenda eina per crear comunitat, també pot constituir-se en el producte central d’un nou
projecte. Assolir una quota de subscriptors monetizable no és
fàcil, si l’autor no compta amb crèdit professional. Demanda
temps, paciència, perseverança i, sens dubte, aportar un valor
que no estigui al mercat. Si no s’arriba a la meta, almenys es
genera visibilitat: una newsletter ben elaborada és la millor carta (precisament) de presentació i un laboratori per aprendre les
habilitats i competències de l’ecosistema digital d’una manera
pràctica.
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El futur del periodisme és cyborg

Per José Cervera, periodista i professor / Cuadernos de Periodistas

Les tècniques del big data, els sistemes d’intel·ligència artificial
i l’existència d’internet estan permetent la creació de sistemes
-algoritmes o “robots d’ programari”, agrupats genèricament
com robots o bots- els efectes comencen a notar-se en l’ofici
del periodista, encara que estiguem molt al principi d’una veritable revolució. La màquina ha arribat ja, per primera vegada, a
les redaccions. És hora de triar entre dos futurs.
Fa al voltant de tres milions d’anys, en algun lloc d’Àfrica, un
mico bípede amb el cervell poc més gran que el d’un ximpanzé

va colpejar un cant rodat amb una altra pedra per crear un fil
tallant amb el qual ajudar a menjar carn. Des d’aquell instant,
el futur evolutiu de la seva espècie es va desviar, perquè la
interacció del seu cos amb les seves eines es va convertir en
un factor determinant en el seu desenvolupament. Nosaltres,
Homo sapiens sapiens, descendim d’un grup biològic que porta
més de tres milions d’anys en interacció íntima amb la seva
tecnologia: adaptant-se a ella i adaptant per cobrir les seves necessitats, cada vegada més grans segons creixia el seu poder.
No obstant això, comparats amb els avenços tecnològics pel
que fa a força bruta, la contribució de la tecnologia a la millora
de les activitats intel·lectuals ha resultat ser relativament menor. Si, en el físic, hem passat del tall de pedra a la palanca,
la roda, el vapor, el motor d’explosió, l’electricitat i l’energia nuclear; en l’intel·lectual, les millores han estat menys acusades.
L’escriptura va suposar un canvi radical quan es va sumar al
llenguatge, que és una barreja de tecnologia i pura biologia;
després, va arribar la impremta, i, més recentment, internet.
Cadascuna d’aquestes millores va permetre salts qualitatius de
gran impacte en la cultura humana, que es van produir al llarg
de segles o fins i tot mil·lennis. Però els oficis de l’intel·lecte no
han incorporat a les seves tasques quotidianes eines de potèn-
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cia equivalent en el seu àmbit a les grans màquines que cada
dia fem servir en el món físic. Fins ara.
La recent combinació d’una xarxa de comunicacions digital
d’abast mundial sense limitacions de publicació, ordinadors
d’enorme potència i minúscul preu, un protocol d’ús multimèdia
i hipertext senzill d’utilitzar i milers de milions d’usuaris connectats a través de tot això està provocant una explosió de noves
possibilitats, a les quals se sumen els recents desenvolupaments en el camp de la intel·ligència artificial. El resultat és
l’aparició de noves eines i possibilitats en camps com la lingüística, l’anàlisi de textos i el processament d’informació i dades en
general que estan revolucionant nombroses disciplines. I fins i
tot amenaçant amb automatitzar àrees del treball intel·lectual
com és el periodisme.
Les tècniques del big data, els sistemes d’intel·ligència artificial
basats en deep learning [aprenentatge profund] i l’existència
d’internet, la major biblioteca accessible del planeta, estan permetent la creació de sistemes capaços de complementar, ajudar i fins i tot (en certes limitades circumstàncies) reemplaçar
als periodistes en les seves tasques quotidianes. Aquests sistemes són programes, algoritmes o “robots de programari”, i

s’agrupen genèricament com robots o brossa. Els seus efectes
comencen tot just a notar-se, però estem molt al principi d’una
veritable revolució en l’ofici del periodista: la màquina ha arribat
ja, per primera vegada, a les redaccions. És hora de triar entre
dos futurs.
Robots com a altaveu

La primera i més estesa aplicació de les noves tècniques ha
consistit en crear nous canals de distribució del producte periodístic utilitzant les plataformes socials nounades a internet.
Ja hi operant nombrosos exemples de bots periodístics que
fan servir xarxes com Facebook, Twitter, Slack, Telegram, Instagram o altres similars per distribuir notícies o alertes sobre
notícies publicades en altres formats a nous públics amb el me-
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nor esforç (i inversió) possible. Aquestes eines de comunicació
amb els lectors ofereixen la possibilitat de crear nous canals,
ja siguin generals, ja temàtics o especialitzats, per a públics
interessats.

bot de Facebook Messenger per cobrir el procés del brexit , el
qual posteriorment va adaptar per cobrir les eleccions generals
al Regne Unit.

Des de fa uns anys, nombrosos mitjans internacionals han
adoptat aquest tipus de robots, de vegades per cobrir esdeveniments concrets (jocs olímpics, esdeveniments polítics com
eleccions o referèndums), altres vegades amb caràcter temàtic
com a política europea, nord-americana o internacional, esports, etc. Els productes més convencionals inclouen alertes
enviades a través de xarxes socials als lectors que es subscriuen específicament per mantenir-los informats de les últimes
novetats en temps real.

Amb caràcter general, l’experiència fins ara demostra que
aquest tipus de programes automatitzats de distribució segmentada per a subscriptors no aconsegueixen molts nous
usuaris, però a canvi obtenen una gran participació dels usuaris
interessats. Les xifres de engagement [compromís, identificació
amb l’audiència] que arriben a aconseguir, superiors de vegades al 50% dels subscriptors, compensen els números bruts
relativament baixos. La simplicitat i, per tant, economia de crear
aquests sistemes els fa atractius perquè les redaccions comencin a experimentar.

Per exemple, a Espanya, El País va crear un bot específic al
Facebook Messenger per informar sobre les eleccions franceses que va sumar al que ja tenia amb notícies de caràcter general, aquest últim amb més de 10.000 subscriptors. La nova
oferta va sumar 1.000 seguidors més, el que ha estat considerat com prou encoratjador com per planificar la creació de més
subscripcions específiques per columnistes i temes concrets.
En la mateixa línia, la BBC va crear el març d’aquest any un

Robots com a eina
El diari nord-americà The Washington Post ha optat per una
estratègia més complexa, com correspon a una institució el propietari és el multimilionari del sector tecnològic Jeff Bezos. El
diari ha creat més de 100 bots diferents, el 90% dels quals compleixen amb funcions internes en la redacció; és a dir, funcionen com a eines de treball i no com a canals de distribució de
contingut. De cara als lectors també disposa d’alguns exemples
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com el Feels Bot (a Facebook Messenger), sobre el sentiment
en etapa electoral, o el Virality Oracle (en Slack), que estima les
possibilitats que una notícia concreta es torni viral.
No obstant això, dins de la redacció és on el Washington Post
ha concentrat els seus esforços de desenvolupament creant eines per facilitar i millorar la feina dels seus redactors. Un exemple simple però efectiu és el Martybot, un programa instal·lat en
Slack que recorda als periodistes la imminència de les seves
tancaments particulars mitjançant missatges personals que eviten la vergonya pública, si bé no deixen passar un.
Un altre dels productes interns és Heliograf, un robot capaç de
crear històries simples a partir de dades per a distribuir-les mitjançant bloc, Facebook Messenger, Twitter o Amazon Tiro, a
més de la pròpia pàgina web o newsletters temàtiques. El programa treballa a partir de frases clau escrites per redactors, l’ús
selecciona d’acord amb les dades rebudes. També pot descobrir
i destacar discrepàncies, per exemple, entre expectatives i realitat en un resultat esportiu o econòmic, i avisar a un reporter mitjançant Slack perquè les revisi. Heliograf, per tant, funciona com
a reporter robòtic i, així mateix, com a generador de pistes per als
periodistes humans. Com veurem, una interessant combinació.

Robots com a periodistes
El pas següent són programes de programari capaços directament d’escriure notícies o de realitzar altres tasques periodístiques
essencials, com crear portades. I de tots dos tipus existeixen ja
exemples en actiu que demostren que ni tan sols les tasques més
bàsiques del periodisme estan fora de perill de l’automatització.
Així, l’agència de premsa Associated Press (AP) des del 2014
ha automatitzat l’anàlisi i publicació dels resultats trimestrals de
les empreses , la qual cosa ha permès augmentar el nombre
d’empreses cobertes en dotze vegades, fins a 3.700, alliberant
al mateix temps un 20 % del temps dedicat pels periodistes a
tasques de tipus rutinari. Els robots emprats són capaços de
“digerir” els formats estàndards de les declaracions de resultats
de les companyies cotitzades i d’elaborar amb ells breus peces descriptives, comparant-los amb trimestres anteriors o amb
el que esperava el mercat. La redacció d’aquestes peces és
comparable amb la d’un humà, complint, per descomptat, amb
el famós llibre d’estil d’AP, el manual d’escriptura periodística
nord-americà per excel·lència.
El desenvolupament ho va fer AP amb l’empresa d’intel·ligència
artificial Automated Insights, que es va encarregar de la progra-
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mació, i ha tingut tant d’èxit que s’està estenent a la cobertura
dels partits de la lliga infantil de beisbol. Automated Insights ha
comercialitzat un producte denominat WordSmith per a aquest
tipus d’escriptura automatitzada d’articles a partir de dades
més o menys estructurats, que ha estat adquirit per empreses
nord-americanes com Gannett, editora del USA Today o Yahoo
News. Fins i tot, a la Xina s’estan realitzant experiments amb
aquest tipus de tecnologia. El Southern Metropolis Daily de
Guangzhou ha experimentat amb Xiao Nan, Un robot capaç
d’escriure breus. És possible que sense saber-ho ja hagi llegit
una notícia escrita per un d’aquests robots.
Si hi ha un treball quinta essencialment periodístic, aquest és
la creació de portades, però fins en això s’està experimentant
amb ajudes automatitzades. El diari suec Svenska Dagbladet,
del grup noruec Schibsted, està utilitzant un robot que crea
portades personalitzades de la seva pàgina web a partir d’un
algoritme que només empra dues dades proporcionades pel
periodista: un valor “noticiós” (entre 1 i 5) i un paràmetre de
longevitat. La resta ho fa la màquina, Que col·loca cada notícia
d’acord amb diversos paràmetres, com clics en diferents notícies, temps d’estada o les preferències demostrades per cada
lector en visites anteriors. S’ha acabat l’ardu i espinós treball

de mantenir les portades dels webs en constant flux: el robot
s’encarrega de tot. Els periodistes poden dedicar-se a buscar
i escriure notícies. I el trànsit augmenta; i, amb ell, la rendibilitat: el diari, que estava en pèrdues el 2013, ha augmentat els
ingressos, subscripcions i beneficis. A costa de perdre llocs de
treball, és clar.
No hi ha, per tant, cap tasca completament fora de perill de la
màquina; cap feina segura, ni tan sols el de director. Des de
la creació i distribució d’alertes fins a l’anàlisi de dades més o
menys estructurats i fins i tot en grans volums i la redacció de
breus, notícies simples i també la creació i manteniment de la
portada ja estan sent automatitzades. La següent volta de rosca pot acabar directament amb el medi com a tal.
Robots futurs: editors de capçalera
La tendència a llarg termini passa per la creació d’assistents personals dotats d’intel·ligència artificial en el motlle de Siri, Cortana, El Echo de Amazon o el Home de Google que s’encarreguin
d’automatitzar o facilitar diverses activitats que inclouen la recerca, selecció i presentació de notícies i informacions diverses
d’acord als gustos i interessos dels seus propietaris. S’estan
desenvolupant sistemes d’aprenentatge que algun dia seran
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capaços de captar informació i d’elaborar-en llenguatge natural
de manera automàtica. La seva integració amb els assistents
personals faria innecessaris una bona part dels mitjans convencionals per a una part important de les notícies.
A sobre, aquest tipus de tecnologia està sent desenvolupada
per les empreses del sector informàtic, els interessos no passen necessàriament per una ciutadania ben informada o per
una democràcia més vital. Els mitjans convencionals, incapaços de competir en aquesta baralla que té molt més a veure
amb la tecnologia que amb el periodisme, s’enfronten a un futur
complicat si han de competir amb sistemes així.
És evident que caldrà un canvi de mentalitat en la major part
de les redaccions, que va molt més enllà de l’evident necessitat
d’incorporar programadors i tecnòlegs als equips. Els periodistes han de deixar de considerar a les màquines com enemigues
i començar a pensar-hi com a eines per facilitar-los i fer millor
la seva feina. Si el periodisme ha de ser cyborg, els robots han
de formar part de la panòplia dels professionals; màquines que
els ajudin a augmentar la potència i l’abast del seu periodisme,
i no rivals que posen en perill els seus llocs de treball. I aquí,
el paper dels gestors de les empreses periodístiques serà vi-

tal, perquè si sucumbeixen a la temptació d’usar els bots com
una forma senzilla d’estalviar diners, retallant llocs de treball,
l’oportunitat es perdrà. I acabarem en l’altre futur.
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Criteris de qualitat del contingut
segons els patrons de lectura
Per Estrategia del Contenido, bloc

A més del protagonisme que han cobrat els dispositius mòbils
en el consum de continguts, especialment en l’àmbit personal,
els dispositius de pantalla gran s’han contagiat d’una mateixa
forma d’interactuació. Els ordinadors portàtils emulen al trackpad les accions de l’usuari en una pantalla petita. I fins als
ratolí han estat substituïts per aquest tipus de trackpad.
L’usuari pessiga, estira, arrossega, puja i baixa per una superfície en pantalla com si ho fes amb un telèfon mòbil, i la seva
forma de consum també ha canviat. Els patrons de lectura en
pantalla propis de pantalles tàctils petites ara també es registren en ordinadors de sobretaula i portàtils.

La progressiva consolidació de la preferència per dispositius
amb pantalla reduïda per consumir contingut a Internet obliga a
una reconsideració sobre com es construeixen els textos. Les
idees preconcebudes i automatitzades quan s’escriu ja no són
comunicativament eficaços, encara que les mètriques del lloc
web no ho reflecteixen. S’imposa canviar d’hàbits.

Canvi de mentalitat: textos líquids
Pràcticament ningú -ni tan sols els professionals que ens dediquem a la planificació estratègica o producció de contingutsescriu pensant en la manera en què l’usuari accedirà als nostres textos. La majoria ha interioritzat algunes recomanacions
antigues d’escriptura per a Internet i les reprodueix, encara que
ara no siguin eficaços.
Ha arribat el moment de qüestionar-les i de plantejar-se el contingut des de la perspectiva d’una audiència que ho necessi-
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ta i a la qual serveix. Que és complet, suficient i exclusiu de
l’organització que l’emet. I que es crea una vegada i es consumeix en diferents plataformes: lloc web en ordinador de sobretaula, versió responsive o RESS en telèfon mòbil, en xarxes
socials, a l’extranet, etcètera.
El contingut és una massa líquida que s’amotlle al canal de
consum. I cada canal de consum té els seus propis patrons de
lectura, en funció del context espai-temporal i dispositiu que
utilitzi el destinatari.
Des d’aquesta perspectiva, s’imposa el canvi de criteris comunicatius:

Extensió.- Tots els patrons de lectura imposen percentatges
enormes de text obviat. També succeeix en el patró Total, on
s’exclouen elements secundaris de titulació. Els percentatges
de text llegit ofereixen poques variacions entre composicions
breus i llargues. Per tant, en un text llarg és matemàticament
més probable comunicar més idees.
Titulars.- Es tendeix al més cridaner i molt curt. Però el titular
d’extensió justa i informatiu funciona millor en tots els patrons
de lectura. El lector ja està a la pàgina, per tant el tema li atrau.
Cal evitar que perdi el temps buscant el que li interessa dins
del text.
Entradetes.- El gust va per barris, amb una certa tendència
a buscar l’aspecte més atractiu del que s’explica, encara que
de vegades sigui insubstancial. El que veritablement ha de ser
atractiu és allò que es narra, per tant, davant del dubte, sempre
funcionarà millor una entradeta informativa, en un paràgraf i en
la seva justa mesura. Sense sobrepassar la pantalla més petita.
Subtítols i destacats.- Un titular precedeix al text que detalla la
informació anunciada. El mateix succeeix amb els elements secundaris de titulació. Són útils en un patró de Capes de Pastís,
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on es llegeixen titular i primera línia posterior. Però si l’element
visual perd la relació semàntica amb el text i es desplaça al
seu interior, la relació entre títol i primera oració poden ser més
suggerents per incitar a la lectura.

un aspecte del contingut. La longitud dels ítems ha de ser homogènia en tota la llista i cada un ha d’estar encapçalat per
algun element de titulació clarament distingible.

Paraules en negreta.- La idea inicial és conduir la mirada del
lector pels conceptes més importants del text. Part, per tant,
d’una concepció visual de la pàgina. No obstant això, en una
pantalla petita perden el valor del salt visual. Es converteixen
en un soroll comunicatiu molest. Per cert, no aporta res al posicionament web, tal com s’explica en HTML5 per a periodistes.

Especejat.- Suposa un esforç suplementari en la producció del
contingut. La majoria de les vegades es planteja des dels models proposats en l’estratègia de continguts corporativa. Suposa un risc de pèrdua de capacitat de matisació de l’argument.
Però resulta més comunicatiu que l’ús de destacats i subtítols.
Cada peça secundària obliga a adoptar un patró independent
de lectura.

Hiperenllaços.- Un excés de significació visual en els enllaços
dins el text -com per exemple els que es fan servir sovint: negreta i color cridaner-, es converteixen en una distracció per a
la resta del contingut. La situació és especialment greu quan la
densitat és alta en el text o es concentren en algun paràgraf.
Es converteixen també en soroll. I a més, amb prou feines es
segueixen.

Estimació del temps de lectura.- Les aplicacions automàtiques que s’anoten a la capçalera de la pàgina el que es triga a
llegir-la són enganyoses i poden portar a dissuadir al destinatari. D’una banda, preveuen que tot el contingut és substancial,
quan un alt percentatge no és. Per tant, és un temps consumit
i mort. Per una altra, els anuncis de gran durada porten a posposar la lectura.

Llistes.- Algunes adaptacions de contingut a pantalla petita sacrifiquen el sagnat de les llistes, de manera que el lector, quan
els ítems són extensos, perd la noció que s’està desenvolupant

Separació sil·làbica. L’ocupació de separació sil·làbica automatitzada pot ser útil per cridar l’atenció del lector en la majoria
de patrons de lectura. Quan recorre verticalment inicis de línia,
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troba fragments de paraules que l’obliguen a repassar el final
de l’anterior per completar-la, forçant-li subtilment a llegir una
mica més del contingut que se li ofereix.
Tradicionalment s’ha contemplat el contingut produït per als
llocs web com un producte de consum de masses. D’aquesta
manera, s’ha procurat proporcionar la màxima llegibilitat i comprensibilitat, partint d’una pantalla de sobretaula, als textos.
Patrons de lectura en el context comunicatiu
No obstant això, el plantejament és erroni. Una peça de contingut comunicativament eficaç es dirigeix a un arquetip determinat d’audiència a la qual resulta útil i interessant en determinat
context espai-temporal de consum informatiu. I només a aquest
tipus de receptor.
Quan més concret i reduït és l’arquetip, major podrà ser
l’eficàcia comunicativa del contingut. I com millor es defineixi
el context de consum informatiu, major serà l’aportació de valor
del contingut.
Els patrons de lectura més habituals formen part del context del
procés comunicatiu del contingut. Recentment, Nielsen Norman

Group ha comprovat la vigència dels patrons de lectura en pantalla usant tècniques de eyetracking. La seva nova aportació és
que hi ha el patró en ꟻ. Els models de lectura segueixen sent
sis:
Patró en F.- És el més conegut perquè és l’argument utilitzat
per Google per justificar la posició de la seva publicitat al cercador. L’individu parteix de l’inici de les línies i recorre el text en
dos trams horitzontals i separats -en forma de lletra F-. Es dóna
també tant en dispositius mòbils i en idiomes d’escriptura de
dreta a esquerra (ꟻ).
Capes del pastís.- El lector es recolza en els elements de titulació per recórrer amb la mirada la pàgina, el que proporciona
una sèrie de blocs molt fins i horitzontals. Es llegeix l’element
de titulació i la primera línia. O les dues primeres línies d’un
paràgraf.
Topos.- El rastreig de la pàgina es centra en paraules, dades,
xifres o enllaços que el lector busca conscientment. Un cop trobats, llegeix les paraules confrontants, tant en les línies anterior
i posterior com a dreta i esquerra. És un comportament més
habitual en dispositius mòbils.
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Punt fix.- Patró que s’ha estès des de les pantalles tàctils als
dispositius de sobretaula que ho permeten. El lector fixa la seva
vista en un punt concret de la pantalla i activa l’scroll per recórrer-la. Només llegeix allò que es troba en el seu centre de visió.
Pontejat.- Requereix una experiència prèvia per part del lector
respecte al model de contingut. Sap que les frases -especialment en el cas de llistes- arrenquen de la mateixa manera i
adapta la seva lectura al contingut en línia immediatament posterior al fragment repetit, que no veu.
Total.- El lector necessita i li interessa el contingut i el llegeix per
complet. De cap a cap. En alguns casos prescindeix d’elements
visuals complementaris: peus de fotografia, text en gràfics, titolets, destacats, titulars secundaris, etcètera. Sol redundar en
allò que ha llegit.
Alguns patrons han rebut altres denominacions, depenent del
traductor de l’original. Capes de Pastís també es coneix com
Capes o Coques. Talps, com Lunars o Patró Tacat. I Total de
vegades rep la denominació de Total Engagement o de Patró
Compromès.

Els patrons se circumscriuen a l’àrea de contingut i no afecten
els nodes de navegació que s’identifiquen com a tals: menús
principals i secundaris, barres de ruta de navegació, etcètera.
En gairebé tots els casos es prescindeix de la majoria del text
en una recerca inconscient del menor esforç possible dins de
l’aprehensió d’informació.
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El deteriorament de la premsa
Per Ignacio Vasallo / eldiario.es

Els mitjans de comunicació, i de manera especial la premsa,
per dedicar tradicionalment més espai a l’anàlisi, són fonamentals en el funcionament de les democràcies. El ràpid deteriorament dels mitjans impresos causa de l’auge d’Internet està
tenint conseqüències negatives per a les nostres societats. Els
diaris pateixen fortes caigudes en les seves vendes i veuen
reduïda la seva publicitat. Els anuncis classificats, que en molts
diaris van arribar a significar la meitat dels ingressos publicitaris, simplement han desaparegut. Els anys de crisi econòmica
van provocar, a més, uns descensos de les partides publicitàries d’empreses i administracions.

Com a conseqüència, els mitjans impresos han anat desapareixent
o reduint els seus costos de manera accelerada amb el consegüent deteriorament de la seva qualitat. L’acomiadament o jubilació
de periodistes amb una alta formació professional i la seva substitució per becaris i acabats de llicenciar, amb sous molt inferiors;
la pràctica desaparició dels correctors de proves que evitaven la
publicació de gran part dels habituals errors; la juvenització del periodisme d’investigació i la dràstica reducció de l’anomenat “fact
checking” -la supervisió de la veracitat de la informació- fan que la
premsa tingui una qualitat molt inferior a la dels temps pre Internet.
Això al seu torn produeix una disminució de la confiança dels lectors, ho siguin o no d’aquests mitjans, i una major vulnerabilitat
davant de la desinformació, el que a Amèrica anomenen “Fake
News”. L’excés d’informació a Internet, informació per la qual molt
pocs volen pagar, fa que l’atenció sigui un recurs molt valuós i que
a més pugui ser mesurat per tuits, clics, etc. Mitjans tradicionals i
digitals acaben competint per qualsevol cosa que cridi l’atenció. I
acaben publicant informacions sobre esdeveniments que s’estan
desenvolupant en aquest moment sense esperar que finalitzin.
Qualsevol novetat es cobreix si és sensacional. Trump portava
des de 2011 d’escàndol en escàndol i al final va aconseguir
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molta més cobertura que els seus competidors, alhora que no
deixava d’insultar als mitjans tradicionals, que al seu torn van
prestar més atenció a les teories conspiratòries contra Hillary
Clinton, xarxa de pedofília, etc. que a les agressions sexuals
de Trump.
Molts dels grans diaris d’Europa i dels Estats Units han canviat
de propietaris o han deixat als antics en minoria amb ampliacions de capital i amb la recerca de noves fórmules per incrementar els ingressos, però només uns pocs com el New York
Times o Financial Times han aconseguit alts nombres de subscriptors digitals de pagament. A Espanya les xifres són modestes.
Aquí, El País, és el cas més clar. El nostre únic diari global va
ser, durant anys, un exemple d’elegant edició, amb articles i informacions de magnífics periodistes, tots ells sota la supervisió
d’uns equips de direcció de primera categoria. El resultat era
un diari que competia amb el bo i millor d’Europa. Avui, quan
Espanya està creixent al 3%, encara que els salaris segueixin
estancats, ni la publicitat ha tornat ni s’han obert les portes per
a la contractació de nous professionals amb altes qualificacions
i salaris acords.

Un bon corrector de proves gaudiria amb el seu treball, ja que
rar és el dia en què no hi hagi almenys un error, de vegades
important, de vegades simplement anecdòtic. I per descomptat
hi ha dies en què aquest corrector s’ho passaria d’allò més bé.
Un d’aquests va ser el passat 14 de novembre. En una crònica
sobre la presència de Moneder a la Comissió Parlamentària
que estudia el finançament dels partits, Iñigo Domínguez, que
la cobria per a El País, escrivia que el podemita havia dit que el
seu partit es finançava col·lectivament “crowfunding” escrivia,
però que cap dels intervinents havia estat capaç de pronunciar
la paraula correctament. No és d’estranyar ja que ell tampoc és
capaç d’escriure-les dues vegades que ho fa. El escrit: finançament de corbs, pronunciat “crofanding” no té res a veure amb el
finançament col·lectiva “Crowdfunding”, pronunciat “craudfanding”. Un moment marxià que em convenç que cal seguir llegint
diaris almenys per gaudir amb petites maldats.

