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No hi ha recepta per a la supervivència
de la premsa local, però sí ingredients:
posar pausa, compartir el seu propòsit
i ser únics

Per Alfredo Casares, periodista, Fundador de @DNLaboratorio
/ Medium Corporation

Fer bon periodisme no és suficient.
L’oferta informativa digital és una autopista per la qual les persones circulen sense límit de velocitat i sense un destí prefixat,
amb els vorals sembrats de cartells que reclamen la seva atenció i amb infinitat de sortides que prometen continguts nous i
atractius.

Els mitjans, en moltes ocasions, ens afanyem més en dissenyar magnífiques senyals de neó cap a la nostra sortida que en
construir una destinació realment valuosa. Són les regles, ens
diem. Hi ha una ferotge competència, som molts oferint les mateixes informacions, angoixats per no arribar a donar-les totes;
com més, millor. La velocitat és aclaparadora i només sobreviu
el nou. Vam reaccionar, a remolc d’una actualitat que mai podem atrapar del tot, i quan ho fem la abordem de forma mecànica i precipitada.
En aquesta autopista d’acceleració constant competim per
l’atenció, pel temps de les persones. Per als que transiten manejant un telèfon mòbil l’experiència es multiplica. Aquest suport estreta la via fins a un carril únic, sobre poblat, pel qual circulen en els dos sentits missatges personals, vídeos, compres i
vendes, alertes, brossa, fotos, transaccions bancàries, podcast,
programes de televisió, calendaris de treball i informació de tot
tipus. Com ser rellevants en aquest entorn?
El mòbil s’ha convertit en un llum d’Aladí de butxaca a la qual
podem formular desitjos en qualsevol moment, un mag de la
distracció, un tirà de dues cares que ens manté captius mentre
ens xiuxiueja propostes sense parar. Fa un temps que el mòbil
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va superar a l’ordinador de sobretaula com el principal dispositiu d’accés a internet i els mitjans tradicionals ja vam rebre
prop del 70% de les visites a les nostres webs des de mòbils.
En aquestes circumstàncies, els mitjans no només competim
per l’atenció, sinó que ens hem vist obligats a fer-ho també en
la tecnologia, per poder disposar d’un producte que aquest a
l’altura: bell i fàcil d’utilitzar.
“Hem d’oferir les notícies de forma atractiva perquè lliurem una
batalla pel temps de la gent”, assegura David Ho, vicepresident
i director editorial del grup nord-americà Hearst. “Hi ha milers
de coses que les persones poden fer amb els seus telèfons que
són divertides i amenes, per què haurien de barallar-se amb
producte lleig?”. I afegeix: “La clau al mòbil no és ser breu, sinó
ser rellevant”.
Un model basat en la confiança i la lleialtat
Fer-se un lloc en aquest context és un enorme desafiament per
als mitjans tradicionals, que lluitem cada dia per innovar, per fer
més, per ser millors, per ser recognoscibles, per ser diferents.
Per als diaris locals, que no disposem d’audiències enormes
amb què poder generar ingressos publicitaris, competir és un
exercici esgotador i ens pot arribar a distreure de la qüestió de

fons: ser un element valuós en la vida de les comunitats i les
persones.
Si fiem el nostre destí a una qüestió tecnològica, si donem per
fet que tota la resta ho fem bé i que el secret és seguir fent-ho
com sempre ho hem fet, estarem morts.
“Si la gent no aprecia el bon periodisme és el seu problema, no
el nostre”, podrem demanar que esculpeixin a la nostra làpida,
com suggereix en un interessant article Molly d’Aguiar, directora del programa de suport a projectes periodístics News Integrity, de la Universitat de la Ciutat de Nova York CUNY. “Fer bon
periodisme no serà suficient el 2018. No ho serà per mantenir
la confiança dels ciutadans, ni per a convèncer-los que som
essencials per a ells, i tampoc serà suficient per aconseguir un
negoci sostenible”, afegeix De Aguiar.
Els mitjans locals, també anomenats ara de proximitat, tenim
la temptació d’assumir que la innovació només pot ser tecnològica i rendir-nos en aquesta competició compulsiva en la que
marquen les regles dels gegants mundials. Correm el risc de
conformar-nos, vociferar allò de “que inventin altres” i atrinxerar-nos amb orgull tribal recitant pomposes crides a “recuperar
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l’essència”, “tornar als orígens” o “en cas de dubte, fem periodisme”. Què dimonis significa això? No serà que en realitat ens
paralitzen la nostàlgia, la inseguretat i la por d’alguns a perdre
la seva posició?
El nostre repte és apostar amb determinació per trobar el nostre
propi model de negoci digital. Els que ens dirigim a una audiència reduïda necessitem que la principal font d’ingressos
provingui dels nostres lectors. L’objectiu que tenim és disposar
d’arguments suficients per convertir els nostres lectors actuals
en seguidors fidels que contribueixin a sostenir econòmicament
el nostre mitjà.
Com podrem aconseguir-ho? Establint una connexió amb les
persones a les que ens dirigim. Sent imprescindibles. Sent
únics. “Veure el periodisme com a servei públic més que com
un mer negoci suposa que els editors necessiten reclutar seguidors i donants que creguin en la seva missió més que no
pas subscriptors que paguin només per un servei”, explica el
periodista i professor nord-americà James Breiner. “El suport
econòmic necessita néixer d’una connexió emocional més que
no ser una pura transacció econòmica”.

Treballem per ser únics
No podem renunciar a formar part d’aquesta autopista digital de la
informació, però podem fer-ho compatible amb altres estratègies:
construïm àrees de descans en què aportem un valor diferencial a
les persones, dibuixem vies lentes en les quals puguin refugiar de
l’excés aclaparador d’informació oferim noves rutes en les que puguin connectar amb els seus interessos i sentir-se útils. Les regles
canviaran llavors. Competirem per la lleialtat de les persones, per la
seva confiança en nosaltres. I haurem de guanyar-nos-ho, és clar.
Avui els mitjans hem d’entendre que treballem en el sector de
les relacions, sosté el professor Damian Radcliffe, de la Universitat d’Oregon, en un article sobre el valor del periodisme
local. Detalla algunes experiències de mitjans per conèixer millor les necessitats dels veïns, entre elles la de l’Oregon Public
Broadcasting, el director de continguts, Morgan Holm, reflexiona sobre això: “Podem relacionar-nos amb els ciutadans amb
un mitjà imprès, audiovisual, una app, o el que sigui, però és
relacionant-nos amb les persones com aconseguirem cobrir les
seves necessitats”, afirma Holm. “Si els tractem com a mers
clients que obtenen alguna cosa al final d’una cadena de producció, s’adonaran que aquí tenen moltes opcions que abans
no tenien”. I no serem únics.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
Necessitem un propòsit, dotar de sentit a la feina que fem, al
servei que prestem a la societat, i que els ciutadans ho entenguin així. Tenim la necessitat d’involucrar els lectors i de retre
comptes davant seu. Perquè no acordar amb els ciutadans un
diagnòstic sobre els desafiaments de la comunitat, convidar-los
a incorporar les seves preocupacions i inquietuds i determinar
junts els objectius que perseguirem amb el nostre periodisme?
Seria possible després avaluar el grau de compliment i jutjar el
compromís bolcat en l’intent.

tats a les que servim i el paper que exerceixen els periodistes.

També ho entén d’aquesta manera en un recent article d’opinió
sobre filantropia i periodisme Miguel Castro, responsable de
relacions amb mitjans de la Fundació Bill & Mellinda Gates.
Reconeix que malgrat la distracció en la recerca d’un model
de negoci i la pèrdua de credibilitat, els mitjans mantenen intacta la seva capacitat d’influència. “Els mitjans han d’assumir
les seves obligacions i ajudar a generar canvi social” , diu. “Al
periodisme li urgeix un propòsit que l’obligui a transformar-se”.

Es tracta, en definitiva, de construir relacions sòlides i compromeses, tractar els lectors com a persones formades, amb criteri, relacionar-nos amb ells d’igual a igual, mantenir un diàleg
sincer, entendre bé quines són les seves preocupacions, incorporar les seves aportacions en tot el procés informatiu i ser més
transparents. Com fer-ho? A cada mitjà li correspon posar-se
a la tasca: buscar la inspiració en altres col·legues i diferents
sectors, canalitzar les reticències de la cultura interna i del periodisme tradicional, provar noves solucions adaptades a les
seves circumstàncies i sotmetre a l’avaluació dels ciutadans.
(Imatge de Pascal Campion)

El treball no és senzill. No es tracta d’afegir seccions, lluir nous
dissenys, incorporar col·laboradors o fer més del que sempre
hem fet i fins i tot fer-ho millor. Aquest pas que proposem suposa modificar el paper que els mitjans volem jugar a les comuni-

“Al cap i a la fi, els periodistes som la principal raó per la qual
els ciutadans paguen, nosaltres som el producte”, defensa Aaron Pilhofer, que ha dirigit els projectes digitals de The New York
Times i The Guardian. “El problema és que seguim fabricant un
producte del segle XIX i tractem de vendre’l a ciutadans del
segle XXI, amb resultats predictibles. Això ha de canviar, i els
periodistes necessiten ser els protagonistes d’aquest canvi “.
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Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia,
el progrés és possible per a tots.

endesa.com
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La premsa digital arribarà als 20
milions de subscripcions a 2018.
Equipararà els ingressos als de la
publicitat
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Un informe de Deloitte indica que els “millennials” estan més
predisposats a pagar per continguts i per subscriure als diaris
digitals de qualitat. Així, les subscripcions digitals seran una de
les fonts d’ingressos de més creixement per a la premsa en el

mitjà termini. Així ho creu l’informe Prediccions TMT 2018 que
analitza el futur i les perspectives de les telecomunicacions, la
tecnologia i els mitjans. L’informe publicat aquest dilluns per Deloitte simultàniament a tot el món, xifra en 20 milions el nombre
de subscripcions que arribaran als diaris en finalitzar aquest any.
Aquesta dada coincideix amb l’informe Claus i prediccions per
al periodisme, els mitjans i la tecnologia 2018 publicat fa una
setmana pel Reuters Institute for the Study of Journalism (ja publicat en aquest butlletí de l’AMIC) i que va reflectir que gairebé
la meitat dels editors (44%) veuen les subscripcions com una
font molt important d’ingressos digitals en 2018, més que la publicitat digital (38%) i el contingut de marca i patrocinat (39%).
De fet, per Deloitte les subscripcions seran una de les protagonistes del desenvolupament del sector de telecomunicacions i
mitjans durant aquest any. La consultora preveu que el 2018
arribin als 580 milions a tot el món, amb 350 milions de subscriptors i un creixement aproximat del 20% cada any.
S’equiparen la publicitat i les subscripcions
D’aquesta xifra, 375 milions seran subscripcions de vídeo
sota demanda, 150 milions de música i 35 milions de vídeo.
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L’informe anticipa que cada subscriptor passarà de tenir una
mitjana de dues subscripcions anuals el 2018 fins a les 04:00
subscripcions en línia en 2020 , un creixement del 50%.
Pel que fa a les subscripcions a premsa, Deloitte indica que, tot
i que són el menor percentatge de l’univers d’abonats, seran les
que tindran el major cost i per tant, generaran més ingressos
per abonat. “Desenes de dòlars al mes”, segons indica l’estudi,
pels menys de deu dòlars que costa subscriure a plataformes
de televisió o de música.
“Esperem que els proveïdors de notícies se centrin cada vegada més en generar ingressos de les subscripcions, generalment
com un complement a la publicitat. Atès que en 2012 alguns
diaris facturaven per subscripcions el 10% dels seus ingressos
davant del 90% de publicitat, creiem que la proporció pot ser
del 50:50 a 2020” , indica l’informe. Altres estudis indiquen que
el nombre de persones disposades a pagar per notícies passar
del 9% el 2009 fins al 16% el 2017.
Amb aquests exemples, Deloitte s’anima a pronosticar que
a finals de 2018 el 50% dels adults en països desenvolupats
comptarà amb almenys dos subscripcions a mitjans exclusivament en línia, i que aquesta mitjana es duplicarà el 2020.

Els “millennials” s’apropen a la premsa
Deloitte també prediu un creixement entre joves i millennials
que estan disposats a pagar per continguts informatius, gràcies a una creixent predisposició a llegir premsa de qualitat. En
2017 i dins dels Estats Units, els joves d’entre 18 i 34 anys van
mostrar més voluntat a subscriure. De la mateixa manera, The
New York Times i Washington Post han notat un augment dels
subscriptors en aquesta mateixa franja d’edat.
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L’informe de Deloitte també detecta una creixent adaptació de
les publicacions, que adeqüen la seva oferta per augmentar els
seus subscriptors. S’adverteix que moltes capçaleres flexibilitzen el seu mur de pagament quan tenen una notícia d’impacte,
perquè nous lectors arribin als seus continguts i coneguin el
producte. S’ha comprovat, que després de tornar a instal·lar el
mur de pagament, se sumen nous subscriptors que han connectat amb els seus continguts.
El creixent interès per les subscripcions s’uneix a un major
recel cap als anuncis. L’informe prediu que el 10% dels nordamericans de més de 18 anys s’aplicarà quatre o més tipus de
bloqueig simultani de la publicitat (ad blocking) en 2018. Aquest
perfil, el adlergic (al·lèrgic a la publicitat), no només bloqueja la
publicitat en els seus ordinadors i dispositius mòbils, sinó que
també evita anuncis gràcies a les televisions intel·ligents, els
gravadors de vídeo digital i el streaming de vídeo a la carta.
La realitat espanyola
I a Espanya? La presentació d’informe va comptar amb la participació del conseller delegat de Vocento Luis Enríquez, que
va advertir que tots els mitjans que estiguin exclusivament finançats per publicitat ho passaran malament a curt termini.

Segons Enríquez, aquests mitjans hauran d’invertir molt més
diners en conèixer als seus usuaris, a causa de les majors demandes dels anunciants, al mateix temps que competiran amb
gegants com Facebook, Google o Amazon, que tenen molts
més recursos per realitzar aquesta mateixa tasca.
L’editor del diari ABC va tornar a recordar que, en un entorn en
què els diaris bolquen tot el seu contingut de manera gratuïta
en xarxes socials i cercadors, una de les claus és preservar la
marca dels mitjans i la qualitat de les seves informacions. En
aquest sentit es va mostrar més optimista que en altres ocasions, destacant que els anunciants estan buscant entorns segurs per a promocionar-se davant la marea de continguts poc
fiables a la xarxa.
El mòbil com a eix dels continguts
L’informe Deloitte també ressalta que la clau del desenvolupament de les telecomunicacions, mitjans i entreteniment pilotarà
al voltant dels smartphones. En aquest sentit, la penetració dels
telèfons intel·ligents en països desenvolupats superarà el 90%
a la fi de 2023, el que suposa un increment de cinc punts respecte de 2018, convertint-lo en “el principal accés a serveis i
continguts digitals”.
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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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Deloitte preveu que en els propers cinc anys el mercat segueixi
augmentant en termes d’ús, unitats (+19% respecte a 2018),
valor total (hi haurà més de 180 milions d’unitats que superaran
els 800 euros -1.000 dòlars-) i preu mitjà de venda (+8% respecte a 2017).

Segons el CAC, la cobertura electoral
de TV3 i Catalunya Ràdio va ser la
més equilibrada i plural

L’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la
cobertura de les eleccions al Parlament autonòmic del 21 de
desembre constata que TV3 i Catalunya Ràdio van ser els que

més van igualar el temps de notícies dels diferents partits a les
informacions sobre la campanya electoral, així com els mitjans
que van oferir una major diversitat de veus. El treball analitza
els informatius diaris del 5 al 19 de desembre de TV3, Catalunya Ràdio, 8tv, RAC1, TVE Catalunya, La 1, Telecinco, Antena
3 i La Sexta. Així mateix, examina els actors polítics que van
participar en debats, entrevistes, magazins i altres espais informatius emesos pels mitjans esmentats, el 324 i el Canal 24
Hores. En total s’han analitzat 141 hores corresponents a 221
informatius diaris i 225 programes de la tipologia magazins i
altres espais informatius.
L’informe analitza dos grans blocs. En el primer, amb les informacions estrictes de la campanya electoral, el CAC constata
la tendència dels mitjans de la CCMA d’igualar el temps dels
diferents partits. Així, si només es consideren les set forces
polítiques que van obtenir representació parlamentària en les
anteriors eleccions al Parlament, en el cas de TV3 la distància
entre el primer partit (JuntsxCat) i l’últim (CUP) va ser de 3,6
punts, mentre que a Catalunya Ràdio es va reduir a 3,2.
En canvi, Telecinco i Antena 3 van ser els mitjans on la distància
entre el partit que va rebre més atenció i el que menys va ser
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més àmplia, superant els 20 punts. En concret, Telecinco va donar el 22,7% del temps de notícia de campanya a ERC i el 2,5%
a la CUP. En el cas d’Antena 3, el desequilibri va ser similar: el
partit que més temps va ser el PP amb el 21,4%, i el que menys
la CUP amb l’1,3%.
El Consell destaca que, a diferència de convocatòries electorals anteriors, tant Telecinco com Antena 3 van atorgar temps
de notícia de campanya a totes i cadascuna de les set formacions que van obtenir representació parlamentària en les eleccions al Parlament de 2015. Per la seva banda, laSexta no va
seguir l’ordinalitat dels resultats de 2015, però va ser, entre les
privades estatals, la que va presentar menys distància entre els
extrems.
La 1 i TVE Catalunya van mantenir la tònica d’altres convocatòries electorals, en el sentit de tendir a una proporcionalitat
estricta amb els resultats electorals de 2015 i a respectar el
principi d’ordinalitat respecte llavors. Finalment, els dos mitjans
de Godó analitzats, 8tv i RAC1, es van caracteritzar pel fet que
el temps d’informació de la campanya electoral i l’ordre que es
deriva va guardar certa relació amb els resultats obtinguts per
cada candidatura a les anteriors eleccions.

En el segon bloc s’analitza el temps de paraula dels actors polítics.
Aquí l’ens regulador destaca l’absència “gairebé total” de veus del
Govern de la Generalitat, cessat per l’aplicació de l’article 155 de
la Constitució Espanyola. L’informe constata que el Govern espanyol va suposar més de la meitat del temps de paraula del conjunt
d’actors polítics en els informatius de RTVE analitzats: TVE Catalunya (57,6%) i La 1 (56,1%). La seva veu també va ser la que va
gaudir amb més temps en la resta de mitjans (amb proporcions
inferiors), excepte a laSexta, on ho va ser JuntsxCat + PDeCAT.
Un altre tret del tractament de les informacions relacionades
amb les eleccions mostra que TV3 i Catalunya Ràdio van ser
els mitjans amb una diversitat de veus més gran, amb 20 i 17
agrupacions d’actors polítics, respectivament. Per la seva banda, La 1, Telecinco i La Sexta en van donar veu a 14; Antena
3 a 11, i 8tv a 10. En relació amb les forces polítiques, tots els
mitjans van donar veu a les formacions que van obtenir presència al Parlament el 2015, excepte TVE Catalunya, on no es va
observar la presència de la CUP, tot i que sí li va donar veu a
les informacions de seguiment de la campanya.
Pel que fa a les entrevistes, tots els mitjans de la mostra van
donar veu a mínim un cop a totes les forces polítiques amb
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representació parlamentària, amb l’excepció de Telecinco. La
cadena de Mediaset va emetre entrevistes de tres candidatures
(ERC, C ‘si PSC), encara que abans de campanya, al desembre, va fer entrevistes a Cat-Comú-Podem i el PP. El mitjà que
va emetre més entrevistes va ser La Sexta, amb 60, seguit de
Catalunya Ràdio i Antena 3 amb 24 cadascuna, i TV3 amb 23.
(de Guia de la Radio)

La premsa esportiva aposta per les
promocions, però amb menys durada
L’últim Llibre Blanc de la Informació editat per la Associació de
Mitjans d’Informació posa de manifest que les promocions es
van mantenir en la premsa esportiva al llarg de 2016. Malgrat
l’alt cost que suposen algunes d’elles, en total es van llançar
186 promocions enfront de les 182 de l’any previ i les 204 de
2014. No obstant això, on les xifres han variat més ha estat en
l’apartat de la seva durada.
Segons les dades recollides per aquest estudi les promocions
que va llançar la premsa esportiva en 2016 van durar una mitjana de 149 dies. Una xifra notablement inferior als 188 dies que

duraven el 2015 i als 210 que s’estenien l’any precedent. Pel
que fa al nombre de promocions que venien acompanyades per
un augment del preu el creixement va ser notable passant de
165 el 2015 a les 182 el 2016.
És cert que els anys parells solen ser en teoria més propicis per
a la premsa esportiva per la celebració de grans cites esportives en aquestes dates. És a dir, que els editors són més donats al llançament de tota mena d’accions de màrqueting -com
les promocions- aprofitant l’estirada d’esdeveniments com els
Mundials o Eurocopes de Futbol o els Jocs. Així va passar en
2016 (període analitzat en l’últim Llibre Blanc de la Informació)
amb l’Eurocopa de França o les olimpíades celebrades a Rio de
Janeiro. (de Prnoticias)

El llançament del diari Jornada es
decidirà el 24 de febrer en assemblea
El 24 de febrer, la cooperativa editora del nou diari Jornada realitzarà una assemblea general simultània a Barcelona, Palma
i València per encarar la recta final del projecte, en la qual es
decidirà la seva data de sortida, entre altres aspectes. El mitjà
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compta amb més de 600 persones i entitats associades. Inicialment, els impulsors de Jornada tenien previst el llançament
per a finals de tardor, però la situació política a Catalunya va
trastocar els plans al retardar-se la campanya de subscripcions.
“Hem viscut una tardor intensa i convulsa, que ens ha destarotat els plans inicials de sortida del projecte, que volíem que fos
a finals d’any. Durant les festes nadalenques ens hem aturat
per reprendre forces i replantejar el calendari de treball amb
l’objectiu d’enfocar ja la fase final per sortir amb regularitat al
carrer”, explica la directora del nou mitjà, Laia Altarriba.
“Encarem aquesta nova etapa del projecte amb empenta i amb
la convicció que ben aviat podreu llegir cada dia la Jornada”,
afegeix. Mentre això no arriba, bona part dels esforços se centre en la campanya de subscripcions per garantir la viabilitat del
projecte. (de Comunicació 21)
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Mitjans nadius locals busquen un
espai a Espanya
Per J. Breiner / Periodismo Emprendedor

Un nou estudi dels mitjans locals a Espanya que són nadius
digitals ha confirmat el que ja es sospitava:
• La gran majoria amb prou feines sobreviu
• Encara busquen les fórmules de sostenibilitat
• A les plantilles, els falten habilitats tecnològiques i comercials
• El sector és encara molt petit en termes d’audiència i impacte
• Aquests mitjans són vulnerables a denúncies per manca de
recursos per afrontar una defensa legal

Dels 51 mitjans nadius locals, només un terç supera ingressos
de 100.000 euros. Aquestes dades provenen del Informe Anual
de la Professió Periodística 2017 de l’Associació de Periodistes
de Madrid.
La veritat és que les troballes no són molt sorprenents. L’estudi
fa un seguiment de les dues versions anteriors (2016 i 2015)
que van rastrejar els més de 500 mitjans fundats per periodistes
a Espanya des de 2008. Molts dels fundadors d’aquests mitjans
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van ser acomiadats dels mitjans tradicionals com a conseqüència de les dues crisis simultànies que van afectar el sector: la
recessió econòmica i la fugida d’audiència i de publicitat, especialment dels mitjans impresos.
Però en aquest nou informe de 51 mitjans nadius, els investigadors només es van centrar en els mitjans especialitzats en la cobertura local (sense incloure els hiperlocals de només un barri).
Més de la meitat d’aquests 51 mitjans té 4 empleats o menys.

És possible que l’enquesta no hagi captat tots els ingressos
d’aquestes empreses. Els editors de l’informe afegeixen que “...
Cal tenir en compte que es demana la informació dels ingressos generats pels mitjans i no és infreqüent que algunes de les
empreses que aquests donen suport es dediquin també a altres
activitats, com els serveis de premsa per a empreses, la producció de vídeos o les col·laboracions periodístiques”.
Relacions, no escala
Al meu entendre, és fonamental que aquests mitjans locals estableixin unes relacions de confiança i lleialtat amb el seu públic basades en la credibilitat dels seus continguts. Necessiten
aprofitar l’avantatge del coneixement dels personatges importants del seu entorn, l’idioma local, les tradicions, els costums,
les institucions, les organitzacions d’influència i tot el que cap
enginyer de cap plataforma tecnològica (com ara Facebook i
Google) puguin programar en els seus algoritmes per captar
l’atenció d’aquest públic.
És notable que menys de la meitat d’aquests 51 mitjans hagi
llançat un butlletí informatiu per email, un mètode per fidelitzar
l’audiència i als anunciants en un “jardí tancat” que els gegants
Facebook i Google no poden envair.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els editors de l’estudi conclouen amb l’observació que aquests
mitjans locals freqüentment “esdevenen un factor d’animació
sociocultural de les poblacions en què es publiquen, mitjançant
l’organització de conferències, tertúlies radiofòniques, edicions
esporàdiques de publicacions, o fins i tot retransmetent els
plens municipals a través de la seva pàgina web”.

brossa o les opinions que sobrepassen un cert límit, la Universitat Tècnica de Darmstadt (Alemanya) ha creat un projecte
d’investigació que lluita contra aquests fenòmens.

En altres paraules, aprofiten la seva proximitat a l’audiència per
crear relacions estretes. I aquestes relacions tenen un valor
que es pot convertir en suport financer dels seus projectes.

L’algoritme que acabarà amb els
spams en els comentaris de lectors
de mitjans digitals
Els comentaris en els articles són una gran eina per a editors
de notícies. D’ells extreuen informació tal com saber si l’article
ha estat d’interès, conèixer les opinions que generen els textos
periodístics i com a instrument de retenció dels lectors. Malgrat
això, en ocasions aquests comentaris venen carregats d’un discurs d’odi. Per lluitar contra aquests atacs, com són el correu

En una entrevista concedida a WAN-IFRA, el professor
d’informàtica de la UT de Darmstadt, Nicolai Erbs, ha explicat el
rerefons d’aquesta tecnologia que permet classificar els comentaris dels lectors. Erbs ha explicat que aquesta tasca s’ha tornat
més àrdua a causa del fenomen de les notícies falses sumada
als comentaris que segueixen el discurs de l’odi.
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El projecte desenvolupa algoritmes que són d’interès per a la
gestió de comentaris de lectors. El primer pas es centra en la
compressió de l’idioma utilitzat ja que cada llengua requereix el
seu propi. En segon lloc, després d’un filtre previ que els lectors
han hagut de respondre abans de publicar el seu comentari,
es fa una comparació entre les paraules de l’article i l’escrit pel
lector verificant les relacions semàntiques. Les construccions
gramaticals també queden dins d’aquest procés, així com paraules relacionades.
Com identificar els spams? Tal com explica el professor Erbs,
els spams clàssics són senzills de reconèixer ja que contenen
enllaços o paraules clau específiques. L’algoritme que han
creat a la UT de Darmstadt reconeix errors gramaticals, cosa
que acostuma a contenir els spams; a més de construccions
gramaticals pobres o un ús excessiu de exclamacion .
Per lluitar contra els spams i els comentaris carregats d’odi, han
elaborat una llista de paraules basades en comentaris realitzats
fins a la data. Quan un és detectat, automàticament s’elimina
del tauler de comentaris. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Rànquing de digitals estatals: La
Vanguardia trepitja l’accelerador
El trànsit dels digitals generalistes descansa estàtic, aliè a les
circumstàncies i condicions que envolten el sector dels mitjans.
Tampoc està cosit a l’agenda informativa. Un bon exemple
d’aquesta peculiaritat és que al desembre no quedava cap rastre del creixement efervescent que van viure algunes capçaleres l’octubre passat, coincidint amb el moment més candent del
procés polític català.
Desembre va aprofundir en la normalitat recuperada al novembre, tot i que els principals digitals generalistes van arribar a
l’últim mes de l’any suportant una gran càrrega informativa. En
aquest sentit, les eleccions catalanes del 21D amb prou feines
van tenir efecte en les audiències, excepte en el cas dels dos
diaris editats a Barcelona: La Vanguardia i El Periódico. De fet,
la capçalera del grup Godó va apuntar el creixement més alt
segons l’últim informe de comScore; en concret, va guanyar
800.000 usuaris únics entre novembre i desembre, per aconseguir una audiència de 17,2 milions i acostar-se perillosament
a El Mundo, que va tancar el mes de 17,4 milions després de
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perdre mig milió. Un mes més, El País va tornar a encapçalar la
classificació gràcies al fet que ni va guanyar ni perdre usuaris
(18,9 milions) respecte al mes anterior.
Seguint amb l’informe de comScore, desembre va oferir cert
estatisme a la part mitjana i canvis en la baixa del rànquing.
Destaca la pujada de 500.000 usuaris únics d’ABC, fins als 14,7
milions, que el consolida un mes més a la quarta posició de la
taula, més encara tenint en compte la caiguda de 1,2 milions
d’usuaris soferta per El Confidencial (11,3 milions). Per la seva
banda, El Periódico es va aprofitar de les eleccions catalanes
per pujar suaument fins a la setena posició (8,4 milions), en la
qual fluctua últimament.
Entrant una mica més en detall, es destaca una caiguda generalitzada entre els nadius digitals, a excepció d’El Espanyol, que
puja a la novena posició després de guanyar mig milió d’usuaris
i arribar als 7,4 milions. En canvi, eldiario.es cau fins a l’últim
lloc de la classificació com a conseqüència d’haver perdut 1,2
milions en la seva audiència i tancar l’any amb un registre de
6,4 milions. (de Dircomfidencial)

Rupert Murdoch proposa que
Facebook pagui una tarifa als editors
El president executiu del grup de comunicació News Corp, Rupert Murdoch, ha proposat aquesta setmana que Facebook pagui una tarifa als editors que consideri fiables. Segons es pot
llegir en una declaració oficial de Murdoch publicada al web del
grup, “Facebook i Google han popularitzat fonts de difamatoris de notícies a través d’algorismes que són rendibles per a
aquestes plataformes però que són inherentment poc fiables”,
diu Murdoch.
El màxim responsable de News Corp considera que “el reconeixement d’un problema és un pas en el camí cap a la cura, però
les mesures correctives que les dues companyies han proposat
fins ara són comercials, socials i periodísticament inadequades”.
Murdoch creu que “s’ha discutit molt sobre els models de subscripció, però encara no he vist una proposta que realment reconegui la inversió i el valor social del periodisme professional”.
El magnat de la premsa es refereix expressament a Facebook i
al seu CEO, Mark Zuckerberg, després de les últimes mesures
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anunciades per la xarxa social perquè siguin els usuaris que
assenyalen si un mitjà és rellevant o no. “Seguirem de prop
l’últim canvi en l’estratègia de Facebook, i no tinc dubtes que
Mark Zuckerberg és una persona sincera, però encara hi ha
una falta de transparència que hauria de preocupar als editors
i als que desconfien dels prejudicis polítics en aquestes poderoses plataformes”.
Rupert Murdoch considera que “ha arribat el moment de considerar una ruta diferent”, i la seva proposta és la següent: “Si
Facebook vol reconèixer els editors de confiança”, llavors hauria de pagar als editors una tarifa de transport similar a la del
model adoptat per les companyies de cable”. Segons ell, “els
editors òbviament estan millorant el valor i la integritat de Facebook a través de les seves notícies i continguts, però no estan
sent reemborsats adequadament per aquests serveis”. La tarifa
proposta per Murdoch tindria, al seu criteri, “un menor impacte
en les guanys de Facebook, però un gran impacte en les perspectives d’editors i periodistes”.
Els lectors d’El Butlletí poden ampliar aquesta informació des
d’aquest link (de Poynter)

IAB edita el Top Tendències Digitals
2018
El Top Tendències Digitals 2018 és un document que ha estat elaborat per algunes de les
principals comissions
de treball de IAB Spain
amb l’objectiu de, des
de la perspectiva de les
diferents àrees del sector online, mostrar les
claus del negoci digital
en 2018, oferint una visió global del mercat de forma pràctica i eficaç.
Actualment IAB Spain compta amb 21 comissions de treball,
fòrums de participació per a les empreses associades, des d’on
sorgeixen els principals projectes que tenen com a finalitat impulsar el sector digital creant eines de valor com investigacions
de mercat, llibres blancs, guies o estàndards. Aquestes iniciatives ajuden a la indústria publicitària a entendre els reptes i no-
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vetats del negoci digital, acosten als anunciants al sector línia
i, en definitiva, impulsen un mercat creixent i amb vistes a convertir-se en un accelerador important del creixement econòmic.
Aquest document que El Butlletí ofereix gratuïtament als seus
lectors, exposa les que seran les claus del negoci digital en
2018 segons les següents comissions de treball de IAB Spain.
CLICAR AQUÍ (d’AEC)

Google prova en dos ciutats dels
Estats Units l’aplicació Bulletin per
publicar notícies hiperlocals
Google ha anunciat aquesta setmana que està provant en dues
ciutats nord-americanes, Nashville (Tennesse) i Oakland (Califòrnia), una aplicació gratuïta anomenada Bulletin que permet
als usuaris comptar històries locals des del seu mòbil amb fotos, vídeo i text. Segons ha explicat Google, les històries es
publiquen directament al web, sense necessitat de crear un
bloc o un lloc. Els usuaris interessats a utilitzar l’aplicació durant aquest període de prova han de sol·licitar accés a Google.
Es pot ampliar aquesta informació des d’aquest link (d’AEC)
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Zenith Vigía 2018: Creixerà la inversió
en digitals i disminuirà als mitjans
impresos
Per Eduardo Madinaveitia / Zenith Vigía

Els panelistes de Zenith Vigía, directius de mitjans de comunicació, situen en el 3,1% el creixement de la inversió publicitària
el 2018. Després tancar un 2017 pràcticament pla, s’espera que
en l’any que comença el mercat publicitari reaccioni i aprofiti el
vent a favor de la recuperació econòmica i del consum. Durant
aquest any se celebrarà un Campionat Mundial de Futbol, un

esdeveniment que habitualment té una repercussió positiva en
el sector. A més no s’espera que hi hagi convocatòries electorals importants, que solen tenir un efecte negatiu en la inversió.
Com ve passant en els darrers anys el major creixement de la
inversió es produirà en els mitjans digitals; en canvi seguirà disminuint la inversió en mitjans impresos. En un moment en què tots
portem un telèfon mòbil a la butxaca, que s’ha convertit en la major
via d’accés a la informació i, en certa mesura, a l’entreteniment, el
major creixement de la inversió publicitària es donarà precisament
en la qual es dirigeix a Mòbils, que creixeran un 11,1%.
El sector de l’Automoció és el principal motor del creixement de
la inversió en aquests moments. La reactivació de l’economia
ha propiciat la renovació del parc; el 2017 es van vendre més
d’1,2 milions de vehicles, la millor xifra des de 2008. S’espera
que durant aquest any es mantingui la tendència creixent i que
la inversió publicitària doni suport a les vendes.
Altres sectors per als quals també s’esperen creixements en la
inversió són els de Banca i Finances, empès per les fusions i la
transformació digital i Transport i Turisme, en l’any en què Espanya s’ha convertit en la segona destinació turística mundial.
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Com una mostra més de l’optimisme moderat amb què la publicitat comença aquest any, la proporció entre el nombre de sectors
per al qual s’espera creixement i el dels que s’esperen descensos
d’inversió se situa ara en 2,16, davant els 1,58 de novembre. Els
índexs de percepció, que havien caigut en l’última part de 2017
com a conseqüència del conflicte a Catalunya, es recuperen ara.
L’IPSE (Índex de Percepció de la situació econòmica) puja una
mica més de 33 punts i se situa ara en 69,4. Podríem dir que la
situació es percep com a “bona tirant a molt bona”. L’IPMP (Índex
de Percepció del Mercat Publicitari), que havia arribat a ser negatiu al novembre, recupera ara una mica més de 32 punts i se situa
en +19,4. En aquest cas la percepció és “regular tirant a bona”. La
publicitat ha sortit tocada de la crisi i la digitalització i en els últims
anys tendeix a percebre pitjor que l’economia. La distància entre
els dos índexs tendeix a créixer i se situa ja en 50 punts.
Previsions per mitjans
Al novembre ja vam realitzar amb el panell Vigía les primeres
previsions referides a 2018. Els resultats no són molt diferents.
De fet la previsió per al conjunt dels mitjans (creixement del
3,1%) coincideix. Per mitjans només una de les diferències supera el punt percentual. En cap cas aquestes variacions supo-

sen un canvi en el signe de la previsió. Les previsions d’inversió
per mitjans es poden veure a la taula següent. Es comparen
amb les previsions per a 2018 elaborades al novembre. A la tercera columna es representa el sentit de la variació. Un signe +
indica que la previsió és ara millor; un signe - que la previsió ara
és pitjor. Utilitzem dos signes quan la variació supera el punt:
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La inversió en Xarxes Socials i en Vídeo on Line.- Per la
inversió en Xarxes Socials s’espera aquest any un creixement
superior al 6%, de manera que podrien superar-se els 70 milions d’euros. La inversió en Vídeo on Line podria acostar-se als
78 milions d’euros després de créixer gairebé un 6%. La major
part de la inversió en Vídeo on Line correspondrà a formats “In
stream”, que superaran en una proporció propera a 2 a 1 als
formats “in banner”.
Inversió en Audio on Line.- La publicitat en àudio on Line representa un 4,3% de la inversió digital total. S’està consolidant
com una opció més a l’hora de comunicar. S’espera que al llarg
d’aquest any creixi un 5,6%, una mica menys que el conjunt de
la publicitat digital però bastant per sobre del creixement de la
inversió publicitària en general.
La compra programàtica i la preocupació pels adblockers.La Compra Programàtica continua guanyant pes com a modalitat de gestió de la publicitat digital. Segons l’opinió dels panelistes de Vigía representa ja més del 20% de la inversió on line.
Es divideix en parts de mida molt similar entre la qual es dirigeix
a ordinadors (47,5%) i la que va a Mòbils (45,5%) amb una encara petita participació dels televisors connectats.

Els bloquejadors de publicitat (Adblockers) han deixat d’ocupar
els titulars de les notícies, com va passar fa alguns mesos però
una gran part dels panelistes de Vigía creu que canviaran, que
estan canviant ja, la manera en què es compra la publicitat.
Fins i tot un 17% creu que aquesta forma de comprar canviarà
molt com a conseqüència de la proliferació d’aquest tipus de
programari.
Inversió en branded content.- El branded content els continguts generats per les marques com a part de la seva comunicació comercial, suposa ja un 11% de la inversió segons l’estudi
dut a terme per la companyia Scopen. Un 41% dels panelistes
creu que la inversió en aquest tipus de comunicació creixerà
molt al llarg d’aquest any.
Una mica més de la meitat d’aquesta inversió (un 53,8%) hauria
de dedicar-se a la promoció / distribució d’aquests continguts
mentre la resta correspondria a la seva creació.
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Cercant més ingressos en mitjans
d’informació
Obtenir nous ingressos publicitaris és una de les qüestions principals per als mitjans d’informació en l’actualitat. Mike Blinder
(The Blinder Group) aporta aquests consells: “Si fas que els
mitjans digitals siguin més fàcils d’entendre per als anunciants,
obtindràs més vendes en paper, més visites al teu mitjà digital;
en general, una més gran quota de mercat”. “S’han de conèixer
les necessitats de l’anunciant i, després, buscar solucions dins
dels mitjans”.
Blinder exposa que “molts mitjans d’informació col·loquen a la
persona inadequada en aquest paper tan crucial”, en la tasca
de vendes dins d’un diari o mitjà digital. Per a ell, la clau en
aquest sentit és buscar una persona que hagi sobresortit en les
vendes directes des de baix a les empreses, i fer que promogui
cap amunt en l’escala de treball.
De l’anunciant local de la gran empresa de comunicació.Però, necessiten tots els mitjans d’informació a una persona que
treballi en aquest departament, ja sigui un mitjà imprès o un digi-

tal? La seva resposta és contundent: en tots dos casos aquesta
tasca és imprescindible. A més, segons ell, aporta que el personal de vendes ha d’entendre tots els mitjans de comunicació i no
centrar-se en un de sol: televisió, ràdio, premsa, correu directe,
etc. Com més coneixements tingui aquesta persona en tots els
camps, més valuós serà el seu treball i més ingressos aportarà.
La seva tasca és vital “tant per a l’anunciant local com per a la
gran empresa de comunicació”, afirma Blinder.
En les seves paraules, un bon departament de vendes ha de
tenir un model combinat per a poder obtenir nous ingressos: ha
de comptar amb especialistes digitals els quals donaran suport
els coneixements dels especialistes en màrqueting tradicional.
(del blog de Wan-Ifra)

Els ingressos publicitaris de Facebook
duplicaran als dels diaris el 2018
Facebook seguirà sent aquest any una màquina de fer diners. A
l’extrem contrari es troba la premsa impresa, els ingressos per
publicitat es veuran superats pels de la xarxa social el 2019.
Facebook s’emportarà el 23% de la despesa destinada al mitjà
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digital als Estats Units. A més, rebrà un de cada deu dòlars invertits en publicitat combinada (digital i offline). Si els pronòstics
es compleixen, en 2018 Facebook s’embutxacaria al voltant de
21.570 milions de dòlars per publicitat . La xifra és esgarrifosa
per si sola, però ho és més si és possible en comparar-la amb el
que percebran els diaris nord-americans: 10.740 milions, pràcticament la meitat que el gegant d’Internet.
L’informe de eMarketer sobre les tendències socials dels EUA
per 2018 també prediu que els ingressos publicitaris de snapchat i Twitter s’equiparan (1.180 milions i 1.160 respectivament).
Snapchat no creix tant com s’esperava, però sí veurà augmentar els diners que li reporten els anuncis. Per la seva banda,
Twitter s’ha estancat en nombre d’usuaris i els seus ingressos
publicitaris es ressentiran en patir una caiguda del 4,5%.
Les xarxes socials es van acostant a les audiències dels mitjans
tradicionals. De moment, la seva base d’usuaris es quedarà a
32 milions de persones de l’audiència televisiva adulta als EUA
(232 milions), i a 29 milions de l’audiència de vídeo digital (229
milions). En canvi, doblarà al nombre de lectors de revistes (91
milions). (d’eMarketer)

Els fills de professionals de publicitat
i comunicació veuen menys als seus
pares que la resta

Les mares i pares que hi treballen veuen menys als seus fills
que la mitjana espanyola. Es tracta de dades de la campanya
Gestionant fills que proposa als directius de les agències i mitjans de comunicació que mimin i compensin als seus empleats
fent-los un regal molt especial, la maleta de l’educació.
En una acció amb un toc humorístic, Gestionant fills, plataforma d’idees i inspiració educativa adreçada a mares i pares fundada per Leo Farache, informa que “fruit de l’observació i de
converses mantingudes amb amics que treballen en agències
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i mitjans de comunicació” s’ha arribat a la conclusió que les
mares i pares que hi treballen veuen menys als seus fills que la
mitjana nacional. “Això sí, els veuen molt apassionats” continua
la campanya.
“Proposem a les agències que tinguin en compte les dues circumstàncies per fer un regal molt especial als seus empleats que
pugui compensar l’esforç” continua Maria Dotor, la responsable
de continguts de Gestionant fills. Els empleats de les agències
que rebin el regal tindran accés a un any d’idees educatives per
a la tasca més important que realitzen cada dia, la qual desenvolupen quan surten de la feina i arriben a casa: l’educació dels
seus fills. I podran fer-ho en companyia de més de 40 experts,
entre ells: Álvaro Bilbao, Gregorio Luri, Begola Ibarrola, o Patricia
Ramírez. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

El grup Havas reté el compte de la
Loteria catalana, valorada en 3,4
milions
El grup Havas ha tornat a guanyar un dels comptes de mitjans
més atractius per a les agències a Catalunya: la Loteria cata-

lana. I ho és pel seu volum d’inversió publicitària, que enguany
arribarà als 3,4 milions d’euros.
En un concurs públic, Havas Media es va imposar a les agències de mitjans MEC i Carat. La guanyadora va obtenir una
puntuació gairebé perfecta de 96,48 sobre 100. Molt a prop es
va quedar MEC, amb 94,28 punts. Les dues van rebre la màxima puntuació possible (10) a l’apartat tècnic, de manera que
l’adjudicació es va decidir en la part econòmica, que valia un
total de 90 punts. En aquest epígraf, Havas Media va fer valer
la seva millor proposta en l’àmbit d’Internet, on li va treure dos
punts de diferència a MEC, el que va decantar el concurs cap a
la firma francesa. (d’AEC)

L’agència Manifiesto guanya el compte
creatiu i de mitjans de Interflora
Interflora ha adjudicat a l’agència Manifiesto la gestió de la inversió publicitària de la companyia en els mercats espanyol i
portuguès. Manifiesto ja és la responsable del nou posicionament de marca, campanyes creatives, estratègia i implementació digital. A més, Interflora també s’ha convertit en client de
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Manifesto Media, l’agència de mitjans que s’encarregarà de
l’estratègia i la inversió en mitjans començant per una campanya de retargeting.
Per a Jesús Ovejero, Managing Director de Manifiesto: “Treballar per a la marca líder en el seu sector i amb l’aposta decidida
que tenen per la tecnologia i la innovació amb una orientació
clara a resultats de negoci suposa un autèntic repte per a nosaltres”.
La nova estratègia de Interflora es llança sota el claim “Cal
estimar-se més”, que donarà començament aquesta mateixa
setmana i que integrarà tant accions on com off amb l’objectiu
clar de generar resultats construint marca. (de Reason Why)

Infinity Media s’adjudica els comptes
de Beko i Storytel a Espanya
Infinity Media, agència especialitzada en planificació de mitjans, ha anunciat l’adjudicació de dos importants comptes
a la seva cartera de clients. D’una banda, la multinacional
d’electrodomèstics i tecnologia aplicada a la llar, Beko Espan-

ya. De l’altra, Storytel, la plataforma d’audiollibres que anunciava fa poc la seva arribada a l’Estat espanyol.
Amb més de 60 anys d’experiència, Beko és la segona marca
més gran a Europa de productes de línia blanca i ha estat la
companyia que més ràpid ha crescut globalment en el mercat
europeu en els últims set anys. L’empresa, propietat de Arçelik
Group, ofereix solucions intel·ligents dins el sector dels electrodomèstics en més de 140 països de tot el món. A Espanya, es
tracta de la tercera marca d’electrodomèstics que més ven i un
dels patrocinadors premium del FC Barcelona a nivell mundial.
La coneguda multinacional ha triat a Infinity Media com la seva
nova agència de mitjans per gestionar les seves campanyes
a casa nostra, dins d’una nova etapa de comunicació per a la
corporació.
Fundada el 2005, Storytel és la principal plataforma d’audiollibres
d’Europa, amb més de 60.000 audiollibres disponibles i 27 milions d’escoltes dels seus llibres. A l’agost de 2017, la companyia sueca va aconseguir el cim dels 500.000 subscriptors. La
seva aplicació per a smartphones permet escoltar audiollibres
en qualsevol moment i lloc i compta amb un sistema de subscripció similar al de plataformes com Netflix o HBO. L’empresa
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té la seu a Estocolm i opera en 9 països. Precisament, l’aliança
amb Infinity Media és part del procés d’expansió de l’empresa
sueca a Espanya, que ha confiat en aquesta agència de mitjans
independent per dur a terme el seu llançament aquí. (de Programa Publicidad)

L’agència China comença a treballar
per Flex
Des de finals de l’any passat, China ha estat treballant amb Flex
en el seu pròxim llançament, iBedFlex, un innovador concepte
de llit intel·ligent que canviarà per sempre la forma d’entendre el
descans. La campanya que s’estrenarà l’1 de Febrer, posiciona
el nou iBedFlex com “l’únic matalàs que aprèn dels teus somnis”,
I és que aquest sistema pioner -que es maneja mitjançant una
app per tauletes i smartphones-, registra tots els moviments, hàbits posturals i morfologia de l’usuari, per anar adaptant-se als
nivells òptims de fermesa necessaris en cada moment, per així
aconseguir un millor descans al llarg dels anys.
Segons Gerardo Espanya, Director Comercial i Màrqueting de
Flex: “Estem davant la major innovació tecnològica en el món

dels equips de descans dels últims, és una autèntica revolució
que canviarà per sempre la nostra manera de descansar”. Fins
ara el compte de Flex era portat per Sra Rushmore. (d’El Publicista)
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Què han de fer els editors per garantir
el futur dels seus mitjans?
Per Interactiva Digital

Un dels sectors sobre el qual planeja un futur més ombrívol és
el dels mitjans de comunicació. Les companyies periodístiques
s’enfronten a múltiples reptes que fan perillar la seva existència. No obstant això, experts com Valentí Rico consideren que
encara hi ha una possibilitat que els mitjans ressorgeixin de les
seves cendres com l’Au Fènix.
En el seu bloc, el president de l’Estudi General d’Internet (EGI)
qualifica la situació actual dels mitjans com a “molt delicada”, en
bona part per la seva immobilisme, però també per la reticència dels consumidors a que aquestes empreses canviïn el seu
model de negoci (la política del “tot gratis”). En aquest procés
de pauperització dels mitjans, Rico també assenyala el Content
Màrqueting com una forma d’immolació, en permetre a qualsevol publicar els seus continguts en aquestes plataformes.

Els mitjans de comunicació continuen buscant un model de negoci que els permeti augmentar els seus ingressos i connectar
amb l’audiència desitjada. Per aconseguir el seu objectiu, cal
que utilitzin tècniques que els permetin personalitzar continguts
i anuncis. La proposta de l’Estudi General d’Internet és una eina
multifuncional de planificació publicitària i de màrqueting dirigida als diversos actors d’Internet.

No obstant això, no tot està perdut. Encara que en aquests
anys s’hagin detectat tendències clares, com la caiguda de la
demanda de televisió per part dels joves, també s’ha demostrat que en aquestes franges d’edat continuen interessant els
continguts audiovisuals. Prova d’això és que una empresa com
Netflix ha aconseguit que les noves generacions continuïn consumint pel·lícules i sèries modificant novament els seus hàbits.
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Valentí Rico assegura que aquest exemple és “un altre signe
d’esperança per al futur dels mitjans”, perquè demostra que
podran imposar els seus models de negoci si “són adaptats a
l’audiència”.
Perquè el futur dels mitjans estigui garantit, Rico proposa que
els editors tornin als seus orígens realitzant un periodisme
d’investigació, personalitzin la línia editorial perquè estigui en
sintonia amb el que volen els usuaris o es referencien davant
anunciants i agències .
Una manera de millorar els continguts periodístics i publicitaris és
amb l’eina PMM. 2 Beta de la RSIC, que té prevista la seva posada en marxa el 2018. El mateix Valentí assenyala que té similituds
amb la compra programàtica, “però amb investigació sociològica i
planificacions multicanal”. Els mitjans podran oferir continguts valuosos coneixent el seu target i realitzant estudis sociològics, de
perfil, hàbits, gustos, previsions de demanda, etc. A més, és possible conèixer si el lector és comprador actiu d’algun producte per
ajustar la publicitat als seus interessos i necessitats.
Finalment, Valentí assenyala que hi ha dos models de negoci
vàlids per a la premsa: un de pagament, en el qual no es visua-

litzi publicitat, i un altre amb anuncis no intrusius en el qual no
es permetin limitadors com els bloquejadors publicitaris.

Com és Signal, l’app de missatgeria
“segura” que utilitzaven Puigdemont i
Comín

Fins avui, no moltes persones coneixien l’existència d’una aplicació de missatgeria “segura” anomenada Signal. No obstant
això, en ser el mitjà a través del qual es comunicaven Carles
Puigdemont i l’exconseller d’ERC Toni Comín i haver transcendit una conversa entre tots dos en ser-li fotografiada la pantalla
a aquest últim, la popularitat de l’app ha crescut com l’escuma.
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Signal empra la tecnologia de seguretat TextSecure, que al
principi es va utilitzar per a les comunicacions per SMS i posteriorment en sistemes d’enviaments de missatges gratuïts.
L’aplicació, a la qual se li va atorgar el nom de Signal, va ser
recomanada per Edward Snowden a 2014 com l’aplicació de
missatgeria instantània més segura, i aquí va començar la seva
popularitat.
La principal característica de Signal, que està disponible per a
iOS i Android, és que permet mantenir converses xifrades punt
a punt gràcies a TextSecure, el que implica una seguretat total.
En el moment d’iniciar un xat, el telèfon de l’emissor envia un
símbol, una mena de contrasenya, al receptor. El contingut del
missatge s’envia xifrat des del telèfon emissor i únicament el
telèfon receptor, gràcies a aquesta contrasenya, pot desxifrar
el seu contingut. Això afecta tant els missatges de text com a
les trucades i videotrucades que es realitzen amb l’aplicació. A
més, aquestes comunicacions no són conservades ni tan sols
en els propis servidors de Signal, de manera que ningú pot tenir
accés a elles, ni els empleats de la firma.
Avui dia el protocol TextSecure és utilitzat també per altres aplicacions de missatgeria instantània com Telegram -que el va

incorporar des dels seus inicis, en ser codi alliberat- i també
WhatsApp, que des de fa dos anys incorpora el xifrat punt a
punt. Per tant, no es pot dir que a dia d’avui siguin menys segures que Signal, que de tota manera sí que posseeix un parell de
característiques que la fan diferent. Per exemple, permet enviar
missatges que desapareixen del telèfon del receptor un cop llegits o transcorregut un determinat espai de temps. A més, Signal avisa a l’emissor d’un missatge si el receptor ha fet captura
de pantalla de la conversa per conservar-la.
Del que no pot avisar Signal -ni aquesta aplicació ni cap, per
molt segura que sigui- és de si un dels interlocutors de la conversa deixa la pantalla a la vista dels altres. Aquí, no hi ha protocol ni encriptació que pugui evitar que s’intercepti el contingut,
com pel que sembla ha passat amb els missatges que Carles
Puigdemont enviava a Toni Comín. (d’AEC)
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Instagram ja permet programar
publicacions

Novetat pels usuaris d’Instagram. Sense necessitat de posarse alarmes per oferir contingut periòdicament, a partir d’ara es
podran programar publicacions, com ja passa a Facebook. Això
si, només podran fer-ho de moment els comptes d’empresa.
Segons han fet públic a través d’ un post al seu bloc, Instagram
ha millorat la seva API, el ventall d’eines que es destinen a que
un altre programari les utilitzi.

La Graph API d’Instagram inclou un servei dedicat a les marques de forma exclusiva, afegint la funció a altres que ja empraven des de l’any passat, com la moderació de comentaris o
les mètriques de cada publicació. Ara també es podrà visitar els
perfils d’altres empreses i veure publicacions en què s’esmenti
a la marca oa on estigui etiquetada sense sortir d’Instagram.
Instagram només permet treballar amb una llista tancada de
tercers per programar les publicacions: són els mateixos que
per a Facebook. Entre ells se situa la coneguda Hootsuite, però
la llista de programes amb els quals programar és llarga, i es
pot trobar clicant aquí . Els usuaris que no siguin marques però
que també vulguin gestionar els seus comptes de manera una
mica més organitzada que la resta poden emprar programes i
aplicacions que, per exemple, avisen a l’hora a la qual hem de
pujar una nova foto, com Later. És gratuïta, encara que el seu
màxim són 30 fotos al mes. Take Off fa una cosa semblant,
tret que és l’app la que decideix quan pujarà la imatge, per tal
de fer-ho en el moment de major interacció dels usuaris. (de
Trecebits)
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Facebook vol valorar la fiabilitat d’un
mitjà amb només dues preguntes

WhatsApp vol acabar amb els
missatges d’spam i falsos

Mark Zuckerberg està decidit a demanar els papers del divorci
a les “fake news” i té anunciats importants canvis en el “newsfeed”, on en el futur tindran menys protagonisme les publicacions
de marques i mitjans de comunicació (que són, al cap i a la fi,
els principals fabricants de notícies falses), com la lluita contra
les “fake news” Facebook comptarà amb la inestimable ajuda
dels usuaris, als quals preguntarà sobre la fiabilitat de les fonts
informatives que s’obren pas en la seva plataforma.

WhatsApp funciona cada vegada més com un mitjà de comunicació de notícies o missatges falsos. Darrerament s’han fet
ressons missatges com que Ryanair regala vols o que Spotify
regala connexions anuals. Ganxos que moltes vegades utilitzen
els hackers per sostreure dades als usuaris de la xarxa social.
La xarxa social s’ha posat seriosa i vol prendre cartes sobre
l’assumpte. WhatsaApp està provant un sistema per marcar
els missatges que hagin estat reenviats un nombre de vegades
molt alt, identificant-los com a cadena de missatges.

Dimarts es va saber com seran les enquestes que dictaminaran
aquesta fiabilitat (o no fiabilitat) dels mitjans de comunicació
que tenen a bé publicar notícies a Facebook. Les enquestes de
Facebook constaran de dues preguntes: 1. Reconeixes les següents pàgines web? (Sí / No); 2. Quant confies en cadascuna
d’elles? (Totalment / Molt / Una cosa / Tot just / Res en absolut).
(de BuzzFeed)

Canvis. En primer lloc, quan l’usuari rep un missatge en cadena,
li apareixerà un avís en el seu xat, sota el nom del contacte que
el va enviar. A més, quan algú torni a compartir un missatge que
ha estat marcat com a possible spam, a l’usuari li apareixerà que
el contingut ha estat “compartit moltes vegades” per alertar-lo
que el que està compartint o rebent no és adequat. WhatsApp no
planteja bloquejar i eliminar totalment els missatges en cadena,
però sí avisar els usuaris que aquest missatge pot ser fals o spam
i no enxampar els usuaris desprevinguts. (de Dircomfidencial)
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El català, eina per al màrqueting
La Generalitat, a través del web Llengua catalana (llengua.gencat.cat), ens recorda que el català és una eina de màrqueting.
I ens explica en un vídeo que el català “t’apropa a un públic
objectiu de milions de persones; t’ajuda a segmentar i a generar empatia vers els teus consumidors”. Ja l’utilitzen marques
líder globals com Google o Apple. I el web remata: “El català fa
marca, utilitza’l”. Per a ajudar als professionals, el web inserta
un vídeo sota el nom “Emmarca’t”, molt recomanable. Veure
CLICANT AQUÍ (d’AEC)

Google estrena versió de Google
Chrome amb reproducció automàtica i
bloquejador d’anuncis
L’última versió de Google Chrome amb reproducció automàtica
i bloquejador d’anuncis es va posar a disposició a través de
Google Play aquesta setmana per a dispositius amb Android
mòbil. La funció bàsicament evita que els llocs web obrin noves
finestres o pestanyes sense el permís del visitant del lloc. El
bloc TechDroider assenyala el codi per a la nova versió, 64, en-

cara que el gerent de Adblock Plus Ops, Ben Williams, i el seu
equip tradueixen l’argot tècnic al llenguatge senzill.
Williams va advertir als usuaris de Adblock que “és important
per a [els anunciants] entendre que per a aquells que bloquegen anuncis, no afectarà molt l’augment del bloqueig d’anuncis”.
“Eliminarà el pitjor dels anuncis, segons la investigació, però
no afectarà l’augment de bloquejadors d’anuncis”. Williams assenyala que Google només sembla estar tractant d’eliminar els
pitjors anuncis a les web, el que és positiu, “però no farà que els
usuaris que bloquegen anuncis deixin d’utilitzar la tecnologia”.
(d’El Confidencial)
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Fake news: El negoci de la
desinformació
Per Carlos Castañeda Viñas, especialista en comunicació estratègica / Puro Marketing

loben la desinformació, propaganda, enganys, inexactitud en
el periodisme i similars, les quals per internet i xarxes socials
s’han multiplicat el seu impacte, deixat d’estar subscrites a un
àmbit geopolític, impactant la vida de ciutadans, la democràcia
i el mercat financer; i sent la seva finalitat enganyar la població.
El desenvolupament tecnològic ha estat un aliat de les notícies falses, reduint les barreres perquè comerciants de desinformació han un negoci rendible de les necessitats d’engany
que tenen diferents persones i institucions. Tot i que la desinformació es vincula generalment amb activitats estatals i serveis
d’intel·ligència, des del 2016 han augmentat els atacs contra
organitzacions i persones, sent els més comuns els atacs ideològics destinats a desacreditar actors socials.
La majoria de mentides news segueixen una lògica comuna i
cadascuna d’aquestes etapes té eines habituals d’ús:

Les fake news (notícies falses) es van integrar al nostre llenguatge diari des de les eleccions presidencials dels Estats Units
d’Amèrica en 2016, però han existit a Llatinoamèrica des que
hi ha dictadors i presidents, com també des que hi ha mitjans
finançats publicitàriament pels governs. Les fake news eng-

Creació: suplantació de llocs (CloneZone facilita aquesta tasca), suplantació de dominis (registres gairebé idèntics, per
exemple: canviant una lletra -ma -rn), modificació de documents, adquisició de comptes (phishing, violació de dades, per
exemple amb la eina SentryMBA).
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Publicació: posts en xarxes socials, ús de bots, publicacions
en fòrums (BotMasterLabs i ZennoStore).
Circulació: publicitat pagada, likes i retweets (TweetAttacksPro
es pot usar per a això), ressenyes (buyamzreviews).
Entre els mètodes utilitzats per a la generació de contingut fals,
es poden esmentar:
• Crear falsos continguts que a primera vista semblen idèntics
als produïts per canals de notícies o fonts informatives legítimes.
• Controlar els canals de comunicació (xarxes socials, web, documents) d’una empresa o entitat de govern per a disseminar
informació falsa.
Combatent les fake news
Si bé és difícil i complex combatre informació falsa, no és impossible. Tenint presents les etapes de creació d’fake news, es
poden adoptar mesures, sent ideal actuar quan estan en la fase
de creació o publicació, ja que quan arriben a la circulació es
torna més una qüestió de limitació de danys. Algunes mesures
que podem adoptar per combatre les fake news són les següents:

• Quan s’ha suplantat la web o xarxes socials, una mesura preventiva és el registrar la marca per poder emetre sol·licituds d’infracció.
• Si es tracta de falsificació de documents, hem de prevenir
aquests atacs amb un marcatge adequat dels mateixos, el que
dificulta la seva replicabilitat amb contingut fals.
• Per evitar l’adquisició de comptes, utilitzeu contrasenyes de
seguretat complexes, no utilitzi la mateixa en tots els seus
comptes i renovi-les de tant en tant. També és bo tenir un tallafocs. Eines com haveibeenpwned et poden ajudar a detectar si
els teus comptes són vulnerables.
• Monitoritzar el registre de dominis maliciosos i tenir un procés
definit per tractar amb infraccions ajuda a combatre la suplantació de dominis.
• Identificar els bots, per exemple: mirant la data de creació del
compte, el contingut que publica, el nombre de seguidors i la
sobreactivitat en períodes curts de temps, són indicis de correu
brossa. Tenir un monitoratge de les xarxes socials és gairebé
una obligació per a les empreses actualment.
• Per seguir els fòrums públics, es pot utilitzar Google Alerts per
tal d’identificar mencions. Eines com Scrapy són més professionals en aquest sentit.
• En el cas de les ressenyes falses, eines com ReviewMeta o Fakespot et poden facilitar la identificació de quines són falses o vertaderes.
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Entre les situacions que s’espera segueixin esdevenint, i les
concepcions ideals que haurien d’ocórrer, es poden nomenar
les següents:

• Mitjans de comunicació: els mitjans noticiosos haurien de
prendre un enfocament proactiu per monitoritzar informacions
falses i adoptar mesures per evitar el plagi de comptes.
• Innovació: la intel·ligència artificial pot aplanar el camí per
desenvolupar eines que evitin les campanyes de desinformació, especialment les relacionades amb ressenyes i publicacions en fòrums realitzades per bots.
• Desconfiança en mitjans tradicionals: la pèrdua de confiança en els mitjans per suposar que publiquen notícies falses
o ometen veritables notícies, fa que les persones busquin informació en xarxes socials per mantenir-se informats, el que
facilita la replicabilitat de fake news. El cas d’Hondures en les
seves eleccions 2017 i posterior és un cas actual d’això.

• Política: les friccions, tensions i fragilitat dels estats contribuiran a la creació, publicació i circulació de notícies falses per
desinformar.
• Xarxes socials: mentre no hi hagi una correcta educació d’ús
i les eines necessàries per filtrar seu contingut, seguiran generant oportunitats per a realitzar campanyes de desinformació.
Si bé s’han pres mesures, com Facebook amb el seu manual
de mentida news, no s’han donat propostes per limitar la seva
circulació o eliminació.

Aquestes tendències fan suposar que estem en l’inici d’una
guerra d’informació, on haurem de ser cautelosos en el consum
de notícies per no contribuir a propagar desinformació tendent
a enganyar-nos o controlar-nos. Si bé no es pot realitzar una
censura de continguts per poder caure en atemptats contra la
llibertat d’expressió, a més de perquè les xarxes socials amb
censura excessiva perdrien seguidors, l’autocensura de les
persones passarà a ser un factor clau, igual que l’acció de les
empreses.

No obstant això, aquestes mesures preventives sempre podran
ser vulnerades perquè els desinformants van canviant els seus
mètodes i apareixen noves eines.
Evolució de les campanyes de mentida news en 2018
Les inquietuds socioculturals, les finances i la situació geopolítica seguiran sent els eixos de les fake news durant el 2018,
especialment per la innovació d’eines per a aquest tipus de
pràctiques i la fàcil disseminació que brinden les xarxes socials.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
L’estudi de Kantar “Trust in News” revela que la reputació dels
mitjans tradicionals s’ha mantingut gairebé intacta, sent la televisió i els impresos reconeguts com més fiables que les xarxes
socials. Les fake news han aconseguit que les persones que
reben informacions les contrastin amb altres fonts abans de
compartir-les, sent la mitjana de 4 fonts informatives diferents
segons revela l’estudi. No obstant això, 1 de cada 5 persones
segueixen compartint notícies sense haver llegit més que el títol. Així mateix, els webs de notícies, vídeo i podcast, han superat a la televisió com a primera font informativa, malgrat que li
atribueixen difondre informació dubtosa.
Respecte a pagar per l’accés a la informació, la majoria de persones van indicar que no li veuen sentit a pagar per notícies
causa de la gran quantitat que circula de manera gratuïta a Internet, de manera que els mitjans han de començar a pensar
en noves formes de administrar les seves bases de dades de
clients.

Una guia per demostrar el ROI de
campanyes en social media

Amb un 40% de la població mundial activa a les xarxes socials,
totes les marques de totes les indústries poden usar el social
media per interactuar, informar, captar nous clients i fidelitzar
els existents. Però sense una estratègia clara, pot ser extremadament difícil comprendre el rendiment de la inversió en
aquests canals.
Aquest recurs explora com els principals professionals del màrqueting que fan ús de les estratègies insight-driven, adapten les
seves activitats en cada etapa. Des de la alineació de la marca
amb les tendències dels clients i la gestió de les comunitats,
fins al seguiment dels seus competidors: descobreix com les
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dades de les xarxes socials poden ajudar-te a aconseguir l’èxit
i objectius de les teves campanyes. La Guia KPIs Social Media
ofereix: 7 KPIs essencials que nos’han de perdre de vista; 3
estratègies per analitzar i desenvolupar campanyes; les 4 millors pràctiques per definir i optimitzar les campanyes en temps
real, etc.

dels seus professionals i al foment de l’ús del llenguatge sonor,
com una eina expressiva i creativa.

Manifest en favor de la creació d’un
Museu de la ràdio a Barcelona

Les set grans línies d’acció del centre podrien ser: La recopilació del material sonor: programes, “podcasts”...; lLa personificació de la història mitjançant els grans noms de la ràdio; la difusió
de l’ús del llenguatge sonor com un element més de l’expressió
i la creativitat dels ciutadans del segle XXI; el recull arqueològic
del material tècnic: receptors antics i aparells de baixa o alta
freqüència; la història de la ràdio i de la distribució de l’àudio a
Internet i la telefonia mòbil com a mirall dels canvis a la societat;
l’aplicació de la intel·ligència artificial a la ràdio i la difusió de
l’art sonor contemporani; la promoció de la radioafició.

Els
programes
L’altra
ràdio
(1980) i Cocodril
Club (1993) demanen la creació
d’un Museu de la
Ràdio a Barcelona. Un centre didàctic i lúdic dedicat a preservar la memòria
sonora del mitjà radiofònic, a la construcció d’un relat històric

Aquesta petició es fonamenta en la gran tradició que té la ràdio a Catalunya i la seva contribució notable a l’ús de la llengua catalana. La primera emissora privada de l’Estat és Ràdio
Barcelona EAJ-1 (1924). Ràdio 4 i Ràdio Olot ofereixen tota la
programació en català des de 1976. La degana de les emissores municipals és Ràdio Arenys (1979). La primera ràdio lliure
va sorgir a Barcelona (1979), Ona Lliure. Ràdio Ràpia (1990)
del CEIP Sant Domènec de la Ràpita, a Santa Margarida i els
Monjos, és l’emissora escolar més antiga. A Internet, dins de

El Butlletí ofereix gratuïtament als seus lectors la guia KPls Social Media, només cal CLICAR AQUÍ (de Digimind)
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Ravalnet (1998), la xarxa ciutadana del Raval de Barcelona,
immediatament s’hi van produir projectes com la ràdio del CEIP
Drassanes i Ravalmedia. Es pot fer l’adhesió al projecte des
d’aquest link (d’AEC)

L’ICUB licita la digitalització del Diario
de Barcelona
L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació per al contracte de digitalització i indexació d’un mínim de
187.500 pàgines de la col·lecció del Diario de Barcelona, les
quals formen part dels fons hemerogràfics de l’Arxiu Històric de
la Ciutat de Barcelona. El nombre aproximat de pàgines per any
de diari a digitalitzar és de 15.200. El cost màxim per imatge és
de 0,16 euros (IVA inclòs), de manera que el pressupost bàsic
de licitació és de 30.000 euros.
A la tardor, coincidint amb el 225è aniversari del Diario de Barcelona, es van posar a l’abast públic els números publicats entre 1792
i 1862 a través del portal de l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues
(ARCA). La resta d’anys de la històrica capçalera s’aniran incorporant progressivament al portal. Diario de Barcelona va ser fundat el

1792 per Pere Pau Husson, i el 1814 va ser adquirit per la família
Brusi, qui a més de ser-ne propietària durant un llarg període, el
va dirigir durant bona part de la seva existència. La publicació va
passar per diverses etapes de desenvolupament, esplendor, crisi i
decadència fins que, finalment, el 1994 va deixar d’editar-se definitivament en paper. Posteriorment, de 1998 a 2009, va reaparèixer
en format digital. (de Comunicació 21)

Oberta la convocatòria als Premis
Ràdio Associació
Ràdio Associació de Catalunya ha obert la convocatòria de
la 18a edició dels guardons que atorga anualment, els quals
distingiran els professionals i els programes de ràdio en català
emesos entre el 4 de maig de 2017 i l’11 de març de 2018, data
en què finalitza el període per presentar candidatures. Els guardons conserven les sis categories de l’any passat (quan se’n
van incorporar dues de noves): el premi al programa de ràdio, al
programa de ràdio local, d’innovació, a la inclusió; al/la professional, i a l’excel·lència. Per a les quatre primeres modalitats es
poden presentar candidatures, mentre que les altres dues queden a criteri del jurat, així com el Guardó 1924 a l’audiovisual.
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A banda, el jurat i el consell rector de Ràdio Associació podran
atorgar fins a quatre mencions honorífiques de reconeixement
a la trajectòria professional de persones o empreses de comunicació. La cerimònia de lliurament dels 18ens Premis Ràdio
Associació tindrà lloc el 3 de maig a l’Auditori de l’ONCE a Barcelona. Com en els darrers anys, el jurat estarà presidit per Carles Solà i format per Imma Tubella, Assumpció Maresma, Joan
Manuel Tresserras i Jordi Margarit. (de radioassociacio.cat)

Curs gratuït sobre mitjans i
comunicació esportiva
Aquest curs gratuït, t’ofereix un coneixement complet de les
tècniques de comunicació i gestió que es posen en pràctica en
la creació de l’esdeveniment esportiu més important del món.
El curs està dirigit tant a professionals com alumnes i interessats en conèixer les tècniques de comunicació dels esdeveniments esportius, com els Jocs Olímpics. No es requereixen
coneixements o habilitats, tot i que es recomana un interès en
els mitjans de comunicació i els Jocs Olímpics com a fenomen
contemporani.

El curs es troba disponible en anglès, pel que recomanem que
l’interessat posseeixi un nivell mitjà de l’idioma per poder aprofitar al màxim el programa ofert, tot i que el curs disposa de
subtítols en espanyol.
Dirigit pel professor Emilio Fernández Peña, el curs consistirà
de cinc setmanes de treball amb una càrrega lectiva de 2-3 hores, respectivament. Els participants comptaran al seu torn amb
activitats pràctico-avaluades, lectures i videolecciones al llarg
del mateix. Els temes a tractar al llarg del curs són: la cultura
dels jocs olímpics; els jocs olímpics i els mitjans; els mitjans durant els jocs; nous mitjans olímpics: actors, gestió i continguts;
patrocini i gestió de drets de TV.
Accedeix al curs sobre mitjans i comunicació esportiva CLICANT
AQUÍ. Tant la inscripció com la participació, estan habilitades
de forma totalment gratuïta i es pot obtenir una Certificació
Acadèmica per part de la Universitat Autònoma de Barcelona,
mitjançant l’abonament de la taxa corresponent. (d’AEC)
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Formació al Col·legi de Periodistes
Fact checking: com verificar a Internet i xarxes.- Barcelona.
Dilluns 5 de febrer (de 15:30h a 19:30h) - Aquest curs, impartit per Nereida Carrillo, vol dotar els professionals de coneixements i eines per moure’s amb rigor en l’entorn digital i garantir
sempre la veracitat de la informació, també a Internet.
Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de comunicació.- Barcelona. Dijous 8 i 15 de febrer (de 09:30h a
14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us
proporciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualsevol intervenció davant un mitjà de comunicació o un altre tipus
d’audiència.
Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barcelona. Divendres 9 i 16 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - A través
d’aquesta formació, impartida per Montse Sanahuja, els assistents aprendran a redactar de manera clara, professionalitzada i adaptada als diversos documents corporatius. Aprendran
també a dotar l’escriptura d’intencionalitat, quan calgui ser
persuasius i coneixeran diverses eines que facilitaran la tasca
d’escriure en el seu dia a dia.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes de Catalunya són bonificables, és a dir que l’empresa
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el Col·legi gestiona els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a
https://www.periodistes.cat/formacio. (de CPC)
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Hiperperiodistes

Per Orídea Fong, periodista i comunicòloga / UNAM

Hiperperiodistes? Què és això? Alguna classe de Transformer?
No. O gairebé. Faig us d’aquesta expressió de manera absolutament intencionada i res acadèmica per nomenar el nou estadi
al qual s’encamina el periodisme digital i al qual, en estricte
sentit, ja hauria d’haver arribat per complet.
Hiperperiodisme és, seguint la meva arbitrària conceptualització, aquell periodista que no treballa únicament un text, sinó
que pensa en hipertext. I és precisament en aquesta noció,
gens nova ja que porta entre nosaltres almenys 25 anys, que
vaig a aturar-me per reflexionar sobre la necessitat que tenim
els periodistes de pensar d’una altra manera: hipertextualment.

Què és hipertext
“Amb hipertext em refereixo a una escriptura no seqüencial, a
un text que es bifurca, que permet que el lector triï que es llegeixi millor en una pantalla interactiva. D’acord amb la noció
popular, es tracta d’una sèrie de blocs de text connectats entre
si per enllaços que formen diferents itineraris per a l’usuari”, va
dir en els 60 l’autor Theodor H. Nelson. Aquesta noció bàsica
s’ha estès per incloure no només als fragments de text, sinó a
tota classe de formats visuals i sonors.
Tots els dies, els que naveguem per Internet, en diversos llocs
web de notícies, vídeos i plataformes de xarxes socials, ens
topem amb l’hipertext. Llegim un article qualsevol i en el cos del
mateix trobem algunes frases ressaltades en un altre color que
contenen un enllaç a un altre article. A més, en les parts laterals
o inferiors, trobem “notes relacionades” amb el que llegim. També trobem vídeos incrustats, galeries de fotos, mapes interactius i, en ocasions, quadres de diàleg que sorgeixen en posar el
cursor sobre algunes paraules i que ens diuen el seu significat.
A més, els continguts sovint es troben en espais web que permeten comentaris per part dels lectors i els links es comparteixen en xarxes socials (del mitjà o de qui sigui), amb comentaris
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que els presenten i resignifiquen. Tots aquests elements generen una manera enriquida de llegir que va molt més enllà de la
sola escriptura, del text arrel.
Seguint aquesta línia de pensament, doncs, l’hiperperiodisme
serà aquell que no únicament pensi en textos elaborats d’acord
als diversos gèneres periodístics, sinó que a més pensa en
formats digitals que ofereixen a l’usuari una lectura enriquida, no lineal, no rígidament seqüencial i, a més, amb cert
grau d’obertura en la qual el lector resulta ser, en cert sentit
“col·laborador” del periodista.
Hipertext i periodisme
La manera hipertextual ja està present en el periodisme, és clar.
Com vaig dir a dalt, té lloc quan el lloc web (usualment de manera
automàtica) genera una llista d’informació relacionada amb la que
estem llegint. També quan l’editor o administrador posa una link
actiu sobre alguna frase, que porti a un altre text complementari.
“L’hipertext implica un lector més actiu, un que no només selecciona el seu recorregut de lectura, sinó que té l’oportunitat de
llegir com un escriptor; és a dir, en qualsevol moment, la persona que llegeix pot assumir la funció d’autor i afegir enllaços o

altres textos a què està llegint “, assenyala George P. Landow
en el seu llibre Hipertext 3.0.
Ara, si la forma hipertextual de presentar la informació ja existeix, perquè parlo de la necessitat de tornar-nos “hiperperiodistas”? Bé, per la senzilla raó que, en una immensa majoria, els
periodistes no sabem res d’això, sinó que deixem aquesta part
al criteri de qui munta el nostre text a la web. Pensem molt en
escriure bé (bé, no tots, la veritat), i molt poc en crear un entorn
propici a la comprensió de la informació que transmetem.
Com ser hipertextual
Els primers esforços de hipertextualitat computada van tenir
lloc a la ficció. Tal com fa Landow (2006), diversos programes
com Intermèdia o Storyspace permeten crear ficcions distribuïdes per fragments, als quals es pot accedir en qualsevol ordre i
en els quals es pot deixar notes i enllaços.
Aquesta forma d’elaborar hipertext provar ser una mica confusa
per a molta gent, però tot i així, no ha mort. En canvi, les prestacions hipertextuals que brinden les plataformes de blocs i llocs
web han tingut molta acceptació, ja que cada vegada són més
accessibles i fàcils d’entendre.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
Un primer pas per ser un periodista hipertextual és senzillament
aprendre a utilitzar les plataformes gratuïtes de bloc. Pensar
no només en l’escriptura, sinó en la imatge que acompanya (la
foto) i en el conjunt d’etiquetes (tags) que afegir a la publicació,
és un bon principi.
No obstant això, hi ha molt més. Un segon pas és pensar de
manera menys lineal, menys seqüencial i pensar la informació
com si fos una xarxa en què cada nus és una nota diferenciada i
en què l’escriptura no és l’únic, ni l’element més important. “Per
força, la hipertextualitat inclou una proporció d’informació no
verbal molt més gran que la impremta”, diu Landow.
Un tercer pas és imaginar de quants maneres diferents podem
enriquir l’experiència del lector, de l’usuari. Pensem en un reportatge sobre un festival de jazz. Què pot portar?

A més del text, de l’escrit en si, podem tenir elements bàsics
com una galeria de fotos i un parell de vídeos del concert. Però
també podem tenir una infografia interactiva per informar sobre
els instruments que componen una Big Band: al posar el cursor
o tocar amb el dit cadascun dels instruments, el lector podrà escoltar un parell de notes per saber com sona cada instrument.
També, per descomptat, presentar en una altra peça independent, però part del reportatge, la llista dels grups que van tocar
al festival. El nom de cada grup serà en si mateix un link que
pot portar al lloc web del grup, o bé a una llista de reproducció
de Spotify amb els seus principals èxits.
Podem tenir també un mapa interactiu de la ciutat on es realitza
el festival, a la manera de Google Maps, amb els teatres o auditoris ressaltats amb un senyal. Cada element pot contenir fotos,
indicacions per arribar, horaris i un link que porti al lloc web per
comprar bitllets. Tot l’anterior conforma un ecosistema informatiu. Una mica molt més gran que un text individual. Un hipertext.
Res d’això és nou i el trobem cada dia. El problema és que, en
general, no som els periodistes els que vam dissenyar peces
així, amb el resultat que poques vegades traiem tot el profit a
les possibilitats que ens brinda la informació.
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Naturalment, la pressa amb què publiquem i els costos de crear
peces addicionals són elements a considerar. No tot tema mereix semblant esforç.
Llegibilitat i usabilitat
En els principis dels llocs de notícies, era una pràctica habitual
anar afegint actualitzacions dins de la mateixa nota conforme anaven sorgint noves informacions. Es creava així un text llarguíssim,
molt complet, això sí, però difícilment abordable per a l’usuari.
Això és una pràctica totalment lineal, textual, no hipertextual i
que alguns mitjans encara practiquen, com La Jornada. Com a
resultat, l’usuari no troba noves entrades que suggereixen que
hi ha nous fragments d’informació disponible. L’indicat és que
cada nou fragment s’elabori en una nova entrada, amb diferent
link , que al seu torn sigui una nota relacionada amb la primera
del fil informatiu.
Una pràctica indispensable en l’escriptura en mitjans digitals és
trencar la uniformitat del text mitjançant subtítols, fotos, links o
quadres. Els textos saturats no són tan llegibles en una pantalla. Per això, els elements visuals que trenquin el text en petites
unitats, formant “capes” d’informació són molt necessaris.

El hiperperiodista, en resum, és un periodista que pensa com
a dissenyador, però no gràfic ni web, sinó com un dissenyador
de l’experiència de lectura de l’usuari i que no només té cura
de la perfecta correcció de les seves dades i la seva escriptura,
sinó que es posa en el lloc del lector i pensa en com facilitar la
comprensió mitjançant elements addicionals.
Thedore Nielsen, citat a dalt, assenyala que “l’autèntic hipertext
hauria de fer sentir als usuaris que poden moure lliurement a
través de la informació d’acord amb les seves pròpies necessitats”. Landow coincideix: “Què ha de fer un per orientar els lectors i ajudar-los a llegir de manera eficient i agradable?... Com
podem ajudar els lectors que han entrat en un nou document
perquè se sentin còmodes?”.
Evolucionem, doncs, cap al hiperperiodisme. No exagero si dic
que el futur del periodisme digital depèn d’això.
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Qui controla els mitjans? No volen
que ho sàpigues, però hi ha formes de
rastrejar-ho
Per Carlos del Castillo / Público

Conèixer qui posseeix els mitjans de comunicació, quines
connexions amb l’Estat tenen els membres dels consells
d’administració dels grans grups mediàtics, saber si han signat contractes amb les administracions públiques i on es troben
la resta dels seus interessos econòmics. Són aspectes fonamentals perquè els ciutadans avaluïn la credibilitat d’un mitjà
i perquè els poders públics assegurin la pluralitat de l’esfera
informativa però que, malgrat això, romanen ocults per als europeus.

Periodistes, sindicats, activistes, editors i organitzacions que
vetllen per la llibertat de premsa van demanar a Madrid un
marc legal que faci aquesta informació transparent per als ciutadans. Argumenten que el dret a accedir a aquestes dades
és intrínsec al dret a la informació: a Espanya, per exemple,
quatre consells de administració controlen el 80% de les audiències de televisió i ràdio, però és pràcticament impossible
per als ciutadans rastrejar quines connexions amb el públic
tenen els seus membres.
“Aquests grans grups mediàtics afirmen que posseeixen molt
pocs mitjans de comunicació, el que és cert en comparació
amb el total, però fals quant a la seva influència política”,
ha denunciat Lutz Kinkel, director del Centre europeu per al
pluralisme informatiu i la llibertat de premsa (ECPMF, per les
sigles en anglès), organitzador de l’esdeveniment Newsocracy al costat de la Plataforma en Defensa de la Llibertat
d’Informació (PDLI).
Saber com es distribueix la publicitat institucional (els diners
públics que ajuden a finançar els mitjans de comunicació) és un
altre dels factors clau per aconseguir una transparència efectiva dels grups mediàtics. “Ara no sabem quins diners públics
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acaben en quin mitjà de comunicació”, ha denunciat Arsenio
Escolar, president de l’Associació Espanyola d’Editors de Publicacions Periòdiques, en la qual no participen els grans conglomerats mediàtics.

centrada en menys de quatre grups. Són dades que ha ofert la
PDLI després d’una anàlisi exhaustiva del mercat informatiu del
Vell Continent, ja que aquesta informació no és pública.

Aquesta opacitat no és casual. “L’únic punt en el que no hi va
haver consens per signar el codi ètic de les empreses de Íbex35 va ser el de fer pública la seva inversió en els mitjans de comunicació”, ha revelat Mar Díaz Varela, de la Comissió Nacional
dels Mercats i la competència (CNMC). Escolar, que ha dirigit
diversos diaris entre els quals destaca 20 Minutos, va demanar
que no només la publicitat de l’Estat sigui transparent, sinó que
ho sigui tots els diners de què es nodreixen els mitjans.

En les últimes dates s’han ofert eines digitals impulsades per
grups ciutadans que busquen combatre aquest problema.
Kaos155 (una referència al 15-M i no a l’article constitucional
que ha capat el poder institucional de l’autonomia catalana,
asseguren els seus desenvolupadors) ha estat dissenyada en
el context del hacklab de La ingovernable, un centre social
autogestionat de la capital. Es tracta d’un cercador capaç de
dibuixar un diagrama de relacions entre les empreses contractistes de l’Estat. El seu codi es va alliberar a l’octubre de 2017.

Hackejant l’opacitat dels grups mediàtics
La propietat creuada dels mitjans de comunicació és un dels
grans problemes per a la pluralitat informativa a nivell europeu. Segons el Media Pluralism Monitor, informe impulsat pel
ECPMF, Espanya està entre els països qualificats d’”alt risc”
en aquesta àrea. No obstant això, entre els 30 països analitzats no n’hi ha cap que baixi de “risc mitjà” si s’analitza la seva
pluralitat informativa sota aquest barem: dos terços dels estats
europeus tenen el 80% de la propietat dels seus mitjans con-

Ja en 2018, el grup hacktivista Xnet va presentar a Barcelona Digiwhist, un projecte per a la detecció del frau a escala
europea basat en el big data. La iniciativa ha desenvolupat diverses eines per facilitar que els ciutadans puguin fiscalitzar el
treball de les institucions, entre elles un cercador de les licitacions públiques de 35 països europeus (de qualsevol nivell, des
de consistorials fins a estatals); un comparador de legislacions
sobre bones pràctiques en les contractacions públiques; o un
programari d’avaluació de riscos sobre aquests tractes estat-
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empresa. Tres institucions anticorrupció de l’Ajuntament de
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya han anunciat que
estan estudiant la possibilitat de incorporar Digiwhist a la seva
metodologia de treball.

Una “start-up” de vuit persones vigilant tot el mercat espanyol
“Sense polítiques públiques és molt difícil assegurar la pluralitat informativa”, va explicar Ángel García Castillejo, coautor
de l’informe sobre Espanya per al Media Pluralism Monitor. “A
Espanya s’han fet esforços des de la perspectiva legislativa per

garantir el pluralisme mediàtic, que no necessàriament s’han
vist acompanyats per resultats”, revelà el professor de la Universitat Carlos III de Madrid i de la Ramon Llull de Barcelona.
Una de les mesures proposades en la jornada va ser la creació
d’un regulador independent que impedeixi que siguin els governs els que s’encarreguin de vetllar per la pluralitat de l’esfera
informativa. “No es tracta d’anar contra la lliure competència,
sinó de protegir el dret a la informació dels ciutadans”, va defensar Joan Barata, membre de la PDLI que assessora diverses
institucions internacionals sobre qüestions relacionades amb la
llibertat d’expressió. A Espanya l’encarregada d’exercir aquest
paper és la CNMC. Díaz Varela, representant de l’organisme a
l’acte, va explicar que la Direcció de Telecomunicacions i del
Sector Audiovisual de l’organisme treballa “com una start-up” al
comptar només amb vuit persones per supervisar tot el sector,
el que la converteix en “un tigre amb dents de paper”. “No podem treballar per la pluralitat informativa, però treballem per la
transparència”, va reconèixer.
Tot i això, hi ha gaver unanimitat en la defensa que no ha de ser
el poder polític el que exerceixi el control sobre els continguts
dels mitjans de comunicació amb l’excusa de les notícies fal-
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ses. La Federació de Periodistes Europeus (320.000 membres
en 44 països) va rebutjar aquesta possibilitat, que s’estudia
actualment a la comissió de Seguretat Nacional del Congrés.
Durant la jornada es va reconèixer que no es té cap dada sobre
l’impacte real de les fake news i que “la lluita contra elles no pot
atemptar contra la llibertat d’informació”.
Tarlach McGonagle, investigador de la Universitat d’Amsterdam,
va resumir les mesures que facilitarien la supervivència de la
pluralitat informativa a Europa, entre les que destaquen, a més
de la transparència, la promoció del “pluralisme estructural”
en els mitjans de comunicació, la recerca de la diversitat en
els continguts i les fonts i la implantació del mètode científic
d’investigació.
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Josep M. Ganyet: “La premsa de
proximitat té un aliat clar en les
xarxes socials”
Per AMIC

Si l’etnografia és l’estudi de les societats i les cultures per mitjà d’una tècnica d’observació en què l’investigador pren part
activa en la realitat que estudia (DIEC dixit), en Josep Maria
Ganyet és un etnògraf digital. Enginyer informàtic, expert en
interacció i comunicació digital i intel·ligència artificial, dirigeix
actualment l’estudi de disseny Mortensen. El 2012 va crear la
campanya Keep Calm and Speak Catalan. Quan no és a les
xarxes, desconnecta amb llibres i discs de vinil 100% analògics.

La intel·ligència artificial ja ha arribat per quedar-se.
La capacitat de càlcul d’ordinadors cada vegada és més accelerada i permet desenvolupar algoritmes o noves maneres
de treballar més eficients. Arribarem a un punt d’intel·ligència
artificial forta, no feble com la que tenim amb Siri o Alexa, capaç
d’aprendre i prendre decisions per ella mateixa, i això generarà
una explosió que no sabem encara cap on ens conduirà.
Alguna intuïció?
Si tu tens un sistema que fa la feina millor que tu, més eficient
i et fa guanyar diners mentre la fa, per què has de treballar tu?
Deixarem de treballar. És inevitable. Tendim a pensar només en
els cambrers de McDonald’s perquè són llocs més repetitius i
mecànics, però darrere ens afectarà a tots: advocats, comptables, metges purament de diagnosi, mestres que poden perdre
la feina fàcilment.
Això ens ha de fer estar tranquils o intranquils?
Totalment tranquils. Que deixem de treballar no vol dir que deixem d’estar ocupats o tenir interessos o de voler aprendre. Voldrà dir que deixarem de fer feines que potser ara ens resulten
tedioses o poc gratificants o repetitives, i ens dedicarem a ser
humans. Les màquines ens prendran la feina, però és que no-
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saltres farem altres coses. Hi ha coses que un robot no podrà
fer mai. Màquines i persones poden col·laborar i excel·lir en allò
que cadascuna sap fer millor. Els humans serem més humans
i millors humans.
(...)
Quins projectes periodístics digitals destaquen avui?
Els projectes comunicatius que m’interessen més no són
aquells en què la pota digital és una extensió o reconversió del
seu negoci antic, perquè això ve a ser un diari digital i prou. A
mi m’interessen els projectes que neixen a la xarxa, que neixen
en xarxa, i que després es van fent transmèdia.
Múltiples suports i fraccionament de continguts.
És el cas del periodista que té un timeline interessantíssim, que
després es converteix en un article, al qual posteriorment també s’afegeix l’article de quatre o cinc periodistes més, i que més
tard es converteix en un digital. I, finalment aquest digital, com
que compta amb col·laboracions interessants, d’anàlisi, en profunditat, i no només del moment, té cert valor imprimir-lo.
El paper prestigia l’online.
No imprimeixo perquè sí, i després penjo alguna cosa del que
he imprès al web, sinó que ho faig al revés. En aquests casos

el paper recupera l’estatus que tenia abans i legitima l’online.
Aquests projectes que funcionen d’electrònic a paper i de tornada m’agraden molt.
L’analògic i el digital com a complementaris.
Sempre. És el mateix que amb la música. Jo escolto música en
digital a través d’Spotify si estic al cotxe o de viatge, però a casa
escolto discos de vinil que abans compro. Vull agafar el vinil i
fer tota la litúrgia, no vull cap més pantalla, i mentre estic escoltant la música em permet fer un munt de coses, com llegir-ne
la lletra, conèixer els detalls de l’enregistrament, recordar quan
i on vaig comprar-lo, si abans vaig haver d’estalviar perquè no
tenia calés.
(...)
Quin espai té la informació de proximitat en el nou escenari
dels mèdia?
L’espectacle en directe i les notícies de proximitat sempre aportaran avantatge. Si vull informar-me sobre un atemptat a París o una inundació al sud-est asiàtic puc fer-ho a través dels
mitjans d’aquí i a través d’Al Jazeera, la CNN o la BBC. Però
si vull saber més sobre un atracament a la botiga del costat
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de casa només puc fer-ho anant-hi físicament, a través d’un
canal local o seguint el Twitter de la gent d’aquí. Per tant, en
informació propera en espai i temps, els mitjans de proximitat
són imbatibles.
Què prioritzaria si fos un editor de proximitat?
En primer lloc, un editor de proximitat no hauria de tenir ni barreres ni filtres entre el que té en paper i en els canals digitals.
En segon lloc, m’associaria per descobrir patrons i avançar cap
a una intel·ligència col·lectiva. El repte aquí és determinar què
fa la gent de Mataró, que també faci la gent de Martorell o de
Granollers, i quines pràctiques ens funcionen a uns mitjans que
també puguin funcionar als altres.
I pel que fa a les xarxes socials?
La premsa de proximitat té un aliat clar en les xarxes socials.
Per aquests mitjans digitalitzar-se és obvi, però no perquè és
el que hem fet tots, sinó perquè implica ser proper i això els és
natural. Les xarxes socials són al palmell de la mà de la gent,
en la intimitat de les llars, dins l’habitació abans d’anar a dormir.
Si a més la informació prové del barri del costat, tot és més
proper encara.

Com poden potenciar-les?
Jo aniria a buscar el concepte de rich media. N’hi ha prou a fer
un Facebook Live amb un mòbil per tenir la teva televisió. No
cal més. T’ofereix el directe de la tele a temps real, que després
et queda en el timeline, i que permet a la teva gent compartir-ne
el contingut i comentar-lo. Fent-ho no competeixes amb la teva
capçalera impresa, sinó que l’estàs prestigiant, igual que la mateixa capçalera impresa també prestigia els teus canals digitals.
Quin rol han de jugar-hi els periodistes?
El periodista ha de fer el que la resta no fem a les xarxes socials.
O, dit d’una altra manera, el que ha fet sempre. Posar un punt
de pausa, d’anàlisi, per contrastar i relacionar informacions aparentment dispars. I no voler reinventar la roda i fer el que fan les
xarxes socials, competir-hi en immediatesa, velocitat i espectacularitat, i apuntar-se al clic fàcil amb titulars buits de contingut.
Per això ja hi ha les xarxes socials. Això ja ho fem a Twitter.
Més periodisme.
Sí. El periodisme no ha mort, és més necessari que mai. Els periodistes disposen ara de més informació, més gent que influeix
i més fonts que mai, i per tant també tenen més recursos que
mai per fer la seva feina.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA
Quan l’èxit ve marcat pels retuits, no sembla fàcil.
No ho és per al periodista tradicional que ha estat en una redacció, ràdio, televisió o diari també tradicional. Però sí que hi
ha una nova raça de periodistes que es passen el dia al carrer i
combinen molt bé la immediatesa del què està passant a Twitter
en aquell moment, amb la reflexió posterior. Ho veus. Els tuits
que fan són el seu quadern de notes del directe, el seu timeline.
I després aporten la reflexió pausada, en clau crítica o d’humor.
No és incompatible, al contrari. (Llegir l’entrevista sencera a
Comunicació 21)
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2018: L’any en que la publicitat se la juga
PerEduardo Madinaveitia,
d’audiències / Ipmark

mesurament

i

investigació

Aquest és el vuitè any en què Pedro Urquidi (IPMARK)
m’encarrega un article dedicat a l’exercici que comença. Tinc
el mal costum de rellegir els anteriors, com a preparació i, sobretot, com a cura d’humilitat que em confirma el difícil que és
encertar en les previsions. Això em porta a que cada vegada
els articles siguin més un resum de l’any anterior i de la situació
del mercat publicitari que una previsió del que pot passar en
el futur. En les circumstàncies actuals el futur, fins i tot el molt
proper, es veu amb molta dificultat. Tot canvia molt ràpid i no
sempre en la direcció que pronostiquen els experts.

En 2017 hem viscut algunes situacions complexes per al mercat
publicitari. Alguns dels grans anunciants, amb Procter & Gamble al capdavant, van mostrar els seus dubtes sobre l’eficàcia
de la publicitat digital i, com en els darrers anys una bona part
del seu esforç inversor s’havia dirigit cap aquí, va ser la publicitat en general la que va sortir perjudicada.
També seguim veient com els grans mitjans digitals (Facebook,
Twitter, Youtube...) reconeixien errors en els seus mesuraments
de la repercussió de la publicitat; es van produir algunes reaccions, encara tímides i concentrades en Estats Units, però de
moment el mercat segueix consentint que els propis mitjans siguin els que proporcionin els mesuraments de les campanyes
que els utilitzen i sense exigir un mesurament per part de tercers.
Les campanyes a llocs no desitjats, el trànsit no humà, els problemes de visibilitat de la publicitat i els adblockers han seguit
creant dubtes sobre l’ús que s’està fent de la publicitat digital.
Les males pràctiques d’uns pocs enterboleixen la imatge general de la nostra activitat. En qualsevol cas, la publicitat digital, i
en especial la que es serveix a través del mòbil, és la que experimenta el major creixement any rere any. I seguirà sent així.
La pressió que les grans empreses de distribució han fet so-
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bre els fabricants ha reduït en gran mesura les possibilitats
d’inversió publicitària d’aquests, la qual cosa ha perjudicat a la
publicitat i als mitjans però també a les pròpies marques, danyades en la seva imatge i en els seus vendes.
Canvis en el consum audiovisual
Després de molts anys en que els grans grups de televisió van
bloquejar la dada d’audiència de convidats, al març de 2017 es
va fer públic. Això ha fet possible un aparent augment del consum de televisió lineal. Però si es compara la dada que veníem
utilitzant fins ara, aquest consum es redueix de nou uns pocs
minuts, com passa des 2012. Ens conformem amb maquillar les
dades perquè la foto segueixi sortint bé. Però la realitat canvia.
A poc a poc però sempre en una mateixa direcció.
El consum audiovisual en dispositius diferents del televisor, o el
d’opcions diferents a les grans cadenes generalistes creix sense parar, especialment entre els joves. Però també sense mesura, o almenys sense una mesura reconeguda i valorada per
tot el mercat. Així i tot la televisió mesurada mostra un nivell de
fragmentació sense precedents: mai una cadena havia dominat
un any amb una quota tan baixa com Tele 5 el 2017: un 13,3%.
La construcció de cobertures per a les campanyes, que segueix

sent la manera en què es construeixen les marques, és cada
vegada més difícil. La televisió segueix sent l’arma fonamental però els seus trets tenen cada vegada menys abast. Això
complica la feina de les agències de mitjans: han d’utilitzar-més
suports cada vegada per arribar cobertures que ja mai són les
mateixes. Si a més ens dirigim a públics innovadors (joves o
usuaris intensius de dispositius diferents del televisor) el problema es complica encara molt més: la fragmentació de la televisió
és una broma si la comparem amb la dels mitjans digitals. Per la
seva pròpia naturalesa és pràcticament impossible trobar dues
persones consumint simultàniament un mateix contingut digital.
Canviem audiències per persones?
Fent de la necessitat virtut diem que ara la publicitat ja no és intrusiva i que aconseguim impactar només a persones interessades en un determinat producte i en el moment en què estan interessades. Però seguim rebent publicitat de l’hotel d’una localitat
que busquem fa temps a Google i al qual no pensem anar mai.
Parlem que substituïm audiències (com si això hagués estat
malament) per persones. Però aquestes persones som dades
d’unes bases que moltes vegades no estan actualitzades. No
crec que canviïn molt les coses aquest any amb la posada en
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marxa del GDPR (Reglament General de Protecció de Dades).
Serà més el control sobre la privacitat i l’ús de les dades però no
és molt probable que això influeixi en l’ús que fem les agències.
Estem en una cruïlla,
un moment clau: no
hem aconseguit eliminar de la televisió
els blocs inacabables
però, excepte en
el cas de les grans
companyies que manegen bases de dades pròpies de comportament dels usuaris
(Amazon, Facebook, Google...), no sempre som capaços de
complir la promesa d’enviar només publicitat rellevant. Ni tan
sols està clar que aquestes grans companyies ho aconsegueixin sempre.
Mentrestant el camí es va omplint de cadàvers de mitjans. La
notícia del tancament de dues revistes tan emblemàtiques com
Tiempo i Interviú em sorprèn escrivint aquest article. El paper
viu una situació molt complicada i no tots els mitjans han trobat
el model de negoci per a la seva transformació digital.

Pagament per continguts
L’arribada de Donald Trump al poder, els seus atacs als mitjans,
l’auge de la postveritat (la manipulació basada en rumors) va
produir un fort creixement en el nombre d’abonats a la premsa
seriosa; el New York Times va ser un dels grans beneficiats.
A Espanya, que semblava el paradís de la pirateria, on ningú
pagaria mai per continguts accessibles a Internet, ja tenim algun
exemple de diaris que viuen de les aportacions dels seus socis,
lectors prioritaris als quals se’ls ofereixen versions sense publicitat! L’arribada d’opcions com Netflix i les ofertes combinades de
les companyies de telecomunicacions han fet que el pagament
per veure continguts audiovisuals visqui el seu millor moment
històric... i creixent. Novament en molts casos amb versions sense publicitat.
En 2017 la inversió publicitària va créixer menys del que prevèiem al començament d’any i, el que és molt més greu, tot
sembla indicar que es va quedar molt lluny del creixement del
PIB. Aquí podem tirar-li part de la culpa a Catalunya; la publicitat, com l’economia en general, fuig d’incerteses i de conflictes. Però crec que estem davant d’un tema més greu: alguns
grans anunciants han perdut la seva fe en la publicitat i la seva
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capacitat de fer créixer a les marques i les seves vendes i han
canviat el focus de les seves inversions. D’altra banda, alguns
tipus de comunicació no es mesuren, o es mesuren malament,
per part de les fonts de dades que podria donar-nos una imatge
distorsionada de la realitat.
Necessitaríem un millor mesurament de tota l’activitat de comunicació de les empreses. Les fonts de dades (Infoadex i
i2p fonamentalment) ho tenen cada vegada més complicat
per desentranyar la magnitud d’aquestes inversions sense la
col·laboració dels propis actors del mercat. I aquests actors no
sempre estan disposats a col·laborar. L’estudi d’inversions digitals que realitza IAB és un bon exemple d’aquesta dificultat.
Aquí, en el mesurament, està un altre dels molts aspectes en
què la publicitat se la juga aquest any.
Després de set anys de comptar amb ComScore com a mesurador recomanat, viurem en els primers mesos de 2018 un nou
concurs. Amb les seves llums i les seves ombres l’actual mesurador recomanat ha fet una feina molt complicada: el mòbil
(amb les seves dificultats afegides de mesurament) va guanyar
pes a una velocitat no prevista en l’anterior concurs; no és senzill aconseguir mostres representatives en digital; actualització

de programari porten gairebé sempre aparellada la caiguda del
sistema de mesurament i la consegüent reducció de la mostra...
i la pròpia realitat mesura és complexa (dominis, propietats,
grups, navegació en apps...) sobretot si sembla que només es
presta atenció a un concepte com el dels usuaris únics que és
cada vegada més irrellevant excepte per a la construcció de
rànquings per engreixar egos. M’agradaria que cada vegada
tingués més pes el temps de consum i la seva quota; però crec
que encara estem lluny d’això.
La publicitat se la juga aquest any en molts terrenys; en un
d’ells competeix amb les grans consultores que han posat els
seus ulls en aquest negoci i que tenen liquiditat suficient per
comprar-se qualsevol dels grans grups... si els interessés. En el
meu repàs del que vaig escriure altres anys he vist que el 2013
advertia: “Si la pèrdua de talent a que la reducció de costos
ha portat el sector acaba perjudicant el valor de les marques a
llarg termini, que és l’objectiu d’aquesta professió, haurem fet
malament la nostra feina”. No estic segur que ho haguem fet
bé. Crec que encara estem a temps però aquest any, com cada
any, la publicitat se la juga.
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Previsions per 2018
Si fem cas de les previsions de i2p o dels panels d’agències de
mitjans com Vigía i Zenthinela la inversió publicitària tornarà a
créixer aquest any. Poc, però creixerà: un 3,7% segons Zenthinela de desembre, un 2,6% segons el Zenith Vigía d’octubre; un
1,1% segons l’i2p de setembre.
Aquest creixement no es distribuirà de manera uniforme: el més
gran correspondrà als mitjans digitals, inclosa la publicitat exterior digital i els canals de pagament de televisió. En canvi els
mitjans impresos seguiran perdent pes en la seva versió impresa (i recuperant en digital només una part, llevat d’algunes
excepcions, del que perden en paper).
Seguiran enfortint els duopolis. Facebook i Google continuaran
guanyant participació en la inversió publicitària mundial (també
a Espanya); el negoci publicitari nacional seguirà molt marcat
per les decisions dels dos grans grups (Mediaset i Atresmedia)
que fan valer la seva posició en el mitjà encara imprescindible
per a la construcció de cobertures.
La publicitat serà cada vegada més digital; el vídeo tindrà cada
vegada més importància; la negociació serà cada vegada més

automàtica (programàtica) i veurem com l’àudio, en molts casos
en forma de podcast, es farà cada vegada més present; pot ser
una nova oportunitat per a la publicitat.
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Els llocs de treball per a alumnes de
periodisme. A Espanya, tot apunta cap
a les especialitats digitals
Per James Breiner, periodisme emprenedor multimèdia / Medium Corporation

professió i que ja em comentat en relació a altres capítols en
aquest Butlletí de noticies.
L’Informe es basa en una enquesta enviada a 13.500 professionals a la qual van respondre 648 que treballen en periodisme, 510 en comunicació i 598 en altres professions relacionades, o que estan jubilats o semi-jubilats. La ràtio de resposta a
l’enquesta va ser del 13%.
Noves especialitats digitals
Pel que fa a les necessitats actuals i futures de la professió, es
nota que hi ha un desajust entre les habilitats utilitzades en les
redaccions i les que ofereixen els professionals en actiu. Per
exemple, el següent gràfic mostra una gran diferència entre el
percentatge dels mitjans que donen feina a gestors de comunitats digitals (56%) i el percentatge dels enquestats que treballen en aquesta especialitat (13%).

On són les oportunitats laborals per als alumnes de les facultats
de la comunicació o el periodisme? Diverses possibilitats se
suggereixen en les dades del Informe Anual de la Professió Periodística 2017 de l’Associació de la Premsa de Madrid (APM)
que descriu el mercat laboral i les condicions de treball de la

Aquesta dada suggereix que els mitjans estiguin trobant a la
gent amb aquesta habilitat fora de les seves pròpies redaccions
i possiblement fora del gremi periodístic.
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es podria esperar que les diferències en cada especialitat no
fossin tan grans.
Potser part de l’explicació d’aquest fenomen pugui ser que les
persones en les noves especialitats siguin principiants en el periodisme, que encara no s’han inscrit en una associació professional i per això no es van incloure en l’enquesta. En qualsevol
cas, el percentatge dels mitjans que ja contracten a gent amb
aquests perfils significa una oportunitat d’aprendre les noves
habilitats tant per als veterans com per als universitaris.

Nota: La diferència entre les barres taronges i les barres verdes
vol dir que hi ha una gran divergència entre les habilitats buscades i cotitzades pels mitjans i les que posseeixen els periodistes professionals. Font: APM, pàg. 14.
Es nota que hi ha grans desajustos en especialitats com les de
visualitzador de dades o grafista (35% vs 2%), periodista de
dades (32% vs. 19%) i analista de dades i tràfic (31% vs 5%).
Si els periodistes que van respondre a l’enquesta tinguessin
les habilitats digitals adequades per a les noves especialitats,

En aquest sentit, els que ens dediquem a dissenyar els plans
d’estudi necessitem trobar maneres de guiar els alumnes cap
a l’adquisició d’aquestes habilitats, dins o fora dels programes
acadèmics oficials.
Periodisme i comunicació segueixen sent graus populars
En l’últim any acadèmic, segons dades oficials del Ministeri
d’Educació, a Espanya 22.000 alumnes es van matricular a periodisme i comunicació mentre que 44.000 més van optar per
disciplines properes com tècniques audiovisuals, mitjans, màrqueting o publicitat. Font: Informe APM, pàg. 19.
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i des de llavors diversos d’ells han anunciat que tenen nous
plans de “retallades de plantilles i remuneracions”, segons
l’Informe de l’APM (pàg. 23). Per descomptat, aquestes no són
bones notícies per als 3.400 graduats en periodisme el 2016
(pàg. 22). I malgrat tot, sembla que el periodisme segueix sent
una professió atractiva per als graduats.

L’Informe descriu un mercat laboral en el qual cada vegada més
alumnes aspiren a la professió, mentre que cada vegada són
menys les places per a ells en els grans mitjans de comunicació. Quan es compara les xifres dels matriculats en el gràfic
de Matriculats -67.000 en total- amb els llocs de treball en els
grans mitjans, la sobreoferta de candidats és evident.
En les plantilles dels mitjans principals -TV, ràdio, diaris, revistes-, només 27.000 persones treballaven en 2015 (pàg. 23),

El creixement del digital
El percentatge de periodistes professionals que treballen en
rols digitals segueix creixent. Més d’un terç dels que van respondre a l’enquesta treballa en mitjans digitals o xarxes socials,
una xifra significativa, atès que supera els percentatges que
treballen a la televisió convencional (27%) o la premsa diària
en paper (24%), tradicionalment els mitjans que més persones
empraven (pàg. 13).
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Les fletxes blaves indiquen que un total de 36% dels periodistes
espanyols treballen actualment en mitjans digitals o en xarxes
socials. Font: APM, pàg. 13.

perspectives laborals amplíssimes als llicenciats, va ser durant
molts anys una pràctica pròpia de les grans empreses, però ara
és ja gairebé un fenomen universal” ( pàg. 6).

No obstant això, la transició accelerada dels mitjans tradicionals a plataformes multimèdia així com les ja comentades expectatives que tenen els gerents dels seus empleats no vol dir
necessàriament una bona notícia per als professionals. Hi ha
veterans que no volen o no poden fer la transició al digital.

Per als professors i els líders dels mitjans de comunicació,
aquest informe ens fa plantejar-nos moltes qüestions sobre les
responsabilitats i els mètodes per desenvolupar la nova generació de professionals de la comunicació. Necessitem professionals preparats per proporcionar el servei informatiu d’alta
qualitat adequat a les necessitats d’una democràcia moderna.

Per als joves que entren al món laboral per primera vegada
hi ha bàsicament dos camins: en els grans mitjans, reemplacen als veterans acomiadats, però a salaris molt més baixos; o
s’incorporen als mitjans nadius digitals, que tenen redaccions
petites, freqüentment poblades per autònoms que reben una
remuneració menor que els en els mitjans grans.
En comunicació, millors oportunitats
L’Informe APM destaca que cada vegada hi ha més petites i
mitjanes empreses que contracten a periodistes i comunicadors per crear mitjans digitals o campanyes en xarxes socials
per als seus clients. “Aquest fenomen, que s’ha obert pas amb
una força inusitada en el món del periodisme i que obre unes

En aquests moments de transició tan ràpids i abromats, necessitem identificar maneres de col·laborar -ls mitjans, les universitats i tots els que sostenen les dues institucions financerament-,
per garantir un futur prometedor per als joves comunicadors i
les audiències que hauran de servir.
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Rutina o ruptura: Incerta glòria entre
el “sí” i el “no”
Per Pere Font i Grasa, periodista

dels temps actuals on la rutina és el paradigma de la societat
líquida. Hi ha una dita de Marti Rialp (pseudònim de Josep
Carreras) extreta del seu llibre d’aforismes de l’any 1930, on
ho resumeix perfectament: “Procedim sempre a la vida com
l’home que ha pujat mil muntanyes i espera, encara, trobar la
que aguanta la volta del cel amb el cim”. Cerquem a tothora la
punta de la felicitat convençuts que hem fet el cim. Hem arribat
gairebé al límit i estem cofois i satisfets. Hem dit que ‘si’ a tot i
a tothom; mai no hauríem gosat contestar amb un ‘no’ la feina
impossible. Calia intentar-ho. El ‘no’ és de covards; el ‘si’ és la
valentia (estones la inconsciència) dels valents.
Que té a veure tot plegat amb el periodisme? Res. O molt. Empíricament, autocrítica per estricte deformació professional. Intentaré explicar-ho, per la qual cosa us convido a: la pissarra!!!,
cridant a l’estil Oscar Andreu...

Crec que el comú de la gent té una incerta por a prendre decisions. Què cal fer amb la cadira que fa anys que aguanta la
nostra espina dorsal? Els avis solien dir-nos: “No perdis el lloc
de treball, que és per tota la vida”, que equival a: “No perdis la
feina perpètua que et dona tres plats al dia de menjar”. Frases
antigues. No, potser no tan si les apliquem al modus vivendi

La pantalla digital a la qual ens apropem, és la de la Universitat
Poynter que ha fet un extens recull d’experiències periodístiques (Local Edition) a partir de quin moment ens cal seleccionar les noticies i els reportatges. Es basa temàticament sobre el
‘no’ i el ‘si’ de la tasca diària. Opinions per tots els gustos: “per
cadascuna de les oportunitats que dic ‘si’ a allò que no vull fer,
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perdo quelcom que si que ho volia fer”, diu Jen A.Miller, de The
New York. Com a professional independent valora en temps i
guanys el que li pot reportar el seu treball. Ell, com molts altres
periodistes freelance, audita el seu temps seriosament. Es pregunta quan de temps passarà twitejant, investigant, escrivint,
filmant, enregistrant, fotografiant, construint el relat del reportatge. El tema, s’ho val? Arribarà a interessar al lector, al consumidor, en definitiva? Perquè no discutir amb l’editor quina ha
de ser la prioritat temàtica? No podem fer un producte per una
minoria, no ens cal perdre el temps essent com som periodistes
multifuncionals. Cal sumar, sí; cal informar, sí; cal omplir tots
els canals alhora, sí; però no tot és sempre útil per atreure la
curiositat del lector-client.
En aquest mateix context de l’extensa enquesta de Poynter, Veronica Toneu, directora d’operacions de The Washington Post,
considera que no cal utilitzar Internet com excusa per fer més,
cal fer-lo servir com a complement per ajudar-te a perfilar (“enfocar”, a l’original) la peça periodística acreditada. Resulta contundent, quan està convençuda que les noticies locals haurien
de deixar de pensar localment: “Gràcies a Internet les noticies
locals son noticies nacionals i internacionals. En la mesura que
les organitzacions intenten atreure més audiències, molts pen-

sen que la clau és escriure més. El que cal és saber utilitzar les
eines que la digitalització ens ha posat a l’abast”.
Arribats a aquest punt, els enquestats per Poynter es pregunten
si t’estàs adaptant als nous hàbits o bé als hàbits ancestrals
del periodisme del segle anterior. És perentori, en tot cas, com
decidir que cal fer o que cal deixar de fer. Analitzar el treball que
estem fent pot connectar, o no, amb l’audiència desitjada. En
definitiva, saber dir ‘no’ als temes presumptament equivocats.
A les redaccions va haver-hi un temps que els periodistes calia
que diguessin ‘si’ a totes les propostes del director. No fer-ho,
equivalia a perdre el lloc de treball a quedar com un esquirol
que refusa participar de l’edició quotidiana. Aquesta persistència no hauria de ser dolenta, sinó tot el contrari ja que pot beneficiar la millora de la qualitat per damunt de la quantitat. Com
diria el vell professional: “no tantes columnes plenes de palla i
més escriptura contundent”.
Com assegura un dels periodistes enquestats: “Mantinc un estricte conjunt de regles mentals sobre el que cobriré i el que
no i no m’he apartat d’aquest paradigma des de fa uns quants
mesos. La decisió m’ha permès que el meu treball, i els més
objectius, fossin molt més fàcils”.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
Cal entrar a les pàgines de Poynter per llegir i rellegir el cúmul
d’experiències dels periodistes nordamericans. Poden semblar
pensaments, opinions i actituds d’una altra galàxia periodística
en bona mesura allunyada del que vivim a casa nostra. Aquí,
la crisi del sector premsa i la necessitat de conservar el lloc de
treball, obliga als joves periodistes a dir ‘si’ a la tasca que se’ls
encomana. Un ‘no’ pot significar arribar a l’atur abans d’hora.
Sentencia Jorge Luis Borges: “L’ésser humà no pot viure sense
rutines, sense costum, sense repetició, però, alhora, tampoc
pot habitar el seu món sense la ruptura de les seves rutines.
Només amb la rutina el temps es torna opressió i la vida pot
arribar a ser asfixiant”.
Massa sovint el periodisme s’esdevé rutina i quan es provoca
la ruptura, s’esdevé un futur fosc, una incerta glòria. (Dibuix:
Clases de Periodismo)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

