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LA CRÒNICA: Una generació que ja està canviant el món
TRIBUNA: Buscant la veritat en la postveritat
ENTREVISTA: Susana Pérez-Soler: “Els mitjans que fan clickbaiting estan condemnats a desaparèixer”
ANÀLISI: Un estudi analitza l’impacte de les revistes mèdiques a la premsa
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OPINIÓ: El bon periodisme no serà suficient
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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El Butlletí us desitja Bones
Festes i que el 2018 estigui
ple de bones notícies!
Tornarem el dia 12 de gener
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Xarxes socials: el millor aliat i el més
gran enemic del periodisme
Per Carmela Ríos, periodista d’El Mundo / Cuadernos de Periodistas

Jean Marc Morandini és tot un personatge en el paisatge audiovisual francès. Ha dirigit i presentant desenes de programes de
televisió i ràdio i tocat tots els pals de l’entreteniment informatiu, des de la crònica de successos als escàndol d’alcova dels
presidents francesos. Morandini i les audiències s’han entès
raonablement bé durant tres dècades. El seu estil no agrada a

molts però té olfacte i els seus programes solen funcionar així
que la nova direcció de la cadena francesa de notícies I-Télé
(Ara CNEWS) va pensar a fitxar-lo l’any passat. Morandini va
aterrar a la redacció de I-Télé i se li va demanar que omplís una
de les franges de tarda amb una emissió dedicada als mitjans
de comunicació i les sèries de televisió.
Morandini acabava de ser processat per corrupció de menors
(presumptes proposicions a través del mòbil a un parell de joves) i
tenia una altra denúncia per assetjament sexual. La seva arribada
a I-Télé - els periodistes ja estaven molestos per la gestió dels
responsables-, va provocar la segona vaga més llarga en un mitjà
de comunicació francès des del maig del 68. Els treballadors van
demanar que se’n anés però l’empresa no va donar el seu braç a
tòrcer. Gairebé cent periodistes van optar per dimitir. Gairebé un
centenar de professionals bregats durant anys en la gestió de la
notícia al minut: reporters, antics corresponsals, editors, presentadors. En definitiva, l’equip que ha fet I-Télé un dels canals europeus de referència en la cobertura d’informació 24 hores.
Què ha estat de tot aquest preparat contingent de periodistes
audiovisuals? On troben el seu lloc professionals amb una valuosa experiència en informatius de televisió? A les xarxes socials.
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El projecte Explicite
“Això va començar una nit en què vam sortir els experiodistas
d’i-tele. Davant del bar, a les voreres. Allà hi havia una redacció
llista per a l’ús. I això no sol passar”. Olivier Ravanello, expert
en informació internaciona relatava a El Mundo com va néixer la
idea de crear un nou mitjà.”
“L’equip d’Explicite té un leitmotiv i una idea de distribució. Volem
posar-nos al servei de la gent i recuperar la vinculació amb ells a
través de les xarxes socials”. Dit i fet. Els periodistes de Explicite compten l’actualitat a través dels seus comptes de Facebook,
Twitter i You Tube i ho fan preferentment amb el llenguatge que dominen: el vídeo. “Volem fer informació que respongui a les preguntes de la gent. No estem aquí per donar la nostra opinió”. Explicite
va néixer el passat 16 de gener i s’ha ficat en feina com requeria
l’actual conjuntura mundial i unes eleccions presidencials a la volta
de la cantonada. Amb les connexions en directe, les seves peces
explicatives en infografia, les entrevistes de campanya o les anàlisis d’Olivier Ravanello sobre la situació a Síria s’han fet un lloc. Ja
els segueixen més de quaranta mil persones a Facebook i Twitter.
Explicite és un bon exemple de com les xarxes socials, ben
usades, són el millor aliat per a un periodista. Què és el que

fa diferent l’estratègia de expliciti? La serietat de la proposta.
Els periodistes d’Explicite són professionals amb experiència;
molts són coneguts perquè porten anys apuntant-se a les llars
franceses. Té un capital de credibilitat que preservar i per a això
necessiten fer en xarxes exactament el mateix que feien quan
treballaven en una cadena convencional: bon periodisme. Els
nostres col·legues francesos, com molts al món, han emprès
l’aventura d’explorar les possibilitats que per a les narració periodística tenen les noves plataformes. Aquest exercici es veuria
abocat al fracàs sense el segon gran compromís dels mitjans
de comunicació en xarxes socials: escoltar, escoltar i escoltar.
“La informació avui és un diàleg”, assegura Samantha Barry,
directora mundial de Xarxes Socials i Mitjans Emergents de la
CNN, “i el ‘social’ és l’altra persona en les reunions editorials”.
Què significa escoltar en xarxes?
Probablement mai hi haurà un assignatura anomenada “escolta” en
les facultats de Periodisme i no obstant això el seu coneixement
i pràctica resulten determinants per al periodisme en l’era de les
xarxes socials. La millor i probablement única manera d’aprofundir
en la qüestió en submergir-nos en les xarxes i observar. Aquestes
són algunes conclusions després de set anys d’experiència com a
periodista mòbil i responsable de Xarxes Socials del diari El Mundo:

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
- Crear comunitat. El diàleg necessita de dos actors. Nosaltres
publiquem notícies i els nostres lectors “responen” compartint la
nostra notícia a Facebook o WhatsApp, retuitejant o incloent els
seus comentaris, siguin aquests positius o negatius. Ens renyen quan ens equivoquem i hem de disculpar-nos i ens ajuden
aportant-nos notícies o les seves pròpies històries, cosa que
agraïm. Així es construeix una comunitat, en virtut d’un diàleg
ininterromput i intens. I forçosament entre humans.
- On són els nostres lectors?. Quan identifiquem quines
notícies interessen més, en quins formats i a quines hores
estem obtenint una dades imprescindibles sobre els hàbits
d’informació de les persones que ens segueixen i això ens serveix per adaptar la distribució dels nostres continguts en funció
de l’hora o el lloc en què es llegeixen o veuen. Un exemple:
proposar a Twitter un vídeo irresistible de 20 minuts a les nou
del matí a ple camí a la feina pot resultar, a més d’un error, una
mostra d’escassa empatia. La tarifa de dades d’un telèfon mòbil
també té el seu cor, com la butxaca de qui la paga. Pensem
millor a informar amb una mica més curt i menys lesiu per a la
butxaca i per al temps disponible a aquesta hora del dia.

- Què preocupa els ciutadans?. Escoltar en xarxes socials
és com posar el termòmetre a una societat: permet prendre la
“temperatura” social en un determinat moment i identificar el
que suscita més interès. Com la febre les tendències en xarxes
són, amb freqüència, volàtils i capritxoses però aporten tendències que resulten útils a l’hora de construir l’oferta informativa
del dia.
Treballar amb xarxes socials en l’era de la desinformació.
“Un dels atributs de la guerra futura serà la confrontació de la
informació, la informació com a arma, com ho són els míssils,
les bombes, els torpedes. La guerra de la informació té la capacitat d’evitar un conflicte armat aconseguint per si mateixa
els objectius estratègics. “Així parlava el 1998 Vladimir Slipchenko, expert militar i exvicepresident de l’Acadèmia Russa
de Ciència Militar. Han passat gairebé vint anys i la predicció
de Slipchenko és una realitat. El preocupant fenomen de les
“fake news” o notícies falses s’ha lliscat silenciosament en el
cor de les societats democràtiques i ja posa pota enlaire el normal desenvolupament de processos electorals, la reputació de
polítics, estats i empreses així com la credibilitat dels mitjans
de comunicació, en moltes ocasions cooperadors involuntaris i
necessaris en la propagació de les notícies falses.
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Les xarxes socials s’han convertit en el vehicle natural per a
la posada en circulació d’aquestes armes del segle XXI i en
aquest camp Rússia ha passat al davant. Keir Gilles, autor de
“Rússia, cap a una nova guerra freda” observa que “amb la
difusió a Internet de mentides, simplificacions o documents falsos es pretén alterar la percepció del món de l’adversari (...)
no vendre Russa com una idea sinó minar la noció de veritat
objectiva”.
La tecnologia permet crear exèrcits de comptes fictícies operats
per bots que aconsegueixen duplicar l’abast de dades errònies
o generar i estendre pel planeta falses polèmiques. I per descomptat engreixar la llista de seguidors d’un compte en xarxes
socials a cop de taló de banc.
Què fa un periodista en una selva de dades falses com les xarxes socials? Bàsicament el que sempre ha de fer un professional: verificar les seves fonts i la informació que va a difondre.
Aquest exercici s’ha convertit en una necessitat més gran ara
que sabem la quantitat de dades manipulades que ens arriben
cada dia, d’imatges que no corresponen amb el que semblen
mostrar, d’alertes per Twitter que no ho són. Que fàcil és ficar la pota en xarxes socials i quant pateix la credibilitat d’un

mitjà i d’un periodista quan això succeeix. La bona notícia és
que hi ha mecanismes senzills per evitar errors. L’ús d’eines
de verificació d’informació a Internet i xarxes socials va quedar
durant molts anys reservat als periodistes d’investigació o a les
unitats de periodisme de dades. El seu ensenyament hauria de
generalitzar-se a totes les categories del periodisme: des del
redactor de base, al reporter, el fotògraf, o el responsable de
documentació. Desenes de col·legis, universitats, institucions,
consorcis i mitjans a tot el món estan treballant actualment en
formacions de verificació de lliure accés.
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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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Les dones i els autònoms del sector
periodístic, els més desfavorits
segons l’ #InformeAPM
Per Miriam Chaves / Periodisme PR0

Un any més, l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) ha presentat el seu informe anual sobre la professió periodística, acte
dirigit pel seu responsable, Luis Palau. “L’informe és una radiografia bàsica del sector i posa de manifest els problemes que no
es veuen”, comença afirmant Palau. S’han fet 1.756 entrevistes
a professionals del sector, donant com a resultat unes xifres més
aviat poc encoratjadores, tot i que encara hi ha esperança.

Com a punts principals cal destacar el creixement del nombre
d’autònoms en el sector respecte a l’any passat, els quals es
troben en una situació de desemparament econòmic, laboral
i legal. Les enquestes realitzades per aquest informe professional mostren que aproximadament la quarta part dels periodistes que treballen informant (25%) o fent comunicació empresarial o institucional (27,1%) són autònoms. Els autònoms
entrevistats defensen que no és una elecció dels periodistes
sinó quelcom forçat pel mercat actual, augmentant en quatre
punts percentuals entre els periodistes i en tres punts entre els
comunicadors. Els mitjans tradicionals -televisió, ràdio i premsa
en paper- encara conserven la seva plantilla amb treballadors
contractats, mentre que els nous i creixents mitjans digitals així
com les revistes en paper tiren del treball autònom dels seus
col·laboradors.
El mateix passa si ens referim a la retribució, que empitjora per
als periodistes, i millora per als comunicadors. A tall d’exemple,
“el percentatge de periodistes autònoms que cobra menys de
1.000 euros mensuals va augmentar en gairebé deu punts percentuals en l’últim any, i ja supera el 45%. No obstant això, el
percentatge de comunicadors es va reduir fins al 33%”, segons
Palau.
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A més subratllen que el 60% del futur del sector estarà en adaptar cada vegada més aquesta forma de treball autònom. Com
a conseqüència advoquen per gaudir de més defensa jurídica
per part dels col·legis i associacions de premsa, els organismes
més important per a ells.
A això se li suma una desigualtat notable d’homes i dones. Si
bé és cert que hi ha més periodistes titulats que empleats, cal
afegir les notables diferències entre empleats i llocs directius,
amb un nombre més elevat d’homes que de dones. Concretament en els alts càrrecs periodístics enquestats hi ha 27 dones
ocupades enfront de 73 homes. Entre d’altres motius, destaca
la difícil conciliació de la vida familiar.
L’informe indica que hi ha un 64% d’atur femení davant d’un
35% d’atur masculí. Descobrim així una clara discriminació amb
les dones en el sector.
L’única dada optimista, destaca Luis Palau, és que hi ha una
mica menys d’atur que l’any anterior. Les xifres registren una
caiguda del 9,5%, fins situar-se en 7.137 professionals.

Problemes i pressions
Els dos principals problemes del sector segons l’informe són
l’atur i la precarietat laboral, amb un 45,9%. El segueixen la
mala retribució (16,1%), la manca d’independència (14,7%) i la
falta de rigor i neutralitat en la informació (13,4%). “Ens estem
convertint en mers recopiladors d’informació, cada vegada es
fa menys informació original” comenta Palau. Les raons subjacents semblen ser les retallades salarials i de plantilla. Els
mitjans exigeixen el mateix nivell de productivitat, el que porta a
un detriment de la qualitat de la informació. “És precisament la
qualitat de la informació la que marcarà la diferència” destaca
el responsable de l’informe.
Un altre dels temes que preocupen al sector són les pressions
per part dels propis mitjans o dels directius. Es constata que el
nombre d’afectats augmenta aquest any, especialment en els
mitjans enfront d’una preocupació més lleugera per als professionals de comunicació. Per conèixer més dades sobre els informes de la professió periodística El Butlletí us ofereix aquest
informe sencer CLICAR AQUÍ
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Hisenda manté el bloqueig d’ajudes
als digitals catalans i aixeca el veto a
la resta de mitjans

El tema de les ajudes a la premsa en català ha acabat establint
una línia divisòria entre els mitjans digitals i la resta. El Ministeri d’Hisenda, fent us del 155, ha aixecat el bloqueig dels 7,3
milions d’euros que la Generalitat havia aprovat destinar a subvencions i que romanien congelats des de fa gairebé tres mesos.
La conselleria de Presidència de la Generalitat ha confirmat el
desbloqueig de les subvencions corresponents a la premsa en
suport paper, ràdio, televisió, entitats i associacions. En canvi,
s’ha deixat pendent la resolució que afecta els mitjans digitals,
probablement sense intenció de donar-li sortida de cap mena.

De la quantitat embargada, el ministeri que controla Cristóbal
Montoro ha autoritzat repartir 7.150.000 d’euros entre els mitjans “indultats” i mantenir retinguts els 1,6 milions que havien
d’anar destinats als digitals. Per prendre aquesta decisió es diu
que “no concorren les raons d’urgència i extraordinària necessitat” que justifiquin la fi del bloqueig. Els mitjans afectats, davant
la falta d’indicis que apuntin a una solució favorable, han decidit
tirar endavant una reclamació, per quan consideren que “la supressió obeeix a un criteri polític”
Algunes fonts consultades sostenen que l’eliminació d’aquesta
ajuda pública no es recolza en cap causa raonable, ja que es
tracten de partides consignades en els pressupostos anuals
aprovats pel Parlament de Catalunya. Diners públics que, afirmen, s’assignen sobre la base de càlculs relacionats amb la
mida de la plantilla, l’audiència web o el nombre de pàgines vistes. Pel que fa a la decisió d’obrir la mà amb la premsa en paper, apunten a una “pressió molt dura” per part del Grup Godó
i Zeta, als quals els corresponien 1,4 milions dels 7,3 milions
pressupostats. (d’El Confidencial)
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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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Papa Francesc: “Una societat
democràtica necessita informacions
contrastades i fets reals”

El Sant Pare ha fet una crida als periodistes perquè informin “de
manera precisa, completa i correcta”, amb la qual cosa queda
palès que el debat al voltant de les notícies falses ha arribat al
Vaticà. I no només perquè el Papa hagi estat objecte recentment d’una “fake new” que va haver de ser desmentida per
la seva portaveu a Twitter. El Papa Francesc va destacar la

importància de les informacions veraces, fiables i creïbles per a
l’avanç de les societats democràtiques.
El Papa Francesc ha qualificat les notícies falses com “un pecat molt seriós”, que danya reputacions i “llastima el cor també
del que l’escriu”. És per això, que el pontífex ha fet una crida
als periodistes perquè informin de manera precisa, completa i
correcta. “No haurien de caure en els pecats de la comunicació,
com és el de la desinformació”, assegurava el Papa. El màxim
representant de l’Església Catòlica també animava els periodistes a bandejar el sensacionalisme en les informacions, evitant
“buscar coses que són notícies velles i que ja han estat resoltes
per portar-les a la llum”.
El Papa Francesc també ha tingut paraules d’agraïment per als
periodistes i per al seu correcte exercici professional afirmant
que “una societat democràtica necessita el pluralisme informatiu, informacions contrastades i debats basats en fets i dades
reals”. En aquest sentit va destacar la importància que en una
societat democràtica té una premsa lliure i responsable i va
avançar que tot el debat sobre les anomenades notícies falses
centrarà la propera trobada de la Jornada Mundial de la Comunicació previst per a maig de 2018. (de The Guardian)
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2017 i la Llibertat de Premsa: 65
periodistes assassinats i 326
empresonats
Per Reporters Sense Fronteres (RSF) les xifres de periodistes
assassinats continuen sent “alarmants” malgrat que aquest ha
estat l’any menys mortífer per al gremi periodístic des de fa 14
anys. En 2017, 65 reporters van ser assassinats per exercir la
seva feina o de formar deliberada perquè els seus investigacions molestaven. D’ells, el 60% eren periodistes professionals.
Síria continua sent el país més mortífer per als reporters (amb
12 assassinats), aquest any seguit molt de prop per Mèxic, on
s’han registrat 11 morts violentes a periodistes. Els segueixen
a la llista Afganistan (9), l’Iraq (8) i Filipines (4). D’aquests 65
informadors morts en l’exercici del seu ofici, un 60% van ser
directament assassinats, mentre que la resta van ser “víctimes
col·laterals” del context en què es movien, majoritàriament
bombardejos o atemptats.
Segons el Balanç 2017 de RSF, fins l’1 de desembre 326 periodistes es trobaven empresonats per haver exercit la seva tasca

informativa, xifra que baixa un 6%. Destaca l’aparició de nous
“països-presó”, és a dir, països amb un nombre elevat de periodistes empresonats, com Rússia o el Marroc. A escala mundial,
la Xina i Turquia són els països on més periodistes estan a la
presó a tot el món. RSF ha identificat més 54 professionals segrestats en mans de grups armats o criminals, o organitzacions
no estatals. (d’AEC)

Unidad Editorial anuncia noves
retallades i no descarta un nou ERO
El grup que presideix Urbano Cairo s’ha reunit amb els comitès d’empresa que representen a les seves plantilles per anunciar-los que novament s’acosten temps de retallades. Inicialment, la nova estratègia passa per una reducció del nombre
de col·laboradors i la negativa a noves contractacions. Aquest
anunci ha estat interpretat per la plantilla com una amenaça a
l’estabilitat laboral d’Unidad Editorial i als seus treballadors.
De fet, des del grup han confirmat que no es descarta que
aquest nou pla afecti la plantilla, i plantegin un nou ERO a curt
termini -que seria el quart en deu anys- que afavorís el compli-
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ment dels nous objectius d’Unidad Editorial. Des del grup s’han
proposat preservar la seva aposta pel paper, però alhora, busquen realitzar una nova estratègia que doni un impuls a la seva
oferta més digital. Els números que s’estudien xifren en un 30%
les retallades que afectaran inicialment als col·laboradors de
diaris com El Mundo, Marca o Expansión i diverses de les
revistes editades per Unidad Editorial. (de Prnoticias)

Renault adquireix el 40% del grup
Challenges
La revista Challenges, al costat d’altres quatre publicacions del
grup, rebran una injecció de diners del fabricant automobilístic
Renault-Nissan. La companyia durà a terme la innovació tecnològica del grup de premsa a través del desenvolupament de nous
serveis connectats que millorin l’experiència dels seus clients.
Claude Perdriel, propietari del grup de premsa Challenge, assegura que la situació de la premsa en general és dolenta; tot
i que assegura que el 2017 les vendes, l’audiència i els ingressos publicitaris de la revista Challenges va augmentar, reconeix
que els quioscos de premsa estan tancant i que la cooperativa

que distribueix la publicació ja no pot pagar tot el seu deute.
La publicació va perdre al voltant de 2 milions d’euros entre
2015 i 2016 i aquest any espera unes pèrdues de 3 milions. Per
si això fos poc, Perdriel recalca que els grans grups i principals
intermediaris a Internet “se’n porten fins a un 70% dels nostres
ingressos publicitaris” per difondre els seus continguts.
En aquest context, el grup propietari de la revista va rebre al setembre una proposta revolucionària del CEO de Renault, Carlos
Ghosn, que s’ha concretat amb la compra del 40% de Challenges, per valor de 5 milions d’euros.
Claude Perdriel, de 91 anys, mantindrà una participació majoritària del 60%. Perdriel revela que Renault concep els automòbils autònoms connectats com els impulsors d’una revolució en
la premsa. “cada any, en lloc de perdre 6.000 punts de venda,
trobarem milions de lectors i possibles oients” que, alliberats
de la conducció, podran dedicar el temps dels desplaçaments
a llegir la premsa o escoltar podcasts informatius des dels seus
vehicles. (de Le Figaro)
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Axel Springel tanca la revista
Personal Computer & Internet després
de gairebé 15 anys
La revista Personal Computer & Internet posa punt final a
l’Estat espanyol després de la decisió d’Axel Springel de retirar
aquest títol del mercat. Així ho ha comunicat la mateixa editora
alemanya als seus treballadors, una notícia que arriba després
de diversos mesos de rumors que finalment, i per desgràcia,
s’han confirmat.
D’aquesta manera Personal Computer & Internet diu adéu als
seus seguidors quan està a punt de complir 15 anys del seu
naixement, que es va produir al febrer de 2003. La revista especialitzada en el mercat tecnològic deixarà de formar part de
la cartera d’Axel Springel que compta amb altres títols com
Acte Bild, Computer Hoy, Playmanía o Hobby Consoles, entre d’altres. Axel Springel ha patit de la mateixa manera que la
resta de mitjans del sector importants retallades durant l’última
dècada de crisi dins dels mitjans de comunicació al nostre país.
La destacada editora alemanya s’ha vist obligada durant aquest
període a realitzar severs ajustos en la seva plantilla que han

inclòs acomiadaments nombrosos en forma d’ERO en algunes
de les seves capçaleres. (de Prnoticias)

El consell de PRISA nomena Manuel
Polanco nou president
Manuel Polanco substituirà Juan Luis Cebrián a la presidència
de PRISA d’acord amb el Pla de Successió posat en marxa
pel mateix Cebrián a principis del passat mes d’octubre. Aquest
romandrà durant els propers anys com a president d’El País i
del Comitè Editorial del Grup. La proposta del nomenament de
Polanco per al seu nou càrrec, fins ara vicepresident de PRISA, va ser anunciada pel president sortint a la Junta General
Extraordinària celebrada el passat 15 de novembre, i va ser
aprovada abans d’ahir, divendres, pel consell d’administració.
El relleu serà efectiu a partir de l’1 de gener.
La successió a la presidència de PRISA corona una àmplia reorganització en l’alta direcció de la companyia, que s’ha dut a
terme durant 2017. Des del passat mes de setembre el Grup
té nou conseller delegat en la persona de Manuel Mirat; nou
secretari general, Xavier Pujol, i nou director financer, Guiller-
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mo de Juanes. Cinc nous consellers es van incorporar també
al Consell després de la Junta General del Grup celebrada ara
fa un mes.
Polanco s’ocuparà principalment del govern corporatiu i les relacions amb els accionistes, i Mirat liderarà els negocis de la
companyia com a primer executiu de Prisa. (de Cinco Días)

Llei contra la morositat
Donat que el problema de la morositat en el pagament és un
dels que més preocupen al món empresarial, especialment en
l’àmbit de les Pimes, el Congrés dels Diputats està estudiant
una nova modificació de les lleis 3/2004 i 15/2010. L’Associació
Empresarial de Publicitat de Catalunya ha fet públic un informe
sobre aquest tema demanat a l’advocat Jacobo Álvarez Ramallo, del Despatx ITSL Advocats.
El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors, gràcies a l’AEPC,
l’informe sobre El Marc Normatiu vigent relatiu als terminis de
pagament en operacions comercials. CLICAR AQUÍ (d’AEC)
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El debat sobre el pagament per
continguts en els digitals, un dels
eixos de la jornada TECOM
Per El Bierzo Noticias

Experts en comunicació i editors es van reunir a Ponferrada
per parlar de noves tecnologies i periodisme digital. Va ser una
intensa jornada per debatre i exposar idees sobre el present i
el futur del periodisme digital. Un nodrit grup d’experts en comunicació, periodistes, advocats, editors... es van reunir amb
motiu de la I Jornada TECOM (Noves tecnologies aplicades a
la Comunicació), organitzades per Inforbierzo, per analitzar els
límits legals de la Xarxa i els nous formats de comunicació dels
mitjans.

La introducció del pagament per determinats continguts va centrar bona part de la sessió en la qual participaven destacats
professionals del sector com el director del digital Vozpópuli,
Miguel Alba; el redactor en cap de 20 minutos, Alex Herrera;
l’editor de PRNoticias, Pedro Aparicio: el director editorial de
Grupo Promecal, Óscar Gálvez; el director de l’Agència de notícies ICAL, Luismi Torres; els experts digitals Mario Tascón (de
Prodigioso Volcan) i Alfredo Vela (de Social Media Tics); o el
responsable de Media-Tics, Miguel Ormaetxea.
Compatibilitzar l’important i el interessant en els continguts i
introduir mecanismes de pagament per garantir la viabilitat
econòmica van ser els dos punts de debat de la taula rodona
que va tancar la jornada.
“Ha canviat l’essència de la notícia. S’ha introduït la emocionalización. I avui el que surt a les nou del matí ja no val per a
les onze”, va dir el director de l’Agència ICAL, Luismi Torres.
“Ha canviat la manera d’explicar la informació”, va abundar el
director de vozpopuli.com, Miguel Alba, qui va fa una crida a
“no pensar només en la notícia, sinó també en l’embolcall” a
través de noves narratives. “Al final anem cap a un model mixt
pel que fa a la tipologia del contingut i de pagament per algun
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contingut concret”, va aportar el redactor en cap de 20 Minutos,
Álex Herrera, per a qui el mòbil és el factor que ha canviat el
paradigma. “El mòbil és avui el rei”, havia assenyalat el periodista bercià Mario Tascón, qui va advertir que tenir continguts
de pagament resulta més car. “Tindrem més facturació, però el
marge de benefici és menor”, va dir després de reconèixer des
de la seva experiència en l’edició web d’El País que la iniciativa
que va prendre el Grupo Prisa per establir aquesta via “no va
donar els resultats esperats”.
El responsable de Media-Tics, Miguel Ormaetxea, no es va
atrevir a fer pronòstics abans de subratllar que la fórmula de
pagament és una “tendència clara i creixent” a l’Amèrica Llatina i “generalitzada” en països com Noruega. “No deixeu de
pensar en la possibilitat de fer paper”, ha indicat. El paper és
encara l’aposta principal del Grupo Promecal, va afirmar el seu
director editorial per Castella i Lleó, Óscar Gálvez, per a qui
“està per veure el model de negoci” d’Internet sense obviar que
“arribarà un moment en què caldrà donar el salt i interactuar
amb el lector”. “Crec que ja és el moment de començar a pagar
per continguts”, va afegir en una afirmació bàsicament compartida pels companys de taula, això sí acotant a “determinades”
informacions.

Protecció i claredat de dades
Un altre dels eixos de la jornada TECOM va ser el gran canvi
normatiu que arribarà el 2018 amb la nova Llei de Protecció de
Dades. Amb ella, s’obligarà a totes les empreses que utilitzin
dades en els seus ordinadors a adaptar els seus fitxers al marc
d’Europa.
Entre les principals novetats d’aquesta nova llei que s’està preparant es troba la desaparició del consentiment tàcit. A partir de
maig de 2018 el consentiment perquè les empreses tractin les
nostres dades haurà de ser explícit. S’estableix a més el principi de responsabilitat activa per a les empreses i s’amplia el
marc d’aplicació, segons va exposar Javier Álvarez Hernando,
expert en dret de les TIC i en protecció de dades i professor de
Dret Civil a la Universitat Isabel I.
L’advocada Teresa Regueiro, del despatx d’advocats Pinto &
Salgado, especialitzat en el dret a Internet, va parlar sobre la
importància de registrar marca i domini si volem constituir una
empresa a través d’internet. De la mateixa manera, cal establir
amb claredat qui som, a qui ens dirigim, a quin territori actuem
i utilitzar informació lícita i autoritzada. A l’hora de crear una
pàgina també hem d’oferir un mètode senzill per revocar con-
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sentiment, donar informació clara sobre les cookies utilitzades
i tenir en compte que els comentaris o la informació oferta per
tercers pot ser responsabilitat del mitjà.
Felix Barrio, gerent de l’Àrea de Talent, Indústria i Suport a la R +
D + I de l’INCIBE va protagonitzar una ponència sobre les noves
formes de ciberdelinqüència. Perills i amenaces que envolten les
noves tecnologies. “S’està produint una revolució en la qual hem
de participar”, va dir Barrio. L’any passat, va afegir, es van registrar 115 incidents de seguretat (accessos no autoritzats, fraus,
virus, etc.). S’està produint un canvi en les amenaces perquè
cada vegada hi ha més usuaris. L’economia està migrant des
d’una economia real a una economia digital, “de manera que és
normal l’augment de ciberdelictes”. Atacs nuclears, col·lapse de
ports, abocaments d’aigües fecals o poblacions senceres sense
publicitat. Sembla material de Hollywood però són ciberdelictes
reals. Organitzats en màfies o en entitats al servei d’empreses i
governs, què podem fer front a aquests delinqüents? “Adquirir el
suficient coneixement per protegir-nos”.
Finalment, Silvia Barrera, membre de la unitat de ciberdelictes
de la Policia Nacional i autora del llibre Claus de la Recerca
en Xarxes Socials, va parlar sobre les extravagàncies en les

xarxes socials. Què fas si a través de les xarxes socials veus alguna cosa estranya o que podria constituir un delicte? Algunes
persones juguen amb la seva vida, la dels seus fills, amb imatges morboses o de mal gust únicament per aconseguir likes.
Barrera va destacar que signem unes condicions d’ús que mai
llegim i que més tard ens afecten negativament.
Saber utilitzar les xarxes socials seria fonamental per evitar disgustos, publicar determinades informacions personals, comentaris o imatges que donen lloc a delictes. Barrera va enumerar
diferents delictes molt en auge com la creació de pàgines de
Facebook per part d’adults que es fan passar per menors per
aconseguir imatges o establir relacions amb altres menors. De
la mateixa manera, la vulneració dels comptes de correus per
aconseguir contrasenyes o informació personal és una cosa tan
habitual que Barrera recomana comprovar-ho amb assiduïtat i
en el cas que s’hagi produït donar-se de baixa immediatament
del compte.
Ciberbulling, sexting, és a dir, extorsió amb imatges sexuals,
perfils creats exclusivament per fer mofa o burla d’una persona,
corrupció de menors o estafes. Segons sembla, subscriure a
serveis per espiar el whatsapp també és una de les pràctiques
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més utilitzades, cosa que només serveix per a incórrer en un
delicte i gastar importants sumes de diners. “Per bé o per mal
som el que hem publicat”. “Les xarxes socials no són les vostres amigues, són empreses”, va concloure Barrera.

Vocento planeja introduir el mur
de pagament en més regionals per
remuntar el vol
En un país en el qual una gran part dels ciutadans acostumava
a descarregar d’internet -de forma gratuïta- tot tipus de contingut audiovisual, empreses com Spotify, Netflix o HBO han aconseguit obrir-se pas a través d’una oferta de pel·lícules, sèries i
sèries sota subscripció. Els diaris encara tenen aquesta assignatura pendent, ja que són poques les empreses que han aconseguit obtenir uns ingressos significatius a través del pagament
per notícia a la Xarxa. El Grupo Vocento s’ha proposat millorar
la facturació de la seva negoci digital i ha decidit implantar el
seu mur de pagament en més diaris regionals.
Vocento planeja introduir el mur de pagament en més regionals per
remuntar el vol. La companyia ja compta amb aquest sistema de

subscripció a El Correo, El Diario Vasco i El Diario Montañés. En
2018 l’implantarà almenys a Ideal de Granada i a mig termini pretén introduir-lo en totes les seves capçaleres digitals. La filosofia és
incrementar ingressos a través dels continguts de pagament, cosa
que fins al moment ha estat complicat a Espanya. (de Vozpópuli)

Anunciats els projectes que rebran
finançament de Google a la quarta
ronda de la DNI

Google ha anunciat aquesta setmana quins són els projectes
d’innovació desenvolupats per mitjans i professionals europeus
que rebran finançament en la quarta ronda del seu fons DNI
(Digital News Initiative). Són 102 projectes de 26 països europeus. En total, el finançament ascendeix a 20,4 milions d’euros.
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Des del llançament d’aquest programa de suport al periodisme
de qualitat a Europa a l’octubre de 2015, el finançament aportat
per Google arriba ja als 94 milions d’euros.
A aquesta ronda es van presentar 685 propostes. De les 102
seleccionades, 47 són prototips (reben com a màxim 50.000
euros de finançament), 33 són projectes mitjans (fins a 300.000
euros) i 22 són grans projectes (fins a un milió d’euros).
Vuit dels projectes han estat concedits a companyies o mitjans
espanyols. Es tracta dels següents:
• Actividades Digital Media – LaVanguardia.com: Smart pages.
A new UX generation for editors
• Unidad Editorial: UE Content Intelligence
• PBS (Prisa Brand Solutions, Grupo Prisa): See - Safety Experience Engine
• Grupo Zeta: Monetization Platform for Hyperlocal News Sites
• El Español: Taglicious
• Datadista: Automated Follow-up Stories
• Politibot Innovación: A tool to publish nonfiction series in messaging apps and monetise it
• Prodigioso Volcán: Graphics generation with AI

Es pot trobar més informació AQUÍ (Digital News Initiative: €20
million of funding for innovation in news) (de Google blog)

Què en fan de les nostres dades?
“Les dades són el nou petroli” és un dels mantres més repetits
de la nostra societat digital, com volent donar a entendre que
qui les trobi farà fortuna. Però igual que en el cas del petroli,
l’explotació de les dades a gran escala està reservada a uns
pocs actors, i aquests ja ocupen i defensen les seves posicions
de privilegi. Gemma Galdón, investigadora d’Eticas Consulting,
ho resumia fa uns dies a Barcelona assegurant que les dades
només són negoci si n’acumules moltíssimes, i això només és
a l’abast de gegants tecnològics com les operadores de telecomunicacions i les empreses d’internet. Per això els xicots de
Silicon Valley han substituït els barons del petroli al capdavant
de la llista d’empreses més valuoses, en una tendència que no
s’atura.
Acadèmics i estudiosos de la gestió de dades es van reunir la
setmana passada a Barcelona per analitzar l’ús de la informació que fan les empreses digitals. Francesca Bria, comissio-
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nada d’Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, recorda que
el creixement de les empreses de tecnologia nord-americanes
des del mes de gener ha sigut superior a tot el PIB de Noruega (950.000 milions de dòlars). Fins i tot hi ha retroalimentació
entre els rics d’abans i els d’ara: entre els 100.000 milions que
gestiona el fons d’inversió Vision Fund promogut per l’empresa
japonesa SoftBank -un 10% dels quals invertits en Uber- hi ha
petrodòlars saudites i dels Emirats Àrabs.
Es pot ampliar la informació llegint la crònica d’Albert Cuesta al
diari Ara. CLICAR AQUÍ (resum del diari Ara)
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La publicitat, motor del creixement
econòmic. El sector tanca l’any en
positiu

Segons l’Observatori de la Publicitat a Espanya 2017, impulsat
per la AEA, “la publicitat promou la innovació i genera importants beneficis econòmics i socials, en facilitar l’accés assequible o gratuït a nombroses fonts d’informació i entreteniment”.
L’Associació Espanyola d’Anunciants ha presentat el “Observatori de la Publicitat a Espanya 2017”, basat en dades de 2016

que apunten a un creixement en aspectes econòmics com PIB,
teixit empresarial, ocupació i formació. Algunes dades interessants derivades de l’estudi són:
• El nombre total d’empreses que, segons l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), es dedica a la publicitat, 37.920, ha augmentat en un 8,3% enfront 2015. En els darrers 5 anys s’han
incorporat un total de 10.000 empreses .
• El creixement en l’ocupació en publicitat i estudis de mercat ha
estat d’un 15,9% segons l’Enquesta de Població Activa (EPA),
registrant-103.500 actius, 90.000 ocupats i 72.600 assalariats
en la indústria publicitària.
• El índex de personal ocupat és d’un 99,3% i per tercer any
consecutiu aporta una taxa anual positiva, tornant a nivells previs a la crisi econòmica. Concretament la publicitat se situa en
el rang més alt d’ocupació i d’assalariats des de 2009.
• Publicitat i estudis de mercat constitueix el 1,28% del volum
empresarial espanyol, havent crescut un 4,12% i posicionantse per davant de sectors tan rellevants a la societat espanyola com ara les activitats esportives (1,18%) o la indústria de
l’alimentació (0,71%).
• El nombre d’ alumnes de Grau de Publicitat i Relacions Públiques i Màrqueting, 24.364, creix en un 7,7%.
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La publicitat és, així mateix, una indústria amb una alta incorporació de nous perfils professionals ja que la digitalització, la
gestió de continguts de marca, el big data, l’atenció als mitjans
propis i mitjans socials, etc., estan propiciant l’aparició de diverses demandes laborals que es tradueixen, al seu torn, en
àmbits professionals que fins ara no existien.
A més de les dades referents a Espanya, en aquesta edició
se citen dades aportades per l’associació de publicitat a Anglaterra, l’associació d’anunciants francesos i altres associacions europees de publicitat i mitjans de comunicació. Tots ells
conclouen que cada euro invertit en publicitat genera set euros
per a l’economia europea (aproximadament el 4,6% del PIB europeu), així com que la publicitat produeix més de 6 milions
de llocs de treball a la UE (2,6% l’ocupació en la Unió), entre
d’altres factors.
A més, mode de conclusió, l’Observatori de la Publicitat ens
deixa aquestes dades:
• La indústria publicitària genera més de 6 milions de llocs de
treball a la Unió Europea, fet que suposa el 2,5% de l’ocupació
a Europa.

• Cada ocupació directa en la indústria publicitària genera 34
llocs de treball indirectes en les indústries relacionades.
• Cada euro invertit en publicitat genera 7 euros a l’economia
europea.
• A Espanya el mercat publicitari està creixent a un ritme d’entre
un 2 i un 5%. Es tracta d’una cadència una mica menor que el
creixement que ha tingut el PIB.
• La digitalització ha provocat el sorgiment de nous perfils professionals en la indústria publicitària
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a aquest complert estudi de l’Observatori de la Publicitat CLICANT AQUÍ
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Un informe mostra la creixent importància
de la publicitat nativa per al negoci dels
mitjans
Un estudi publicat la setmana passada per l’Institut de Publicitat Nativa en col·laboració amb INMA, ofereix abundants dades
sobre la creixent importància que està adquirint per als mitjans
de tot el món la publicitat nativa i el “contingut de marca”. Els
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ingressos publicitaris digitals per aquest concepte suposen una
part cada vegada major del total dels mitjans.

• El 27% dels mitjans entrevistats ja compta amb el seu propi
equip de publicitat nativa (l’any passat era un 20%).
• Existeixen diverses fórmules per indicar al usuari que es troba
davant d’un contingut que és publicitat nativa. “Contingut patrocinat” és la més utilitzada (55% dels casos). Un 11% encara
no ho indica.
L’informe analitza també les fortaleses, amenaces, reptes i
oportunitats que ofereix la publicitat nativa per als mitjans. Els
lectors d’El Butlletí de l’AMIC el poden llegir CLICANT AQUÍ
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Aquestes són algunes de les conclusions que s’extreuen del
informe, en el qual han participat 231 executius de mitjans de
51 països diferents:

Els directors de màrqueting rebaixen
el seu optimisme de cara a 2018

• La publicitat nativa genera ja el 18% dels ingressos publicitaris
dels mitjans (enfront de l’11% del passat any), i la previsió és
que arribi el 32% en el 2020.
• El 51% dels mitjans ja ofereix solucions de publicitat nativa, i
només un 8% no té plans per fer-ho.
• Per a la major part dels editors, la publicitat nativa és “molt
important” (50%) o “important” (42%).

Les estimacions per al primer semestre de 2018 fetes pels directors de màrqueting de diferents companyies i recollides en
la nova onada de l’Índex d’Expectatives que elabora MKT en
col·laboració amb l’empresa d’investigació de mercats GFK,
segueixen sent positives. Tant en mercat total com en vendes
pròpies continuen amb valors positius per quart any consecutiu.
Dins d’aquesta “bona tònica” s’aprecien, això sí, valors inferiors

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
en aquests dos paràmetres, que els de fa sis mesos. També destaca un increment en la previsió d’inversió publicitària, després
d’uns mesos, que han resultat en general per sota d’expectatives
en aquest camp, ara observem un increment d’un 2,7%, cinc dècimes més que en el segon semestre de 2017.
Els directors de màrqueting rebaixen el seu optimisme de cara
a 2018. La mitjana aritmètica per a cadascuna de les variables
contemplades és: +3 per al total mercat; +3,6 per a les vendes
pròpies i +2,7 per a la inversió publicitària.
Un 32% dels enquestats es mostra més optimista que en el semestre anterior (enfront del 62% que es declarava així en l’índex
precedent), mentre que un 37% es mostra igual d’optimista (cinc
punts percentuals més que en l’anterior informe ) i, la dada més
cridanera, el 31% es mostra més pessimista que en l’anterior
semestre (en què només el 5% eren més pessimistes). És clar
que els directors de màrqueting són, en aquesta ocasió, força
menys optimistes.
En l’informe d’aquest any MKT ha volgut preguntar per la incidència que la situació política/econòmica a Catalunya, pogués
tenir en les expectatives d’evolució per al proper semestre. El

treball de camp s’ha estès al llarg de novembre, i, segons expliquen, semblaria que la incidència és major en les respostes
que van rebre en la primera quinzena, que en les que van rebre
en l’última part del mes.
Com a dada més vistosa, el 60% dels enquestats creu que la
situació catalana afecta poc al seu sector d’activitat. Els sectors
especialment sensibles per la incidència real que pogués tenir
l’evolució a Catalunya són els serveis de màrqueting i banca.
El Butlletí us ofereix aquest informe de MKT, només cal CLICAR
AQUÍ. (de Marketing News)

El salari mitjà de les agències
publicitàries puja un 8,9% a Madrid i
cau un 4,1% a Barcelona
El salari brut mitjà dels professionals d’agències creatives en
2017 és de 57.900 € enfront dels 55.100 € registrats el 2015.
D’aquesta manera, el creixement ha estat d’un 5,1% en aquests
dos últims anys. Tot i que els salaris estan experimentant una
recuperació des de 2013, encara no s’han assolit els nivells de
2009, quan el salari brut mitjà anual era de 61.200 €.
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Així es desprèn del Salary Scope, estudi realitzat per SCOPEN en
col·laboració amb la AEACP que cada dos anys analitza la remuneració dels professionals de les agències creatives a Espanya.
Tant en agències multinacionals com independents, el salari mitjà
ha crescut un 7,7% i un 3% respectivament; en les grans (+50 professionals en plantilla) s’ha elevat un 10,2% però en les petites ha
caigut un 1,5%. Per comunitats, a les agències de Madrid ha crescut un 8,9%, mentre que a les de Barcelona ha caigut un 4,1%.

D’altra banda, el percentatge de professionals que reben un
variable addicional al seu salari fix augmenta del 16% de fa
dos anys a un 24% en l’actualitat; i el percentatge d’aquells que

reben remuneracions no dineràries addicionals descendeix el
72% al 65%. En l’actualitat, el salari brut mitjà d’un executiu de
comptes és de 17.900 € en comparació amb els 19.800 € de
2009. Un art júnior guanya 19.600 €, quan cobrava 26.200 €
fa 8 anys. Només s’ha recuperat el salari dels redactors/copy
júnior, que avui és de 20.000 € enfront dels 19.200 € de 2007.
Així doncs, les dades del Salary Scope posen de manifest com
el sector publicitari ha estat un dels més afectats per la crisi, tot
i que es va intentar frenar aquesta caiguda al principi del període de recessió. Tot i que s’ha arribat a una xifra de recuperació del 7,1% gràcies a lleugeres pujades salarials des de 2013,
això no ha estat suficient per revertir la caiguda del salari brut
mitjà en 2011, que va ser del 11,8%. Els lectors d’aquest Butlletí
poden accedir a l’estudi d’Scope CLICANT AQUÍ
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El 83% dels anunciants utilitza
branded content i/o publicitat nativa
en les seves accions publicitàries

IAB Spain, l’associació de la publicitat, el màrqueting i la comunicació digital a Espanya, ha presentat el Primer Estudi de
Content & Native Advertising elaborat costat de l’empresa associada nPeople. L’objectiu principal d’aquest primer estudi és
avaluar els nous formats publicitaris (Publicitat nativa, Branded
Content i Influencers), i servir com a guia a la indústria del sector. IAB Spain, en coordinació amb l’equip de treball de la pròpia
Comissió de Content & Native Advertising, planteja l’estudi per
establir una anàlisi de base que defineixi els KPI ‘s clau que
permetin fer seguiment de la seva evolució.

Per tal de recollir la visió de tota la indústria, s’han analitzat els
tres actors clau per a l’Estudi: consumidors de publicitat, anunciants i professionals de la indústria digital.
Percepció de la publicitat en línia.- Pel que fa a la percepció
de la publicitat en línia, els usuaris que passen més hores al dia
navegant per internet, en major proporció tenen consideracions
positives sobre la publicitat a internet. A l’17% li sembla interessant. En mostrar nous formats de Content & Native Advertising als enquestats, més de la meitat relacionen els formats de
Content & Native Advertising com a contingut relacionat amb
la marca i / o producte que està orientat al consumidor. Els formats de Content & Native es posicionen en el top 3 entre els
quals transmeten més confiança.
Percepció de Branded Content.- El 57% dels enquestats
valora més el contingut que la plataforma a través de la qual
s’accedeix a aquest. Com més edat, es valora més la qualitat
del contingut que el “continent”. No obstant això, 2 de cada 10
declaren que el troben més atractiu i creïble quan apareix en un
mitjà de comunicació, donant en aquest cas, importància i credibilitat al suport on hi ha el contingut. Per al 12% aquest tipus
de formats apareixen associats a un tipus d’influencer.
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Percepció de Native Advertising.- El 40% dels enquestats fan
clic en contingut relacionat i recomanat (anunci) per la pàgina
en la qual estan navegant. Les categories amb més percentatge de clic són viatges i turisme (60%), tecnologia i cinemes,
sèries i TV (56%) i moda amb un 50%.
Influencers.- Els grups d’edat de fins a 44 anys, els homes i
els que passen més hores al dia navegant per internet, valoren
de forma més positiva afirmacions sobre els influncers amb comentaris com: “fa que presti més atenció al contingut”, “millora
la percepció de marca” i “afegeix credibilitat, entre altres.
Visió dels professionals.- El 84% utilitza de forma habitual
el Branded Content o la Publicitat Nativa en les seves accions
publicitàries. El 41% declaren fer un ús molt intensiu dels nous
formats mentre que el 50% els utilitza de forma complementària
amb els formats més tradicionals. Les xarxes publicitàries i els
suports són els que fan un ús més intensiu dels nous formats.
7 de cada 10 considera que els caixets dels influencers hauria
de ser objecte de regulació mentre que per contra, gairebé la
meitat considera que estan justificats pels resultats obtinguts.
El 43% dels professionals entrevistats declara incloure ambdós
formats (Branded Content i Publicitat Nativa) en les seves cam-

panyes de programàtica i el 33% declara utilitzar almenys un
d’ells.
Visió dels Anunciants.- El 83% utilitza el Branded Content o
la Publicitat Nativa de forma habitual en les seves accions. 7
de cada 10 fan un ús complementari dels nous formats amb els
tradicionals, mentre que 2 de cada 10 diuen realitzar un ús molt
intensiu. 2 de cada 3 preveuen incrementar la partida pressupostària a Branded Content i Publicitat Nativa per al 2018, i el
32% té intenció de mantenir-la.
En paraules d’Antonio Traugott, director general d’IAB Spain,
“Aquest estudi revela una realitat creixent i un tipus de publicitat que genera més empatia que la publicitat més tradicional
per part dels consumidors cap a les marques i amb els productes. Els anunciants mostren més interès per aquests formats
destinant-hi una part important del seu pressupost anual. Sens
dubte el Content & Native tindrà cada vegada més rellevància
en la inversió publicitària digital”.
El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors poder descarregar
l’estudi CLICANT AQUÍ (Resum de l’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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Jornada a Blanquerna sobre el Brand
Content

tjans digitals, i la seva capacitat d’explicar bones històries n’és
el valor més important.
Demarta, com a responsable de T Brand Studio (l’equip del
New York Times que produeix el contingut de marca), va explicar que la clau del brand content és “combinar les disciplines
del periodisme amb l’art del màrqueting per explicar històries
absorvents” més que intentar convèncer el lector perquè compri
un producte. “Al The New York Times, a més d’un diari, volem
ser també una agència de publicitat, ja que coneixem els gustos
del lector i sabem com fer bons productes”, va afirmar.

La Facultat de Comunicació Blanquerna i Nació Digital van
oferir recentment la jornada “Brand Content, clau en el model
de negoci digital”, amb Jean-Christophe Demarta, responsable
del contingut de marca del diari nord-americà, com a convidat
destacat. Entre les conclusions destaquen que el contingut de
marca (brand content) ja és el present de la publicitat en els mi-

El ponent creu que l’eclosió del brand content ha forçat els mitjans a revisar els models de negoci, i l’evolució de la tecnologia
“ha incrementat la competició entre els mitjans”. La sofisticació
dels continguts de marca és un aspecte clau, no en va “el 15%
dels nostres ingressos de màrqueting ja són brand content”, ha
conclòs Demarta.
La conferència, que es va fer a l’auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, va comptar
també amb la participació d’Ismael Nafría, consultor tecnològic,
que va explicar les característiques del brand content, així com
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les amenaces i els reptes que té per endavant aquest tipus de
màrqueting. Aquestes afecten tant al lector i la seva possible
dificultat per entendre la naturalesa del contingut, com pel mitjà,
que té una tasca important a l’hora de crear un contingut prou
atractiu que convenci a la marca d’apostar pel producte. (Foto:
Adrià Costa) (de Nació Digital)

ASISA llança nova campanya comercial
amb JWT, “Sabem com cuidar-te”
Una campanya tàctica de descomptes de l’asseguradora per
contractar diferents productes dels rams en què opera: salut,
dental, vida, accidents, hospitalització i decessos. Amb la campanya, ASISA reforça el seu posicionament com a companyia
multiram especialitzada en la cura de les persones. ASISA ha
desenvolupat un nou eix de comunicació publicitària al voltant
de la idea de la cura de les persones que manté la identitat
visual de companyia amb l’ús d’il·lustracions, el to proper i optimista i l’ús d’una melodia pròpia.
La campanya “ASISA, sabem com cuidar-te” ja està disponible
en els diferents canals de televisió, ràdio, premsa escrita, Inter-

net, xarxes socials i suports exteriors. Alguns exemples de la
campanya poden trobar-se també al canal d’ASISA a YouTube.
(de Programa Publicitat)
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Les eines per a vídeo de Facebook
conviden els mitjans a usar-les
Per Linda Morrir / Lluis Maram Marketing de Inspiración

S’han llançat dues noves eines per a vídeo de Facebook.
Si aquest és un dels formats que utilitzes en el teu mitjà,
t’interessen i cal coneix-les!
D’acord amb Cisco, al gener de 2019 el vídeo arribaria a prop
del 90% del tràfic global a internet. Fa un parell d’anys, quan
se’ns va començar a indicar aquesta tendència, ens va semblar una mica exagerada; avui, pots donar-li uns quants scrolls
a turedes socials per veure quantes publicacions són vídeo...
Potser és aquest el motiu pel qual ara s’estan llançant noves
eines per a vídeo de Facebook, perquè el vídeo no és només
entreteniment. S’està creuant en tots els aspectes de les nostres vides.
Com a exemple, David Hsieh, VP de Màrqueting i Tecnologies
Emergents de Cisco, va dir que recentment es va reunir amb un
client que treballa en la indústria de la salut i que va aprendre

que alguns hospitals ara estan recorrent al vídeo en línia com
un mitjà per educar els pacients sobre com continuar la seva
atenció després que abandonin l’hospital.
Eines per a vídeo de Facebook
A Facebook, la realitat no és diferent. Els creadors a tot el món
estan compartint els seus vídeos en Facebook per construir comunitats al voltant de les seves passions -siguin aquestes la
comèdia, les seves receptes favorites o, fins i tot, el teixit d’un
jersei-.
A Facebook, els creadors poden mostrar els seus vídeos a més
de dos mil milions de potencials fans i col·laboradors, conèixer
millor a la seva comunitat, comunicar-se directament amb ells
mitjançant Live (ja hi ha mitjans que ho fan, seguint l’exemple
del NYT) i monetitzar amb productes com branded content.
Com a part del compromís amb el vídeo, la xarxa social va
llançar dues eines per vídeo de Facebook que ajudaran els
creadors a fer volar la seva creativitat: una aplicació que ajuda
a aquests a gestionar la seva presència a Facebook i un destí
central on poden trobar recursos per créixer i millorar.
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Aplicació Facebook Creator
L’aplicació Facebook Creator és un pol de recursos per als
creadors de tota mena que els permet portar la seva passió
més enllà. Amb l’aplicació, els creadors poden gravar fàcilment
vídeos originals, transmetre en viu amb eines especials i connectar-se amb la comunitat del seu mitjà a Facebook -tot des
de la seva butxaca-.

stickers personalitzats en viu que pot utilitzar l’audiència per
interactuar i marcs gràfics per crear una imatge de marca consistent.
Pestanya de comunitat: connecta’t amb fans i col·laboradors
en una safata de recepció unificada que centralitza els comentaris de Facebook i Instagram al costat dels missatges de Messenger.
Càmera i històries: usa divertits efectes de càmera i marcs
per crear contingut en múltiples plataformes. Els creadors també poden accedir a Facebook Stories per interactuar amb els
seus fans.

Si ets el creador d’un mitjà, aquestes són algunes de les eines
que ofereix:
Kit Live Creative: accedeix a eines exclusives que faciliten la
creació de transmissions en viu amb una imatge personalitzada
i divertida. Els creadors poden afegir introduccions com obertures de les seves transmissions, tancaments per a concloure’n,

Insights: accedeix fàcilment mètriques d’informació sobre la
teva creació de continguts, que inclouen xifres de la teva Page,
vídeos i fans.
Si ets un creador fent un programa per Watch, també pots iniciar sessió en l’aplicació des del teu Show Page per accedir les
característiques esmentades a dalt.
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Una nova pàgina web per als creadors
La segona de les eines per a vídeo de Facebook és un lloc web.
Facebook per creadors és una pàgina web on els creadors
poden trobar recursos i tips sobre com crear vídeos increïbles,
connectar-se amb fans i créixer en Facebook.

El 28% internautes espanyols utilitza
bloquejadors d’anuncis i el 20%
naveguen d’incògnit.

Si ets un creador amb Facebook per creadors podràs:
• Aprendre habilitats i tècniques perquè el teu contingut brilli.
• Trobar respostes per a preguntes comuns que té els creadors.
• Unir-te a la comunitat per ser considerat per a proves i accessos primerencs a noves característiques i eines.
Els creadors poden unir-se a la comunitat de Facebook AQUÍ.
Si elabores vídeos per a un mitjà ja pots començar a treure
partit d’aquestes eines per a vídeo de Facebook!.

Publicis Media presenta els resultats del seu estudi “La Publicitat Digital en mans dels usuaris: més enllà del AdBlocking” i
realitza una sèrie de recomanacions a la indústria per abordar
aquestes pràctiques. L’estudi -realitzat per Publicis Media- sobre el control dels usuaris davant la publicitat digital, destaca
que l’ús real de tècniques per evitar la publicitat és limitat i està
reduint paulatinament en els últims dos anys.
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Segons l’Observatori que Publicis Media porta realitzant des de
finals de 2015, si bé el 39% dels usuaris esborren les galetes,
sota l’argument de netejar el seu ordinador i de salvaguardar la
seva privacitat, només el 18% bloqueja les galetes, per evitar
ser monitoritzats.
Un 20% dels internautes utilitza la navegació privada i el 28% utilitza AdBlockers per bloquejar els anuncis. Hi ha un ampli coneixement de les tècniques per evitar la publicitat en línia: 59% coneix
l’ús de AdBlockers, 50% l’esborrat de cookies, 47% l’ús de navegació privada i 45% l’ús d’anti-trackers o blockeadores de cookies.
Aquest estudi cobreix un doble objectiu, d’una banda, entendre
la mirada del consumidor pel que fa a aquests fenòmens i, de
l’altra, fer un correcte dimensionament dels mateixos. L’Estudi
identifica quatre tipologies de consumidors en funció dels dos
condicionants que expliquen en quina mesura els consumidors
són accessibles per a les marques: el nivell de coneixement
que tenen de la tecnologia i l’exposició de la seva privacitat que
volen tenir a la xarxa.
Els nadius digitals, principalment joves menors de 25 anys que
només fan servir internet al mòbil i comparteixen les seves da-

des obertament en xarxes socials, són els que més utilitzen la
navegació privada, principalment per protegir la seva privacitat
respecte als seus pares.
Els Integrats menors de 35 anys, que també naveguen principalment, però no exclusivament, al mòbil, utilitzen els anti-trackers per evitar el control de la seva navegació. Els dos grups,
molt avançats en el coneixement i ús de la tecnologia, utilitzen
els ad-blockers per evitar la càrrega dels seus navegadors, accelerar la velocitat i millorar la seva experiència d’usuari.
Davant d’aquests dos perfils trobem els Pràctics, menors de 45
anys, que reben bé la publicitat en considerar que els aporta
informació i valor, i utilitzen més habitualment tècniques com
l’esborrat de l’historial o esborrat de les galetes per mantenir
net l’ordinador, evitar l’entrada de virus i no ser detectats fent un
ús indegut dels dispositius, per exemple a la feina.
Finalment, els Insegurs, en què s’engloba als majors de 45
anys, són els que utilitzen internet fonamentalment des del desktop, encara que cada vegada més usen el mòbil i volen una
publicitat informativa, amb ofertes i promocions seu principal
actitud és el esborrat de cookies per protegir la seva privacitat.
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L’anàlisi conclou amb unes recomanacions per a la indústria: és
important respectar els desitjos dels usuaris que no desitgin ser
impactats amb una marca o monitoritzats mitjançant cookies; cal
tenir cura dels entorns digitals per a fer-los menys intensius en
publicitat, realitzar una comunicació més rellevant, menys repetitiva, amb controls de freqüència màximes per evitar un nombre
d’impactes excessius així com apostar pels formats menys intrusius, continguts nadius, social media o formats integrats gràfics
convencional. Llegeix l’estudi AQUÍ (de Programa Publicidad)

La Wikipedia es passa al Blockchain
per evitar manipulacions en els seus
articles
Everipedia, una startup que pretén ser una alternativa més neta
i simple de la Wikipedia, s’uneix amb aquesta última per traslladar la informació continguda en la gran enciclopèdia d’Internet
al Blockchain. Descentralitzar el contingut que emmagatzema
la Wikipedia és una assegurança per als usuaris: el Blockchain
impedeix, per la seva pròpia definició, que una informació sigui
alterada per una sola persona. Estaríem parlant del primer pas
cap al blindatge de la cultura.

Tanmateix, la informació avança i també es va a haver d’editar.
Everipedia té la solució a això; la idea de la startup és que
cada usuari té una mena de fitxes, anomenades “ IQ “, que
s’aconsegueixen a mesura que els usuaris creen i pugen contingut, i que poden ser emprades també per detectar una informació incorrecta. Si molts usuaris destinen els seus IQ al
mateix article amb l’ànim de canviar-lo, llavors la notícia s’edita
i els usuaris reben els seus IQ de tornada.
Incloure els articles de la Wikipedia i els de Everipedia al
Blockchain els fa, a més, encara més lliures i independents
d’empreses i països. Everipedia és menys coneguda a Espanya i al món castellanoparlant en general perquè la seva versió
està escrita exclusivament en anglès. (de Trecebits)

Jornada Mobile a Barcelona i nou
estudi anual
El passat 12 de desembre, es va celebrar al Mobile World
Center de Barcelona, la Jornada Mòbil en què es va presentar
l’Estudi Anual de Mòbil de l’IAB amb les empreses associades
Adgage i NPeople. Posteriorment va tenir lloc una taula rodona
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sobre ASO format per Miriam Peláez i Guillermo Gallardo (PickASO), Roberto Sbrolla (Infojobs), Gonzalo Guzmán (Adgage) i
moderada per Paco Anes (IAB Espanya). En la mateixa es van
donar les claus del nou Manual ASO 2017 publicat recentment.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi anual Mobile Marketing 2017 de IAB Spain. CLICAR AQUÍ (d’AEC)

per a iPhone i android o en la web (mòbil o escriptori), sense
necessitat de fer servir una aplicació específica per podcasts.
L’objectiu és simplificar al màxim l’experiència del usuari interessat a escoltar els podcasts.
El nou reproductor d’àudio del NYT permet continuar escoltant el podcast encara que el visitant vagi a una altra pàgina o
accediu a una altra aplicació, de manera
que es pugui llegir altres articles o consultar qualsevol altre contingut mentre es
fa escoltar l’àudio. Els lectors d’El Butlletí
de l’AMIC poden ampliar aquesta informació AQUÍ (The New
York Times Debuts Native Audio Player) (de Nytco)

El NYT estrena un reproductor natiu
d’àudio

Facebook canvia el seu algoritme per
penalitzar les marques que demanin
“likes”

El New York Times ha llançat aquesta setmana un reproductor
d’àudio natiu per a que els seus usuaris puguin escoltar els podcasts del diari directament en les aplicacions natives de NYT

Facebook ja havia anunciat mesures contra el clickbait (bàsicament, la pràctica de posar titulars enganyosos o excessivament
cridaners per incitar a l’usuari a fer clic a les publicacions) però
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ara va més enllà i penalitzarà als que sol·licitin als usuaris que
duguin a terme alguna acció. Tal com ha anunciat Facebook en
un post publicat a la xarxa social, canviarà la seva algoritme
perquè penalitzi les pàgines corporatives que incentivin els usuaris a interactuar amb la publicació. L’actualització només afectarà
les Pàgines corporatives i no a tots els usuaris de la xarxa social
Per exemple, a partir d’ara es penalitzaran expressions del tipus: “Dóna-li a ‘m’agrada’, Aquest article ha agradat”, o “Comparteix si...”, “Vota per guanyar...”, “Etiqueta a un amic que...”.
Facebook entén que aquestes frases no són més que estratègies per forçar la interacció de l’usuari i, a partir d’ara, les penalitzarà. Que el seu algoritme les tingui menys en compte implica
que siguin mostrades a menys usuaris i, per tant, el seu abast
sigui menor. (de Trecebits)

Facebook llança el botó “Snooze”
per silenciar temporalment a amics i
pàgines
Una de les característiques de les xarxes socials és que ofereixen una connexió constant amb amics i coneguts, que no

sempre és ben rebuda. A partir d’ara, Facebook ofereix la possibilitat de “prendre un descans” pel que fa a l’activitat de certes
persones o pàgines es refereix. La persona silenciada no rep
notificació del seu nou estat, i l’usuari pot revertir la situació en
qualsevol moment
El botó de “Snooze”, arriba oficialment en els pròxims dies a
tots els usuaris de Facebook que, lluny de voler bloquejar el
contingut d’una persona o una pàgina, només necessiten uns
quants dies sense saber d’això. En concret, si activem la funció,
les actualitzacions del perfil de la persona o de la cronologia
de la pàgina estaran silenciades fins a 30 dies. Passat aquest
moment, l’usuari rep un avís per si vol renovar la situació durant
un altre mes més. (de Trecebits)
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La premsa va guanyar lectors digitals
en 2016 i va tornar als beneficis, segons
el Llibre Blanc de la Informació 2017
Per Extradigital i AEC

Els mitjans d’informació de l’Associació de Mitjans d’Informació
(AMI, antiga AEDE) van tornar el 2016 a obtenir beneficis, amb
un resultat de explotació de 61,4 milions d’euros, en contrast amb
les pèrdues de gairebé 2 milions d’euros de 2015, segons les dades del Llibre Blanc de la Informació 2017 presentat a Madrid.
Segons han explicat els responsables de l’estudi, el resultat
després d’impostos el 2016 va ser de 14,5 milions d’euros (en-

front de les pèrdues de gairebé 18 milions d’euros de l’exercici
anterior) i es va consolidar el marge sobre Ebitda i la rendibilitat
sobre actius en un 5%.
Per als responsables de l’estudi, el resultat mostra que els ajustos pressupostaris i de personal i la reestructuració duta a terme
per algunes empreses en anys anteriors “estan donant resultat”.
Segons el president d’AMI, Javier Moll, l’informe anual mostra
que el moment present apunta cap a un “canvi de paradigma”
per als mitjans d’informació i és un “moment crucial” que determinarà l’evolució del sector en els propers anys. En aquest
sentit, ha destacat el creixement de la inversió publicitària (tot
i la reducció dels ingressos per la publicitat en paper i digital),
l’augment del nombre de lectors fins a un total de 1,9 milions i el
creixement continuat dels diaris digitals i de la publicitat en línia.
El present informe és el primer després que l’antiga AEDE reformés els seus estatuts per transformar-se en l’AMI, un canvi
que, segons Moll, pretén adaptar-se a la situació actual dels
mitjans d’informació i potenciar el seu paper en la societat. “Cal
unir-se no per estar junts sinó per fer alguna cosa junts”, ha
assenyalat, parafrasejant Donoso Cortés.
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Tant ell com els responsables de l’estudi han anunciat un “punt
de inflexió” en el sector de la informació i un increment del creixement econòmic per a 2018, encara que auguren un retrocés
en 2017, degut en part a la influencia de la “conjuntura política”
de l’últim trimestre sobre la inversió publicitària i a la situació
estructural de “reconversió” de la publicitat per l’entrada d’altres
elements en el mercat publicitari, com els ‘influencers’, el Big
Data o les xarxes socials.
Creix el nombre de lectors en 2017
En aquest sentit, la responsable de Serveis d’Investigació de
Carat, Marta San Pedro, ha posat èmfasi en l’increment del
nombre de lectors als diaris digitals i la forta implantació del
consum de notícies a través del telèfon mòbil. De fet, el document subratlla que 2017 serà el primer any en què a Espanya
el nombre de lectors de notícies en suports digitals superi els
lectors en paper. Les previsions assenyalen que el 2017 s’ha
frenat la caiguda continuada de lectors en el conjunt dels suports des de 2012, quan hi havia 18 milions de lectors fins a
2016, quan s’ha situat en els 16, 7 milions de lectors, amb un
repunt de 108.000 lectors que situa aquesta dada encara per
sota del nivell de 2015.

Xarxes socials
D’altra banda, el president d’AMI ha subratllat la importància del
web social i de Google per al sector dels mitjans d’informació i
de la necessària cooperació entre tots dos: “no podem ni volem
viure d’esquena a Facebook i a Google”, ha insistit. En aquest
sentit, el Llibre Blanc de la Informació 2017 posa en relleu la
penetració del consum “passiu” d’informació dels usuaris de
diaris directament des de les xarxes socials, bé per prescripció
dels seus contactes en aquestes, bé pels sistemes d’alertes i
noticaciones.
De fet, el consum setmanal d’informació a través de xarxes socials (56,8%) supera el dels que a través de premsa a paper
(56,2%), tot i que se situa per sota dels que ho fan a través de
premsa en línia (84,3% de) o televisió (93%).
També destaca la utilització del telèfon mòbil com a suport preferit per a la navegació: el 79,7% del tràfic de Facebook es fa
des aquest dispositiu, una dada que en altres xarxes com Twitter (88,4%), Instagram (95,3%) o Google+ (96,3%) és encara
més gran. En qualsevol cas, assenyala també que la lectura
“més profunda” de notícies es produeix a la premsa en paper, a
la ràdio i a la televisió, mentre que a les xarxes socials i la prem-
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sa en línia el consum majoritari es limita a “només els titulars i
alguna notícia d’interès”.
Notícies falses
Els responsables de l’estudi han detectat a més un increment
en la millora de la valoració dels mitjans d’informació a Internet
pel que fa a fiabilitat, cosa que atribueixen a “la quantitat de
notícies sobre ‘fake news’ que han sorgit en els últims anys”. En
aquest sentit, creuen que el fet que es valori als diaris digitals
com un entorn associat a valors positius pot contribuir a millorar
també la seva rendibilitat com a suport publicitari. De cara al
futur, assenyalen que el repte és “crear continguts capaços de
fidelitzar audiències i convertir-les en prescriptores i subscriptores”, cosa de la qual els mitjans a Espanya “segueixen estant
lluny” en comparació amb països com els EUA en els que ja
estan donant resultats com el mur de pagament.
Segons la soci director d’indústries Media i Tecnologia de Deloitte, Concha Iglesias, la introducció a Espanya d’altres serveis
de pagament per continguts com Netflix o Spotify pot contribuir
a generar la “costum” de pagar pel contingut. “És molt probable
que les subscripcions augmentin”, ha vaticinat.

Previsions per a 2018
Per 2018 les previsions apunten a un increment del 1,1% de la
inversió publicitària del total de mitjans, amb un impacte també positiu en els mitjans d’informació. El president de Media
Hotline i un dels autors del llibre, Enric Yarza, ha assegurat
que “els bons resultats empresarials i el creixement de lectors
permeten afrontar amb il·lusió i esperança la inversió publicitària dels mitjans d’informació. S’estima que el conjunt dels
mitjans d’informació capturarà 821.500.000 d’euros d’inversió
en el 2018, el que representa un creixement del 0,04% i un
19,4% de total de la inversió publicitària”. El Llibre Blanc és una
col·laboració de Deloitte, Media Hotline i Carat. Es pot comprar al preu de 43 euros (IVA i despeses d’enviament incloses)
des d’aquest link: https://www.ami.info/estudios-informes/libroblanco
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Espanya, a la cua en la taxa d’ingressos
digitals dels grans grups de premsa
europeus

L’informe que edita anualment l’APM destaca que la indústria
dels mitjans de comunicació continua desenvolupant-se en un
escenari incert, on l’avanç d’alguns segments es contraposa al
retrocés d’altres i segueix sense poder quantificar-se amb solvència el pes del negoci digital. En qualsevol cas, i prenent com
a referència la proporcionalitat, l’anàlisi valora que el percentatge d’aquest tipus d’ingressos és limitat en companyies com
Prisa, Unidad Editorial i Vocento. Per sota del 20%.
La taxa espanyola ronda el 20%, molt lluny dels ingressos digitals que presenten els grups líders europeus, amb percentatges

per sobre del 30 i el 40%, el que deixa a Espanya per darrere de
països com Alemanya, Noruega, Regne Unit o Finlàndia.
El grup amb una major taxa de digitalització és l’alemany Axel
Springer amb el 67% el 2016, sis punts més que l’any anterior.
Dels 3.290 milions d’euros d’ingressos, 2.217 van provenir de
la part digital. La segueixen Schibsted (65%), Daily Mail And
GT (51%), Bertelsmann (44%) i Guardian Media Group (39%).
La primera companyia espanyola en el rànquing és Unidad Editorial, que apareix en la vuitena posició, amb el 19% que van
suposar 60 milions d’euros digitals sobre una facturació total de
318 milions. Immediatament després es troba Prisa, amb una
taxa del 15% (201 milions d’euros) i, tres posicions més avall,
Vocento amb un 11% (51 milions d’euros).
Segons teoritza Luis Palau, els índexs llançats per les companyies
espanyoles podria ser degut, amb certa seguretat, al fet que el
seu procés de digitalització ha estat molt més complicat i, en certa
manera, més traumàtic que el dels seus veïns europeus . Mentre
que aquests últims han fet grans avenços en la transformació digital, apostant per segments com el dels anuncis classificats, als
primers els ha costat més iniciar el procés de reconversió.
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De fet, l’informe assenyala que els mitjans espanyols van rebutjar entrar en el negoci dels classificats fa una dècada, quan
la crisi encara no havia sobrevingut. És significatiu que tots els
grups van tenir aquest paquet de venda sobre la taula i ho van
rebutjar, fins que van venir grups estrangers i van apostar per
ells. De qualsevol manera, Espanya està a la cua dels principals
grups de la indústria europea. Però se salva de ser el fanalet
vermell, un dubtós honor que ostenten el grup belga Roularta
amb una taxa del 6%, el francès Lagardere Active (7%) i l’italià
Espresso (9%). (d’APM)

La Comissió d’Indústria Publicitària,
compara visibilitat a campanyes, per
entendre discrepàncies en mesurament
La Comissió d’Indústria Publicitària, està seguint el full de ruta
marcat després de l’edició de la Guia d’Estàndards de Visibilitat. Ara està en fase de “parametrització d’aquests Estàndards”.
Per a això, s’han analitzat iniciatives europees sobre aquest
tema, i reunit amb els principals mesuradors per conèixer millor les diferents tecnologies que estan utilitzant i entendre les
discrepàncies en el mesurament. En aquest sentit, s’està ana-

litzant una campanya concreta utilitzant diferents mesuradors i
formats per comparar les dades finals de visibilitat de cada un
d’ells, assenyalen fonts del procés.
Durant el primer trimestre de l’any que es veurà el resultat de
tot això amb els propis mesuradors i en el si de la Comissió
d’Indústria Publicitària on també s’abordarà l’última fase reflectida a la Guia pel que fa a Certificació i Auditories per tercers
independents, així com el proper Pla d’Acció a dur a terme. (de
Programa Publicidad)

Compleix el vostre Email Màrqueting
amb el nou Reglament General de
Protecció de Dades de la UE?
Encara que porta en vigor des del 2016, el proper mes de maig
de 2018 es començarà a aplicar el nou Reglament General de
Protecció de Dades (RGPD) a la UE. Per a aquest moment,
totes les empreses pertanyents a la UE, grans o petites, han de
complir amb aquest reglament. En cas de no fer-ho, les multes
poden ser enormes.
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Està el vostre Email Màrqueting complint el RGPD? Aquest reglament implica una sèrie de canvis que has d’aplicar, si no ho
has fet ja, a la manera com gestiones les dades i informes al
subscriptor. Si voleu veure el reglament complet en espanyol, a
més d’algunes guies pràctiques de com implantar-lo en la teva
empresa , l’Agència Espanyola per a la Protecció de Dades
(AGPD) ha posat a la nostra disposició al seu web bastant informació que pots veure CLICANT AQUÍ.
Tot i això, resumim alguns dels canvis més importants que hem
de tenir en compte en fer e-mail Màrqueting :
1. Ús de dades personals.- Per poder enviar qualsevol comunicació comercial mitjançant correu electrònic, cal comptar amb
el consentiment explícit de l’usuari. Ja no serveix el consentiment per omissió o consentiment tàcit. Ha de ser demostrable que l’usuari dóna el seu permís. Per això, cal incloure una
casella de Checkbox al formulari de subscripció i complementar el procés amb un sistema de verificació OPT-IN. A més cal
explicar de forma clara i entenedora per a què es van a usar
les dades. Les empreses han de ser totalment transparents en
aquest aspecte.

2. Responsabilitat del processament de dades.- El responsable del processament de les dades personals passarà a ser
exclusivament la empresa. Això vol dir que ha de portar un registre que estan processant les dades correctament en cas que
sigui necessari aportar-lo.
3. Dret a la revocació.- L’usuari té el dret a donar-se de baixa
de la subscripció en qualsevol moment. Per això, l’opció de “unsuscribe” ha d’aparèixer en tots els correus electrònics que enviem, inclosos els de publicitat. A més, s’ha d’agregar aquesta
opció en el mateix formulari de subscripció.
4. Creació de perfils i administració de leads.- Es considera
la “pseudoniminiztació” com processament de dades, de manera que s’ha d’aconseguir el consentiment exprés de l’usuari per
a la creació i gestió de perfils.
5. Dret a l’oblit.- En qualsevol moment l’usuari pot demanar
l’opció d’eliminar completament totes les seves dades. S’ha de
donar aquesta opció en tots els correus electrònics juntament
amb l’opció de donar-se de baixa i, per descomptat, complir-lo.
Si sou editor i encara no heu implementat aquests canvis en la
gestió de les dades personals dels subscriptors, encara teniu
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uns mesos per fer-ho. Reviseu que el vostre Email Màrqueting
sigui legal per així tenir els millors resultats. (de Miguel Portillo,
Romymail)

Jordi Garcia Tabernero, elegit
president d’honor de Dircom
Catalunya
Els socis de l’Associació de Directius de Comunicació (Dircom)
Catalunya han ratificat per unanimitat el nomenament de Jordi Garcia Tabernero com a president d’honor de l’entitat. Garcia Tabernero és en l’actualitat director general de Comunicació i Relacions Institucionals de Gas Natural Fenosa, i va ser
l’impulsor de la primera delegació territorial de Dircom.

Tabernero va ser proposat per al càrrec per la junta directiva
de Dircom a tancar el seu cicle com a president de l’associació
professional després de vuit anys i mig de treball per impulsar
el reconeixement de les tasques de comunicació i de les seves
professionals com a eix estratègic de empreses i institucions.
(d’AEC)

Nicolau Brossa, nou president de la
Fundació Carulla
Nicolau Brossa Carulla ha assumit la presidència de la Fundació Carulla –entitat col·laboradora de l’AMIC- prenent el relleu
de Joaquim Coello Brufau. Brossa assumeix el lideratge de la
Fundació amb l’objectiu d’implementar el nou marc estratègic.
La transformació social mitjançant la cultura i l’educació és l’eix
principal d’aquesta etapa que ara comença.
El nou president de la Fundació Carulla és fill de l’expresidenta
de la Fundació, Montserrat Carulla, i representa el relleu generacional al capdavant de l’entitat, per suposa recollir el llegat,
entre d’altres, dels seus avis i de la seva.
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Brossa Carulla va néixer a Barcelona el 1975, és llicenciat en
Administració i direcció d’empreses per ESADE i màster en Administració i direcció d’empreses per IESE. Actualment és coordinador de la implementació del pla estratègic a la Fundació
Pere Tarrés. (d’Ambit d’Estratègia i Comunicació)
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Una generació que ja està canviant el
món
Per Cecília de la Serna, Periodista / Weforum i The Objective

La generació que succeeix als millennials -també coneguda
com ‘Y’- és, per estricte ordre alfabètic, la Generació Z. Podem
considerar Z a tots aquells nascuts entre 1994 i 2010, aproximadament. Aquest grup demogràfic de joves, que suposa el 25%
de la població mundial, surt ara de les aules per incorporar-se
al mercat laboral i reclama el seu lloc al món. És una generació
peculiar, marcada especialment per l’era digital, que es caracteritza per tenir uns patrons comunicatius i de consum únics,
el que constitueix tot un repte per a les generacions anteriors.
En la presentació del llibre Generació Z, tot el que necessites saber sobre els joves que han deixat vells als millennials,
publicat per ATREVIA i Deusto Business School, que ha tingut lloc aquest dimecres, s’ha donat resposta a algunes de les
preguntes sobre aquesta generació. A l’acte hi eren els seus
autors, Iñaki Ortega i Núria Vilanova, a més de col·laboradors
com Antonio Huertas Mejías, president i CEO de MAPFRE; Víc-

tor del Pozo, CEO de Retail d’El Corte Inglés, i Begoña Sesé,
CEO durant un mes a Adecco i pertanyent ella mateixa a la
Generació Z.

Iñaki Ortega justifica la necessitat d’aquest llibre per la distància
entre generacions. “Els autors d’aquest llibre ens assemblem
més als nostres pares, avis, besavis i rebesavis que als nostres
fills”, ha dit, per la qual cosa és difícil comprendre’ls. “Els millennials van ser protagonistes però s’han quedat a mig camí”,
ha assegurat referint-se a la generació immediatament anterior
a la Z. Per Núria Vilanova, el que “obsessiona els Z és transformar la realitat”, de manera que els valors i les creences es
col·loquen entre les prioritats d’aquest grup social.
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El repte de retenir els Z a l’empresa
El CEO de MAPFRE, Antonio Huertas Mejías, ha xifrat en 2.000
els Z que treballen en la seva companyia. El responsable de
Retail d’El Corte Inglés, Víctor del Pozo, ha elevat la xifra fins
als 8.000. I això, tenint en compte que el període eteri que
comprèn la Generació Z, tot just està cokomençant. Per això,
comprendre’ls i adaptar l’entorn laboral a les seves necessitats
s’endevina cada vegada més prioritari.
Núria Villanova ha insistit en la idea de la gran exigència que
suposa “atreure i retenir” als Z. “L’ocupació del futur serà diferent”, ha dit, afegint que caldrà treballar perquè aquests joves
“no desconnectin” de les seves empreses. Un dels exemples
que ha posat sobre aquest canvi de mentalitat és la cada vegada més invisible frontera entre treball i oci. “Oblidem-nos de
temps d’oci i de treball, tot està barrejat”, ha assegurat Vilanova, que a més és fundadora i presidenta de ATREVIA i del
Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica (CEAPI).
Una generació que ja està canviant el món
Entre els col·laboradors d’aquesta pionera publicació a Espanya està Begoña Sesé, que durant un mes va ostentar el càrrec
de CEO d’Adecco, i que ha redefinit el concepte de lideratge.

“No és el mateix un cap que un líder”, ha dit, afegint que el que
“frustra” a la Generació Z és la manca de líders. A més, Begoña
Sesé ha explicat la relació de la seva generació amb el món que
vivim que, “fruit del consumisme”, necessita un canvi que els Z
estan disposats a encapçalar.
Medi ambient, drets humans, justícia social... els temes que
preocupen als Z són variats, i condicionen la seva vida de manera més intensa que en el cas d’altres generacions. Aquest
compromís els guia i anima a cercar entre les eines digitals
que manegen a la perfecció les solucions per canviar el món. I
aquest canvi ens toca a tots, inclosos els millennials ara destronats, de manera que comprendre els Z des de les generacions
anteriors és clau per col·laborar en un futur que ja és aquí.
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Buscant la veritat en la postveritat

Per Robert Hernández Nisa, transmedia strategist / Arena Media

El pastor mentider és una faula d’Isop amb la qual la majoria de
nens d’aquest país hem crescut. El conte explica la història d’un
pastor a qui un dia se li ocorre fer una broma als habitants del
lloc, així que va al lloc alarmat cridant que s’havia trobat amb
un llop i que les seves ovelles corrien perill. Això va preocupar
a tots els habitants, que es van disposar a ajudar-lo. Corrent, el
van seguir fins al lloc on havia vist al suposat llop, però només
es van trobar amb la burla del jove. Enfadats per la mentida van
tornar fins al poble.

El llop, però, sí se li va aparèixer al pastor un altre dia i aquest va
tornar a acudir al poble per demanar l’ajuda dels veïns, però a causa que aquests van imaginar que es tractava d’una altra broma pesada del pastor, van decidir no ajudar-lo. I així, el llop es va menjar
totes les ovelles i el pastor. El pastor simbolitza la mentida. I el llop
la veritat. La moralitat que ens explicaven a tots els nens era que la
veritat sempre s’acabava menjant a la mentida. Fins ara.
Perquè la mentida ja no és mentida i la veritat no és veritat. En
2017 la mentida s’acaba menjant a la veritat. El pastor es menja
el llop. És veritat (sic) que en els últims anys hem vist un augment de notícies falses, però les notícies falses no són una cosa
nova, ja des de la Guerra Freda. Llavors per què ara tenen tant
pes? Perquè no ha estat fins a 2016 que el Diccionari Oxford ha
catalogat el terme “postveritat” com la paraula de l’any?
Probablement, com sol passar amb temes complexos, no hi ha
un sol motiu, però sí que hi ha tres claus que mai abans han
existit conjuntament.
La polarització de les parts.- En els últims esdeveniments globals
hem vist com dins d’un mateix país les postures estan més enfrontades que mai; el Brexit i Donald Trump són dos clars exemples.
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Desfragmentació de les veus amb autoritat per jutjar el que
és veritat i el que no.- Els mitjans sempre han estat la veu de la
veritat. Però abans estava en mans d’una dotzena d’autoritats
i ara qualsevol persona pot convertir-se en un mitjà. Tenim el
cas del National Report amb 2 milions de visites i de @repstevensmith, un congressista de Geòrgia (EEUU) que no existeix
però fa tuits falsos. Tots dos van tenir un paper important en
les eleccions presidencials americanes, ja que són capaços
d’inventar-se notícies falses impactant a milions de persones.
El seu deure no és informar, el seu deure és entretenir.

cietat. La veritat sol parlar a la raó, però no a les vísceres. En
un moment de revolució i voluntat de canvi, no n’hi ha prou
només un discurs intel·lectual. La gent vol un canvi, vol trencar,
i qualsevol cosa els val si els permet creure.

Excés d’informació.- Mai hem tingut tanta informació com avui
dia. De fet, en tenim tanta que li hem tret valor. Gràcies a Facebook i Twitter compartim informació que no hem llegit. No tenim
temps d’aprofundir. I aquesta és la gran avantatge de la mentida.
Llegim només el que volem llegir. La conjunció d’aquests tres
elements és perfecta per crear la bomba anomenada postveritat.
Aquests tres ingredients són el context, però no són el motiu.

Per als investigadors, l’impacte de la deshonestedat a nivell
neuronal és de tal magnitud que fins i tot es pot parlar d’un “mecanisme neural” que suporta la mentida. Dit en altres paraules,
la primera vegada que fas trampes, et sents malament per això.
Això és bo, frena la teva deshonestedat, però la propera vegada que facis trampa, ja t’has adaptat i per tant pots mentir més.
Per tant, com més temps ens acostumem a viure com societat
instal·lada en la mentida, més difícil serà sortir-ne.

El motiu real, la gasolina que ha accelerat que avui parlem un
2.000% més de postveritat l’any passat (segons Google) és la
insatisfacció de la gent. La gent està cansada del què hi ha.
Hem deixat de creure en les autoritats que regien la nostra so-

El cervell dels mentiders es va adaptant a l’engany.- A la
mentida ens acostumem ràpid. En un recent estudi de la University College of London, publicat per la revista Nature Neuroscience, han demostrat com el cervell dels mentiders es va
adaptant progressivament a l’engany.

I quin efecte té això amb les marques?.- Des d’un punt de
vista editorial o periodístic, probablement poc. Però com sol
passar amb aquests casos, aquest moviment està produint un
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efecte contrari. La veritat es tornarà més important que abans.
Els consumidors l’estan començant a exigir i creiem que cada
vegada serà més demandada. El millor antídot per lluitar contra
la postveritat, és reclamar més autenticitat. Ser autèntic i coherent amb un mateix té premi. Segons FastCo la marca més poderosa del món és Beyoncé, una dona que no deixa cap detall
solt dins i fora dels escenaris; fins i tot en un dels moments més
delicats de la seva carrera en què es va veure esquitxada per
una baralla entre Jay Z i Solange, Beyoncé va ser conseqüent
amb els seus principis i en lloc d’amagar-se, va aparèixer a la
Superbowl vestida de negre per retre tribut a Black Panthers i
protestar així contra el tracte policial cap a la comunitat negra.
Aquesta recerca per l’autenticitat és especialment rellevant a
Espanya. Segons l’estudi Athentic Brands, de la Consultora
Cohn & Wolfe, només un 7% dels ciutadans espanyols creu
que les grans empreses són obertes o honestes. Tot i que per
al 90% dels espanyols que una marca sigui autèntica produeix
un canvi positiu en la seva actitud i comportament.
Per tant, davant la postveritat més veritat. Com a ciutadans tenim la responsabilitat d’exigir aquesta veritat. Com a professionals de la comunicació tenim l’obligació moral de que les

nostres capçaleres i marques siguin el més honestes possible.
Pel bé del nostre sector però també pel bé del nostre futur com
a societat.
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Susana Pérez-Soler: “Els mitjans que
fan clickbaiting estan condemnats a
desaparèixer”
Per Manuel Moreno, consultor i professor de xarxes socials /
Trecebits

Susana Pérez-Soler és professora de Blanquerna -Universitat
Ramon Llull- i periodista. Acaba de publicar “ Periodisme i Xarxes Socials “ a Editorial UOC. Parlem amb ella sobre el present
i el futur de la professió periodística i la influència que exerceixen en ella les xarxes socials.

Susana, com han canviat les xarxes socials a l’exercici del
periodisme?
Les xarxes socials s’han convertit en una eina indispensable per a
qualsevol periodista que treballi en un mitjà de comunicació, ja que
han afectat tot el procés informatiu, des de la producció d’una la notícia fins a la seva distribució. D’una banda, els periodistes consulten
les xarxes socials per rastrejar tendències, documentar i contactar
amb fonts. De l’altra, són una font de trànsit, serveixen per promocionar la feina del periodista o el mitjà en qüestió, faciliten les cobertures
en directe i permeten la interacció amb l’audiència. Encara que en
aquest últim punt encara hi ha un llarg camí per recórrer.
Com no ho haurien d’haver canviat mai?
Crec que les xarxes socials han tingut un paper positiu per al
periodisme. Encara que no tant per a l’empresa periodística,
però aquest és un altre tema. Sabem que la pèrdua del monopoli de la distribució de continguts a mans de tercers (xarxes
socials i cercadors) ha truncat el model de negoci i que les empreses treballen amb més o menys encert per subsistir. Però el
periodisme viu un bon moment: mai abans va ser tan fàcil accedir a la informació, a les fonts i al públic. Hi ha qui ha sabut llegir
el moment i ha creat projectes periodístics molt interessants
que d’altra manera difícilment haguessin vist la llum.
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Com pot el periodista treure’n el màxim partit?
En primer lloc, els periodistes han d’estar en les xarxes socials per escoltar: detectar temes d’interès i accedir a fonts.
Les xarxes són útils en aquest primer tram de la investigació
-més encara si parlem d’un periodista freelance, una manera
de treballar cada vegada més estesa en el sector a causa de la
precarització dels mitjans tradicionals. Després, el periodista ha
de seguir fent la feina de sempre. És a dir, contrastar la informació que obté. Per això la majoria de vegades la feina va més
enllà de les xarxes socials. El més recomanable és establir un
contacte directe amb aquesta font, ja sigui via correu electrònic
o per telèfon.
Quines són les qualitats del nou periodista?
Uf, pobres periodistes! Recentment, en l’àmbit acadèmic, hem
escrit un paper que porta per títol “El periodista impossible”,
per fer notar que als periodistes cada vegada els demanem
més habilitats. Saber llegir i escriure correctament és bàsic, i es
dóna per descomptat. Igual que dominar, almenys, l’anglès. A
partir d’aquí, ha de conèixer el llenguatge audiovisual, les eines
digitals (xarxes socials, gestors de xarxes socials i eines de
monitorització) i, en la mesura del possible, estar familiaritzat
amb la programació. Aprendre a programar cada vegada més

és tan necessari com aprendre a escriure oa sumar. L’exercici
d’adaptació és constant. Les xarxes socials en realitat són ja
cosa “del passat”, ara l’adaptació és al mòbil, al vídeo, als nous
formats... com fer front als terminis que s’escurcen a l’hora
d’actualitzar-?
Una de les primeres coses que dic als meus estudiants és que la
formació avui dia és contínua. S’ha acabat allò d’entrar en una
empresa amb una sèrie de coneixements i passar-se allà trenta
o quaranta anys sense actualitzar-se. Per tant, la formació contínua és clau per adaptar-se a aquests terminis d’actualització
cada vegada més curts. Part d’aquesta formació, ha de córrer
a càrrec de l’empresa periodística. De fet, algunes ja estan en
aquesta línia. Universitats, centres de formació i consultors han
d’oferir cursos eminentment pràctics i de curta durada que cobreixin aquestes demandes de l’actual mercat laboral.
Cap a on anem en el futur?
No m’agrada gens fer pronòstics. I menys després de llegir
Being digital de Nicholas Negroponte i descobrir que, encara
que moltes de les seves prediccions són encertades, no fa ni
una referència al protagonisme i la potencialitat dels telèfons
mòbils intel·ligents. Dit això, faré un intent: els periodistes cada
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vegada tindrem més llibertat per crear i distribuir informació, de
manera que apareixeran més projectes periodístics sustentats
per periodistes (a l’estil de eldiario.es, Crític, La Marea, 5W,
Alternativa Económicas, Núvol, públic, etc.). Els mitjans tradicionals seguiran reduint estructura i buscant el model de negoci
en l’entorn digital. Veurem major interacció entre tecnològiques
i editores. I l’audiència tindrà més possibilitat d’escollir, ja que
hi haurà molts mitjans de nínxol. En el fonamental, l’ofici no
canviarà; encara que molts periodistes hauran de dominar cada
vegada més pals si volen tirar endavant.
Ha canviat la definició del que tradicionalment es considerava notícia?
A les facultats de Periodisme s’explica que una informació ha de
complir una sèrie d’atributs per convertir-se en notícia. Per exemple, la proximitat, l’actualitat, la raresa, la prominència i el conflicte
són alguns d’ells. Després de la irrupció de les xarxes socials, algunes d’aquestes característiques muten i apareixen altres noves.
L’actualitat en els mitjans electrònics dóna pas a la immediatesa,
per exemple. És a dir, és més notícia una cosa que “està passant
ara”, que alguna cosa que va passar fa unes hores, i ja no diguem
on queda relegat el que va passar ahir. D’altra banda, la susceptibilitat d’un fet a ser compartit i comentat guanya força.

Els mitjans periodístics digitals dediquen gran espai a temes
que, segons els criteris periodístics tradicionals, no mereixerien ni un breu; però que atenent al nou criteri de “recomanació
social” són rellevants per a les capçaleres, que en difondre’ls
busquen aconseguir major trànsit per al web. Si la televisió va
incloure tenir imatges com un nou atribut a afegir a la llista del
que és notícia, els mitjans socials han incorporat la recomanació social.
En quina manera Google i la recerca del clic ha acabat amb
la professió que coneixíem?
Conèixer segon a segon el comportament de l’audiència té
els seus riscos, més encara, com apuntava al principi, quan el
model de negoci en l’entorn digital no és clar. Els mitjans estan batallant per l’atenció dels usuaris, amb titulars ganxo, per
aconseguir més trànsit al seu lloc web, el que els permet majors
ingressos per part dels anunciants. Mentre el model de negoci
sigui aquest, el tenim una mica cru. L’entreteniment, la polèmica i la remor s’imposen al periodisme. Abans de la irrupció
d’Internet i les xarxes socials, el mitjà que coneixia la seva audiència amb més aviat era la televisió, i si fullegem la graella de
la majoria de cadenes, veiem més espai per a l’entreteniment
que per a la informació. A Internet passa una cosa semblant, tot
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i que les fronteres són més difuses i vam acabar veient capçaleres tradicionals, de rigor informatiu, batallant en les seves webs
per un grapat de clics.
Quina opinió et mereix el clickbaiting?
El clickbaiting fa referència als titulars sensacionalistes l’únic
objectiu és cridar l’atenció dels lectors i portar-los a fer clic en
un enllaç, algunes vegades exagerant i altres enganyant directament al lector. Per exemple, un titular que diu “Descobreix el
que diu Mesi a l’àrbitre en el descans del partit”, i després de fer
clic a l’enllaç descobreixes que no li diu res o el que li diu no té
cap rellevància. Vaja, que et quedes amb cara de tonto. Això em
sembla fatal. Crec que hi ha espai per a tot i que no tot l’espai
ho ha d’ocupar el periodisme, però enganyar la gent resulta
un model totalment perjudicial. Els mitjans que fan això perden
la confiança del lector, i conseqüentment estan condemnats a
desaparèixer.
Com podem lluitar contra les fake news? Què poden fer les
xarxes socials?
L’auge de la desinformació i els problemes per rebatre-la aniran a més en els propers anys. Els periodistes han de dominar
eines digitals per combatre-la. Comprovar la veracitat de les

fonts digitals és bàsic, tant si es tracta d’una pàgina web com
d’un perfil en xarxes socials. Hi ha tres qüestions claus que cal
abordar: qui hi ha darrere d’aquest domini / perfil; què antiguitat
té; i quins són els seus contactes. Eines per verificar dominis
com http://whois.icann.org o per conèixer l’antiguitat d’un perfil a Twitter i les relacions entre els seus seguidors com https://
twopcharts.com són d’utilitat. Així com les que ens permeten
saber si darrere d’un perfil hi ha una persona o un bot, com per
exemple Botometer.
Les empreses tecnològiques també han de tenir responsabilitat
editorial. Després de les últimes eleccions als Estats Units, i
les acusacions a grans companyies com Google i Facebook de
disseminar falses notícies i rumors que haurien tingut pes en
l’elecció del nou president, aquestes empreses ja no poden dir
que “només” distribueixen continguts. No els vam comprar més
aquest relat. S’han tornat companyies fonamentals en la construcció de l’opinió pública i, per tant, han de garantir la veracitat
dels seus continguts. O almenys intentar-ho. Tant Facebook
com Google ja han anunciat que posaran filtres per evitar la
viralització de notícies falses, i que contractessin persones per
verificar la informació. Veurem.
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Els usuaris també han de lluitar contra les notícies falses i fer un
consum responsable de la informació, evitant, per exemple, la
propagació de rumors. Les eines digitals que citava més amunt
estan a l’abast de qualsevol. Els mitjans de masses entenen les
xarxes socials com a canals unidireccionals en què difondre el
seu missatge
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Un estudi analitza l’impacte de les
revistes mèdiques a la premsa
Per Comunicació 21

no, “El major ressò que tenen les revistes mèdiques a la premsa nord-americana i britànica és conseqüent amb el lideratge
científic i periodístic d’aquests dos països”, assenyala Gonzalo
Casino, professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i autor de l’estudi juntament amb Roser
Rius i Erik Cobo, del Departament d’Estadística i Investigació
Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya.
“No només són nord-americanes o britàniques les quatre revistes mèdiques analitzades, que són les quatre de major impacte científic, sinó també moltes de les que estan entre les 100
primeres, com també són d’aquests dos països bona part dels
autors que publiquen en elles”, afegeix Casino.

Un estudi analitza el ressò mediàtic que tenen les quatre principals revistes mèdiques en la premsa generalista, una nova manera de quantificar i conèixer l’impacte que tenen aquests treballs acadèmics més enllà de les publicacions especialitzades.
El treball mostra que la premsa anglosaxona informa tres vegades més que l’europea sobre allò que es publica a les principals
revistes científiques de medicina, així com també un biaix nacional en la premsa nord-americana i britànica. Gonzalo Casi-

L’estudi analitza l’impacte de les revistes nord-americanes New
England Journal Medicine i JAMA, i les britàniques The British
Medical Journal i The Lancet, en 22 diaris de 14 països (entre
els quals El País i El Mundo), categoritzats en quatre regions:
Estats Units; Regne Unit; un tercer grup d’àmbit occidental que
inclou la resta d’Europa, Austràlia, Nova Zelanda i Canadà; i un
quart grup amb els mitjans de la resta del món, per al període
2008-2015.
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Biaix nacionalista
“El més sorprenent d’aquest estudi no és que el New York Times sigui el diari que més atenció presta al que publiquen les
revistes mèdiques, sinó el biaix nacionalista que s’observa en
la premsa nord-americana i britànica, especialment en aquesta
última”, subratlla Gonzalo Casino.
“Podem pensar que la ciència és un assumpte internacional,
però diaris com The Guardian, The Times i el Daily Telegraph
pràcticament només es fan ressò de les publicacions britàniques, ignorant revistes nord-americanes tan rellevants com el
New England o el JAMA”, assenyala el professor de la UPF.
“Aquest factor nacional que hem identificat mereix estudiar-se
més a fons”, remarca.
Els autors del treball suggereixen que les revistes científiques més internacionals (les més proclius a publicar treballs
d’investigadors de nacionalitat diferent), com és el cas de The
Lancet, són també les que tenen un major impacte en la premsa
internacional.
Un dels aspectes destacables del treball és que posa en valor
el concepte de cita periodística per estudiar l’impacte social que

tenen les publicacions científiques més enllà de la pròpia comunitat científica. “L’anàlisi de cites periodístiques podria ajudarnos a avaluar l’impacte periodístic i la popularitat de les publicacions científiques, i comprendre millor les característiques del
periodisme mèdic”, escriuen els autors en el treball publicat en
el BMJ Open. El pots consultar AQUÍ
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Prediccions NetApp, per als CTO
el 2018: Cinc maneres en què
evolucionaran les dades
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

Es tracta de prediccions per als CTO (Chief Technology Officer) en
2018, on la dada continuarà sent el protagonista d’aquesta transformació digital segons Mark Bregman, responsable tecnològic de
NetApp. Per a això, Bregman, s’ha il·lustrat sobre nous avenços
en àmbits com les metadades, els models de consum, la ubicació
de dades, la tecnologia flash i els mecanismes de descentralització de les dades contribuiran a definir el futur immediat d’aquest

món definit pels dades. A mesura que les dades es converteixen
en uns elements cada vegada més distribuïts, dinàmics i diversos,
tot -des de les infraestructures tecnològiques a les arquitectures
de les aplicacions o les estratègies d’aprovisionament- haurà de
canviar com a resposta a les noves realitats en el món del cloud
híbrid. En aquest context, hem elaborat les nostres cinc principals
prediccions per als CTO en 2018.
1: Les dades es converteixen en uns elements conscients
de si mateixos
En l’actualitat, comptem amb uns processos que actuen sobre
les dades i determinen com es traslladen, gestionen i protegeixen. Però, què passaria si, per contra, les dades es definissin
per si mateixes? A mesura que les dades es converteixen en
uns elements conscients de si mateixes i fins i tot es fan més diverses del que ho són en l’actualitat, les metadades permetran
a les dades transportar-se, categoritzar, analitzar i protegir-se
per si mateixos de forma proactiva.
El flux entre dades, aplicacions i elements d’emmagatzematge
es mapejarà en temps real i les dades proporcionaran la informació exacta que necessiten els usuaris en el moment precís
que la necessitin. Això també inclou la possibilitat d’autogovern
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de les dades. Les dades per si mateixes determinaran qui té dret
d’accés a ells, a més del dret a compartir-les i usar-les, cosa que
podria tenir unes majors conseqüències en matèria de protecció
externa, privacitat, governança i sobirania de les dades.
Per exemple, si té un accident de circulació pot ser que hi hagi
diversos grups diferents de persones que vulguin o exigeixin
tenir accés a les dades del vehicle. Un jutge o la companyia
d’assegurances poden necessitar per determinar la responsabilitat de l’accident, mentre que el fabricant de l’automòbil pot
necessitar-los per optimitzar el rendiment dels frens o d’altres
sistemes mecànics. Aquesta autoconsciència de les dades permet etiquetar per controlar qui veu quina part d’ells i quan ho
poden fer, sense pèrdues de temps o potencials errors addicionals a causa de intervencions de persones per subdividir,
aprovar i distribuir les dades pertinents a cada part interessada.
2: Les màquines virtuals es converteixen en màquines de
“carpool”
La gestió d’unes dades cada vegada més distribuïdes serà
més ràpida, barata i còmoda usant per a això màquines virtuals
aprovisionades en infraestructures d’escala web, en comptes
de màquines físiques reals.

Podem comparar-ho amb comprar un cotxe o utilitzar un servei
de trasllat compartit (o carpool), com Uber o Lyft. Per a aquells
que realitzin transports de càrregues diàriament, podria tenir
sentit adquirir una camioneta. D’altres, però, poden necessitar
un cert tipus de vehicle durant un període de temps determinat, de manera que el lloguer és la millor opció. I finalment hi
ha els individus que únicament necessiten un vehicle per anar
d’un lloc a un altre una sola vegada; en aquest cas, el tipus de
vehicle no importa, només la velocitat i la comoditat, de manera
que un servei de carpool és la millor opció per a aquest últim
tipus d’usuaris.
Això mateix es pot aplicar a un context d’instàncies de màquines físiques enfront de virtuals. El maquinari personalitzat pot
ser car, però, per a càrregues de treball intensives i constants,
podria tenir més sentit invertir en una infraestructura física.
Una instància de màquina virtual en el cloud que admeti càrregues de treball variables podria ser comparable a un lloguer:
els usuaris poden accedir a la màquina virtual sense necessitat
de ser propietaris o sense necessitat de saber qualsevol detall
sobre ella. I, al final del període de “lloguer”, desapareix. Les
màquines virtuals aprovisionades en infraestructures d’escala
web (és a dir, la tecnologia sense servidors) són com els ser-
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veis de carpool de la tecnologia, en on l’usuari senzillament especifica les tasques que necessita realitzar.
3: La quantitat de dades creixerà més ràpid que la capacitat
per a transportar-los... I no passa res
No és un secret afirmar que les dades s’estan convertint en uns
elements increïblement dinàmics i que s’estan generant a una
velocitat sense precedents, i això farà que, en breu, es superi en
gran mesura la capacitat per a transportar-les. No obstant això,
en comptes de traslladar les dades, seran les aplicacions i els
recursos necessaris per a processar-les que es moguin a les dades i això tindrà algunes conseqüències per a les noves arquitectures, com les de nivell local (edge), la essencial (core) i el cloud.
En el futur, la quantitat de dades utilitzades en l’arquitectura essencial serà sempre menor de la generada a nivell local, però
això no passarà de forma accidental i s’ha de facilitar de forma
molt deliberada per garantir que les dades correctes es retenen
per aprofitar-los en les preses de decisions posteriors.

Per exemple, els fabricants de vehicles autònoms estan incorporant sensors que generaran una quantitat tan enorme de dades que faran que cap xarxa existent sigui prou ràpida com per
traslladar-los àgilment entre els vehicles i els centres de dades.
Històricament, els dispositius a nivell local no han creat una
gran quantitat de dades, però, ara, els sensors incorporats en
tot -des de cotxes a termòstats o dispositius punibles- faran que
les dades a nivell local creixin d’una forma tan ràpida que arribin
a superar la capacitat de les connexions de xarxa per a dur-los
a la infraestructura essencial. Els vehicles autònoms i altres dispositius locals requereixen unes anàlisis en temps real a nivell
local per permetre’ls prendre decisions crítiques i instantànies.
Com a resultat, portarem les aplicacions a les dades.
4: L’evolució des del “Big Data” al “Huge Data” exigirà noves arquitectures impulsades per unitats d’estat sòlid
A mesura que s’incrementa la demanda per analitzar amb més rapidesa unes quantitats impressionants de dades, necessitem traslladar les dades més a prop de la computació. La memòria persistent
és el que va a permetre una computació de latència ultra baixa sense pèrdua de dades; i aquestes demandes de latència obliguessin en última instància a les arquitectures de programari a canviar
i crear noves oportunitats de negoci impulsades per les dades. La
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tecnologia Flash ha estat un tema destacat en el sector, però, tanmateix, el programari que funciona amb aquesta tecnologia no ha
canviat veritablement, sinó que només s’ha fet més ràpid.
Això s’està veient impulsat per l’evolució del paper dels departaments tecnològics dins de l’organització. En el passat la seva
principal funció va ser l’automatització i l’optimització de processos com les comandes, la facturació, els comptes per cobrar, etc. En l’actualitat, el departament tecnològic és una peça
bàsica per millorar les relacions amb els clients, proporcionant
serveis sempre actius, aplicacions mòbils i millors experiències
a Internet. El següent pas serà la monetització de les dades recopilades a través de diversos sensors i dispositius, per generar
noves oportunitats de negoci; aquest és un pas que necessitarà
noves arquitectures i aplicacions compatibles amb tecnologies
com, per exemple, la memòria persistent.
5: Emergeixen mecanismes descentralitzats i immutables
per a la gestió de les dades
Sorgiran mecanismes per gestionar les dades de forma immutable, veritablement distribuïda i amb tota confiança (és a dir,
sense autoritat central) que tindran un impacte profund en els
centres de dades. El blockchain és un bon exemple d’això.

Els mecanismes descentralitzats com els del blockchain representen un repte al concepte tradicional de la protecció i la gestió
de dades. Com que no hi ha un punt central de control, com
un servidor centralitzat, és impossible canviar o eliminar la informació en un blockchain i, a més, totes les transaccions són
irreversibles.
Penseu en això com si es tractés d’un sistema biològic. Té una
sèrie de petits organismes que saben el que se suposa que han
de fer, sense haver de comunicar-se amb alguna cosa més o
que els diguin el que han de fer. A continuació, els proporcionem alguns nutrients (en aquest cas, les dades). Els nutrients
saben el què fer i tot comença a funcionar de manera cooperativa, sense cap control central. Com un escull coral·lí.
Els centres de dades actuals i les aplicacions funcionen com
granges gestionades de forma comercial, amb una unitat central de control (el granger) que gestiona l’entorn que té al seu
voltant. Els mecanismes immutables descentralitzats per a la
gestió de dades oferiran microserveis que les dades poden usar
per a realitzar les funcions necessàries. Els microserveis i les
dades treballaran de forma cooperativa, sense un control general gestionat de forma centralitzada.
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El bon periodisme no serà suficient
Per Molly d’Aguiar, director gerent de la Iniciativa de Integritat de
Notícies a la CUNY Graduate School of Journalism / Nieman Lab

El 2018, el bon periodisme no serà suficient. No, senyor.
L’actitud predominant en moltes redaccions és que si els periodistes només mantenen el cap baix i fan un bon periodisme,
hauria de ser suficient. Suficient perquè el públic confiï, suficient
per convèncer a la gent que és essencial per a la democràcia,
suficient per fer que el negoci sigui sostenible, suficient per ignorar que els càrrecs són massa blancs i massa masculins, i
suficients per protegir contra la desinformació. I - el pensament

passa - si el públic no pot apreciar una bona informació, bé,
llavors això és sobre “ells” i no sobre “nosaltres”.
De fet, les redaccions que vulguin construir una confiança duradora i un suport públic sòlid per al periodisme de qualitat hauran
de comptar amb algunes de les seves falles, incloent-hi dècades d’insistir que ells només saben quines històries escriure,
que s’adhereixen al periodisme “ambdues parts” i que utilitzen
un idioma que ofega, com a “mala conducta sexual”, “falsa” i
“agent involucrat en el tir”.
Aquesta no és només la meva opinió. He vist de primera mà
com aquestes percepcions del públic perceben aquestes actituds i l’estil d’informació.
Com a part del seu projecte News Voices, Free Press ha acollit
prop de 20 esdeveniments en els últims dos anys per demanar
al públic: Com es fa el periodisme local a la vostra comunitat?
Què està funcionant? Què no? T’estan escoltant?
He assistit a diversos d’aquests esdeveniments, i una i altra vegada he escoltat que els membres de la comunitat interessats
diuen:
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“Estem cansats de tanta història sobre el crim o la mort. Tot és
clic.”
“Els periodistes perpetuen estereotips racistes o xenòfobs sobre la nostra comunitat”.
“Necessitem més i millor informació”.
“Volem notícies útils i que ofereixin solucions”.
Fa poc vaig escoltar a un grup de cinc estudiants que creien en
la necessitat d’una cobertura més exhaustiva per ajudar-los a
desenvolupar empatia i comprensió per a persones i llocs desconeguts de tot el país.
I, tanmateix, també he escoltat recentment a un destacat periodista nacional dir-li a un grup de fundadors i periodistes: “La
gent no es preocupa per les novetats, i no és el meu treball
fer-los cura”.
Llavors, quin és el treball d’un periodista que no li importa si el
públic es preocupa per les notícies?

Si els periodistes volen que el públic escolti, els periodistes han
d’escoltar al públic. Si els periodistes volen que els ciutadans
es preocupin, els periodistes han de preocupar-se pel públic.
Sabem que una bona història pot provocar canvis en la societat
de maneres grans i petites. Però les bones històries no són
suficients per garantir la viabilitat a llarg termini del periodisme.
Així que... què farà?
Si el periodisme ha de prosperar, ha de vincular dades fidedignes amb pràctiques de creació de confiança. Això significa
anar més enllà de les pràctiques “d’interacció comunitària” i
“col·laboració comunitària”, sovint d’extracció. Això vol dir escoltar, entendre sense ser defensiu (com ara, no cridis a la crítica generalitzada i “la més excessiva reacció” ). Si el periodisme ha de prosperar, ha de solucionar la seva absurda manca
de diversitat en el personal de les redaccions, fonts i històries.
També ha de defensar la democràcia per ser més democràtica
en el seu procés de trobada de premsa i tenir una actitud audaç
en defensa de la llibertat d’expressió.
Potser el més important, si el periodisme ha de prosperar en el
futur, ha de reconèixer i lluitar contra les seves contribucions al
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manteniment de l’statu quo, tant a la portada com a l’interior de
la redacció. Els periodistes haurien d’utilitzar el seu privilegi per
ser solidaris amb les persones amb històries poc conegudes,
que són les principals lluites per un canvi comunitari significatiu.
El bon periodisme desafia el poder, en comptes de cuidar-lo.
El que és emocionant, i el que em sorprèn amb l’esperança, és
que estem veient que les organitzacions de pensament avançat
i els seus líders redefineixen el que significa fer un bon periodisme. Col·legis i comunitats prenen temps per escoltar i fer
preguntes sobre la informació que necessiten i crear formes
creatives de proporcionar-les.
També estic profundament encoratjat per la plataforma internacional Gather, on ja hi ha més de mil periodistes dedicats a una
visió del periodisme impulsat per les persones, comparteixen
les seves idees, fan noves connexions, aprenen noves habilitats i es recolzen. Com més forta sigui aquesta xarxa, com
més gran es faci, més ens movem cap a una confiança real i
significativa entre les sales de premsa i el públic.
Ja és hora de descartar que la percepció del “bon periodisme”
sigui suficient. Ja sigui que les redaccions vulguin reconèixer-

ho o no, hi ha una desconnexió substancial entre elles i el públic sobre el paper del periodisme a les nostres comunitats i la
nostra democràcia. Ignorar aquesta desconnexió no farà que
se’n vagi.
Al contrari, deixeu que 2018 sigui l’any en què el periodisme
comenci a escoltar i creure que la gent realment ho fa, que
es preocupa profundament per les notícies i la informació de
qualitat. Pot ser que aquest any el periodisme aixequi les veus
de les persones de color, les dones i les que estan al marge,
abraça pràctiques de confiança, defensa la llibertat de premsa i
ensenya com funciona el poder.

