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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Aquest 2018 serà l’any de la
Transparència
Per Reason Why

tendència. “El 2018 la indústria del màrqueting necessita construir relacions més fortes basades en la confiança. Aquesta
confiança, fonamental per construir bones relacions laborals,
es va acabar en 2017”.
Segons explica Wheldon, els membres de la Associació Mundial
d’Anunciants volen veure en el futur a “agències treballant juntes
com a veritables partners”. I és que els clients sempre s’han referit a les agències com partners. “Però perquè això es faci realitat
necessitem veure un compromís real per ambdues parts en termes de transparència, obertura, i remuneració justa”.

Aquest 2018 s’està perfilant per convertir-se en l’any de la
transparència i la confiança en el sector del màrqueting i la publicitat, potser perquè els clients volen veure a les agències
treballant juntes com partners.

El mateix per a les agències digitals
El mateix objectiu es marca per a les agències digitals. I és
que 2017 serà recordat com l’any dels escàndols derivats de
la mala col·locació de molts anunciants en plataformes online.
“Encara que l’Associació Mundial d’Anunciants té aliances estratègiques amb Google i Facebook, tots necessitem treballar
dur per solucionar els problemes de transparència, visibilitat,
seguretat de les marques i frau publicitari”.

Aquesta vegada ha estat David Wheldon, president de
l’Associació Mundial d’Anunciants, qui ha confirmat aquesta

I Wheldon continua: “El 2018 ens cal un pla d’acció comú
que ens permeti progressar poc a poc, de forma mesurable.
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L’Associació pretén oferir un marc global que els seus membres
puguin utilitzar quan s’enfronten a problema clau”.
Regulació i protecció de dades
2018 podria ser l’any de la transparència de dades. Segons
Wheldon el repte més gran per als professionals del màrqueting
aquest any serà la Llei de Regulació i Protecció de Dades. Si
2017 va ser l’any de la transparència en mitjans digitals, 2018
podria ser l’any de la transparència de dades.
“La legislació tindrà conseqüència més profundes perquè es
refereix tant a companyies situades a Europa com fora del continent. Els riscos de no complir amb ella són molt alts, tant des
del punt de vista financer com el de reputació”.
I és que és molt probable que aquesta llei acabi amb la recollida d’informació en línia tal com el coneixem fins ara. Les marques hauran d’adoptar una transparència total i un valor real
si volen obtenir informació personal dels usuaris. Qui guanya?
“Les marques que sàpiguen escoltar, siguin escrupoloses amb
la informació dels seus usuaris i ofereixin raons innovadores
i creatives per a la gent que decideixi intercanviar les seves
dades amb ells” .

La promesa ha de ser que la relació entre marca i consumidor es basi en la confiança mútua, el que en última instància
beneficia a tots. “Les relacions fortes porten temps, però les
diferències necessiten ser llimades i la confiança no arriba de la
nit al dia. Després de totes les dificultats de 2017, 2018 hauria
de ser l’any en què les coses tornin a la normalitat i invertim en
construir relacions més duradores”.
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Titular
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Ladillo
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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

EN PROFUNDITAT
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Cinc titulars que deixa James Harding
a la premsa espanyola
Per UNAV i AEC

En diverses entrevistes amb diferents mitjans d’informació,
l’exdirector de The Times o de la BBC, James Harding, planteja
que ja ha arribat el moment d’apuntalar models de pagament
per continguts de qualitat.

El Mundo, Levante EMV, El Espanyol, ABC, Diario de Navarra...
són només alguns mitjans que en els últims dies han publicat
diferents entrevistes i referències al periodista James Harding,
exdirector de la BBC o The Times. Aprofitant la seva visita a
Espanya per participar en el fòrum de la Universitat de Navarra i la Fundació Rafael del Pino “Converses amb...”, James
Harding ha analitzat alguns temes d’actualitat per als mitjans
d’informació com la recerca de nous models de negoci, el paper
de plataformes com Google o Facebook i, per suposat, la difusió de fake news. Aquest és el resum d’alguns dels punts més
destacats partint de cinc titulars:
1. Les notícies escombraries són pitjors que les fake news
James Harding distingeix entre junk news i mentida news a El
Mundo. A les primeres les qualifica com notícies “sense comprovar fets, sense explicar contextos ni entendre les forces
que influeixen”. De les segones sosté que “sempre hi ha hagut
mentides; el problema sorgeix perquè no sabem si es parla de
propaganda, de fets alternatius d’errors o de parcialitats. Dir a
tot mentida news posa en perill i soscava la confiança en el
periodisme, quan de fet el periodisme responsable i de qualitat
té ara més suport i públic que abans”.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
2. El pagament per continguts de qualitat, més necessari
que mai
“Si paguem per continguts musicals a Spotify o per sèries en Netflix, per què no per informació?” La qualitat, es paga, així de simple i així ho emfatitza Harding en una entrevista a El Espanyol.
Harding recorda que Rupert Murdoch va ser en aquest aspecte
una “pioner”, creant, per exemple, un sistema de subscripcions
a The Times amb un club de membres que ha estat tot un èxit.
3. Internet ens brinda moltes oportunitats
En una entrevista publicada a Levante EMV James Harding sosté que “vivim el moment més emocionant des de l’adveniment
de la televisió per ser periodista” per les enormes possibilitats
que ens brinda internet. En aquest sentit, i malgrat aquest soroll
que es genera a la xarxa (notícies falses, assetjament, privacitat, legislació...), aposta per dedicar tot el temps del món a crear
històries que aportin valor afegit.
4. Les xarxes socials ho tenen de tot
Com tot en aquesta vida, Harding enumera virtuts i defectes
de les xarxes socials. Les seves aportacions al món de la informació són inabastables però denuncia sense objeccions els
efectes de facilitar el discurs de l’odi, la pornografia infantil,

l’addicció a la pantalla, el saqueig de la privacitat amb el segrest
de les dades personals o la polarització ideològica.
5. Google, Facebook ... legislació urgent de la tecnologia
Un dels titulars que ens deixa la seva intervenció al Fòrum
de “Converses amb...” a la Universitat de Navarra té a veure
amb el paper de les tecnològiques en l’ecosistema informatiu.
En aquest aspecte, no dubta a destacar que “els governs han
d’intervenir per acabar amb els monopolis dels gegants tecnològics o per establir unes regles de joc molt clares si es vol
evitar que aquest sector acabi ocupant una posició de privilegi
com el que van gaudir els bancs fa més d’una dècada”.

Denuncien que el “procés” passa
factura al periodisme
Reporters Sense Fronteres (RSF) ha presentat el seu Informe Anual
2017, on denuncia que el conflicte polític a Catalunya ha passat “una
lenta però constant factura” al periodisme i als professionals que
exerceixen la seva tasca en aquest territori. “Els últims tres mesos
de 2017 ja figuren entre els més negres de la història democràtica
pel que fa a la llibertat de premsa a Catalunya”, assegura l’informe.
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En l’apartat de l’informe que porta per títol Espanya: la premsa,
víctima col·lateral del conflicte a Catalunya, es llegeix textualment: “L’escalada de tensió viscuda des de la proclamació de
les anomenades “lleis de desconnexió” al Parlament, els dies 6
i 7 de setembre, fins a la Declaració Unilateral d’Independència,
el 27 d’octubre i la posterior detenció de tot el Govern (amb la
excepció del cessat president Carles Puigdemont i dels exconsellers que romanen fugits a Bèlgica) ha situat els professionals
dels mitjans catalans i enviats a Catalunya davant de situacions
tan problemàtiques, com intolerables”.
“A aquest clima de pressions previ als esdeveniments de setembre i octubre, s’han sumat greus atacs a la llibertat d’informació
posteriorment, com les agressions a periodistes i reporters
gràfics durant la cobertura del referèndum” I Afegeix el comunicat: “Lamentablement, els acoquinaments a periodistes no només s’han traduït en agressions físiques, sinó en fustigacions
sobre el terreny, que han dificultat extraordinàriament la tasca
de la premsa”.
RSF constata amb preocupació la dificultat d’exercir amb la major llibertat possible la professió periodística a Catalunya, sigui
quina sigui la línia editorial del mitjà. La presentació de l’Informe

Anual 2017 de RSF-Espanya es va fer en el Centre Internacional de Premsa de Madrid. (d’AEC)

Només queden tres finalistes que
opten a ser el Mataroní de l’Any 2017
Julio Naveira, Jaume Gonzàlez i Carles Estapé són els tres candidats que poden guanyar el títol de Mataroní de l’Any 2017 el
proper dia 12 de febrer
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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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Després d’una votació popular de tres setmanes als deu candidats a “Mataroní de l’Any ’17”, només queden els tres finalistes
més votats: Julio Naveira (26,94%), Jaume Gonzàlez (12,92%) i
Carles Estapé (11,50%). Fins l’11 de febrer, s’ha obert la darrera ronda de votació on es decidirà definidament el guanyador
d’aquest premi que reconeix el mataroní més destacat de l’any
natural o premi a una trajectòria o un fet destacat d’una persona.
Carles Estapé és el president d’Òmnium Cultural del Maresme des
del 2015; Jaume Gonzàlez és conegut per ser un autèntic activista
del voluntariat que dedica moltes hores a la tasca; i, finalment,
Julio Naveira és el Degà del Col·legi d’Advocats de Mataró.

l’AMIC. En la passada edició, el guanyador va ser Aleix Merino,
un nen que s’ha convertit en emblema de la lluita i la resistència
envers una malaltia força desconeguda com és la Tay Sachs.
(Redacció AMIC)

El Tot Mataró i Maresme us convida
a la gala de lliurament del premi
“Mataroní de l’Any 2017”.

Per votar, s’han establert tres sistemes: a través del formulari
de la web www.mataronidelany.cat; de manera presencial a les
oficines de El Tot Mataró i Maresme; o a través del Facebook de
la publicació. En tots els casos s’accepta només un vot per persona i dia. La decisió final de la ciutadania es donarà a conèixer
el proper 12 de febrer en l’acte de lliurament del “Mataroní de
l’Any 2017” que tindrà lloc al Casal l’Aliança de Mataró.
El Premi Mataroní de l’Any arriba enguany a la seva novena
edició i l’organitza El Tot Mataró i Maresme, mitjà associat a

L’acte tindrà lloc dilluns 12 de febrer, a les 20h, al Casal l’Aliança
(Carrer de Bonaire, 25). En el decurs d’aquest es donarà a
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conèixer qui han escollit els mataronins, si a Carles Estapé,
Julio Naveira o Jaume Gonzàlez i també es reconeixerà amb
un diploma els altres 7 candidats del certamen.
En cas que vulgueu assistir-hi, envieu confirmació i el nombre
d’acompanyants a mataro@totmataro.cat. (Redacció AMIC)

El Punt Avui presenta un ERO per
acomiadar fins a 91 treballadors

El diari El Punt Avui ha presentat un expedient de regulació
per acomiadar fins a 91 treballadors, el 40% de la plantilla. Ara
s’obre el període de negociació i fonts del grup editor assegu-

ren que la xifra final de treballadors afectats serà més baixa. El
motiu d’aquest ERO seria el descens d’ingressos per la supressió d’ajudes públiques arran de la intervenció de la Generalitat
per part del govern espanyol en aplicació de l’article 155 de la
Constitució. Els treballadors han denunciat la situació a través
de la plataforma “Salvem El Punt Avui” i han explicat que la redacció de Barcelona ja s’està desmantellant, de manera que el
diari es farà des de la de Girona.
El total efectiu d’acomiadats podria ser d’una cinquantena,
entre les dues empreses del grup, Hermes Comunicació i la
Corporació Catalana de Comunicació (CCC). La mesura comportarà que els treballadors d’aquesta última empresa que es
quedin se’ls rebaixi el sou per equiparar-los amb els de la primera. El Punt Avui va néixer el juliol del 2011 fruit de la fusió
dels diaris El Punt i Avui. Dos anys abans Hermes, empresa
editora d’El Punt, havia comprat la de l’Avui, CCC. El president
del grup empresarial és Joaquim Vidal, propietari també dels
supermercats Valvi. Vidal ha estat alcalde de Sant Gregori i senador per Convergència Democràtica de Catalunya, CDC. (de
CCMA/324)
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Indignació a la redacció de RTVE
per la norma que permet espiar els
correus dels seus periodistes
La direcció de RTVE va dictar dies passats una nova normativa
per assegurar l’ús dels seus dispositius electrònics que conté,
en un dels seus punts, el dret a entrar en els correus dels treballadors. La reacció del col·lectiu, a través dels seus consells
d’informatius, ha estat de rebuig a una disposició que “atempta
greument contra el secret professional dels periodistes que ens
permet no revelar les nostres fonts. Un dret que està emparat
en la Constitució Espanyola”.
Els consells es manifesten totalment contraris a aquesta normativa, es plantegen acudir a la via judicial si fos necessari, i ho
denunciaran a tots els fòrums implicats en la defensa de la llibertat de premsa. Posteriorment, han assumit idèntica preocupació
els òrgans de representació professional a RNE i Interactiva, pel
que han inserit un text similar, dirigit a tots els treballadors de la
Corporació. A l’espera d’una resposta, els consells d’informatius
es manifesten totalment contraris “a tota disposició que amenaci
el secret professional, un dels pilars de la llibertat de premsa”.

Altres fonts dels treballadors indiquen que, encara que els tribunals
de justícia han permès aquest tipus de control en moltes empreses, en cap cas s’ha tractat de mitjans de comunicació, i per tant
no vulneraven el secret professional dels periodistes i el seu dret
a no revelar les seves fonts. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Segons EPA, l’atur entre els
periodistes puja fins als 31.000
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L’última Enquesta de Població Activa (EPA) ha deixat, un cop
més, males dades per al sector del periodisme i les comunicacions. Les últimes dades que s’han donat fa pocs dies, corresponents al quart trimestre de 2017, xifren en 31.000 els professionals del sector que es troben a l’atur en aquest moment.

Revista Mirall obre delegació al País
Valencià

Aquests números, els pitjors en els últims tres anys, augmenten en 7.000 els periodistes a l’atur respecte a les mateixes
xifres del mateix trimestre que l’any passat, quan l’atur afectava
30.300 persones. Malgrat aquestes xifres negatives, si observem la corba que reflecteixen les últimes dades trimestrals, podem observar una tendència a la baixa pel que fa a la destrucció d’ocupació en el sector.
Pel que fa a la xifra total de l’EPA, l’atur l’Estat espanyol ha
baixat en 471.000 persones en aquest 2017, fet que suposa
una taxa del 16,55%, la menor en l’última dècada. A Espanya
es van crear 490.300 llocs de treball el 2017, amb un total de
18.998.400 afiliats i un creixement anual del 2,65% que encadena ja quatre anys seguits de creació de llocs de treball. (d’El
Observador)

El projecte de Revista Mirall s’expandeix. Un mes després
d’obrir la seva primera delegació a Madrid, ara n’ha posat en
marxa una segona al País Valencià amb l’objectiu de consolidar el mitjà. El digital politicocultural cobrirà l’actualitat d’aquest
territori sota el nom d’M&VAL amb un equip de cinc persones
encapçalat pel periodista Jordi Sarrión.
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Segons el director i fundador del mitjà, Joan Solé, l’expansió
del projecte rau en el fet que la crisi ha “educat” a trobar vies alternatives a l’econòmica per encetar noves iniciatives: “Som un
grup de joves que davant un problema busca una solució. Quan
érem a l’atur marxàvem per aprendre idiomes, quan tornàvem i
seguíem sense feina, ens associàvem per encetar noves iniciatives. Mirall no és més que un exemple d’aquest esperit emprenedor”, explica Solé. Per la seva part, Jordi Sarrión recalca que
l’equip de la delegació valenciana té molt present l’esperit del
mitjà: “Volem tornar a fer del periodisme una eina al servei de
la ciutadania, i tornar-li el valor que se li ha arrabassat. Tanmateix, creiem que el País Valencià viu un temps important perquè
els i les joves ens impliquem per a canviar la realitat cultural i
lingüística de la nostra terra”, assenyala Sarrión.
RevistaMirall.com és un projecte que neix de la mà d’un grup
de joves que volen fer periodisme i promoure noves mirades
del món cultural. El projecte, evolució del diari universitari IntocableDigital.cat, fundat per en Joan Solé, neix un context
econòmic on una bossa important de llicenciats en el món del
periodisme i la cultura manca d’oportunitats. Mirall assoleix, per
si mateix, el propòsit de ser un espai on exposar noves veus
i mirades del món cultural i periodístic. Ja sigui mitjançant la

seva versió digital com la seva redacció, reconvertida en galeria
d’exposició per presentar joves artistes i per fer actes en societat amb personalitats de primera línia. (d’AEC)

El 9 Magazín, nou suplement del
bisetmanal El 9 Nou
El 9 Nou amplia els continguts propis de la seva edició en paper
i ho fa amb una nova oferta informativa que els lectors troben ja
encartada a les dues edicions del divendres del bisetmanari, la
d’Osona i el Ripollès i la del Vallès Oriental. El 9 Magazín, el dirigeix el periodista Vicenç Bigas i inclou diverses seccions orientades eminentment a l’àmbit cultural i a les propostes de cap de
setmana. A cada edició del nou suplement hi haurà una entrevista en profunditat a una personalitat destacada, complementada
amb reportatges divulgatius, noves firmes d’opinió i aportacions
regulars temàtiques de diversos periodistes de la casa.
La imatge i la presentació dels continguts seran una part essencial del nou quadern. El 9 Magazín està concebut com un complement informatiu pels lectors del diari, pensant en la major
disponibilitat de temps per llegir amb tranquil·litat durant el cap
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de setmana. El nou producte propi, combinat a la inclusió de
L’Esportiu a les edicions dels dilluns, substitueix l’encartament
d’El Periódico de Catalunya que s’oferia des del setembre de
2015. (d’AEC)

Infinity Group publica la nova revista
Woman Leader
Ja és al carrer el primer número de Woman Leader. Es tracta
d’una revista, que es publica en paper i format digital, editada
per la Organització Internacional Woman Leader. Aquesta organització està orientada a fomentar l’apoderament femení per
servir d’ajuda a les dones en la consecució dels seus objectius
personals i professionals. Amb aquesta revista, Infinity Group
busca promoure la igualtat de gènere, l’educació, la formació
i el desenvolupament professional de les dones. La publicació
està dirigida principalment a dones treballadors, professionals,
directives, empresàries i emprenedores i a totes les dones interessades en el seu desenvolupament personal.
El primer número inclou un reportatge sobre la confiança i les
expectatives de la dona a Espanya, entrevistes a dones líders

com Maria Luis de Contes, secretària general de Renault Espanya i Begoña Villacís, portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament
de Madrid; informació sobre el networking, una crònica sobre
dones que treballen en el món de la tecnologia i ressenyes sobre la igualtat de gènere en el món i a Espanya; a més d’altres
articles interessants sobre viatges, restauració, moda o llibres.
(d’AEC)
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Els lectors en línia estan impulsant
un canvi de cultura en el periodisme
Per Paul Chadwick, difensor dels lectors del diari The Guardian
/ The Guardian

Newspapers amb històries llargues i distingides, incloent el The
Guardian quotidià i l’Observer setmanal, s’adapten a una mena
d’existència bifurcada. Són una operació de periodisme amb
dues parts diferenciades però entrellaçades. El paper és un ar-

tefacte, distribuït sobretot en una zona geogràfica particular, els
continguts determinats en gran part per la cultura dels llocs on
circula, i que s’esforça per servir. La versió digital es compon
d’impulsos electrònics, obtinguts i consumits a través de diversos tipus de dispositius per persones de tot el món. I la seva
cultura? Bé, això és increïblement nou. Tot i que la cultura del
Regne Unit és naturalment prominent, es crea una cosa nova a
les plataformes digitals, on es fusionen els periodistes de Guardian i Observer.
Les operacions editorials substancials del Guardian als Estats Units i Austràlia estan contribuint a això. Estan portant a
la barreja general els trets d’aquestes cultures. Periòdicament,
legalment, lingüísticament i políticament, en molts casos, els
EUA i Austràlia són diferents del Regne Unit. A mesura que passa el temps, sembla inevitable que es desenvolupi una cultura
de periodisme diferent en l’espai digital, diferent de la cultura
d’impressió basada al Regne Unit que s’assembla i és enriquida
per un públic que està connectat per l’idioma anglès però que
de moltes altres maneres és culturalment diferent.
Com a defensor global dels lectors, responsable de gestionar
les respostes de l’audiència al periodisme de he Guardian i Ob-
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server en totes les seves formes impreses i digitals, tinc el privilegi de veure créixer aquesta nova cultura del periodisme. Té
pressions. En alguns països, algunes paraules o imatges són
més ofensives que en altres. Quines sensibilitats hauríem de
prevaler? En aquesta era de poderós sentiment nacionalista,
les expressions d’orgull i rivalitat es poden debatre amb passió
a través d’un servei de periodisme digital amb el qual ambdues
parts poden sentir-se com a casa en una mena de sentit virtual
i còmode. De quines lleialtats haurien de cedir o ser més curosos?
A nivell pràctic, l’escala dels públics combinats de Guardian i
Observer pot ser un repte. La publicació diària del diari The
Guardian al Regne Unit és de 151.625 de dilluns a dissabte. La
publicació impresa de l’Observer els diumenges és de 175.401.
El seu periodisme combinat en plataformes digitals l’utilitzen
habitualment a tot el món al voltant de 140 milions de navegadors únics al mes.
El meu petit equip i jo tractem de llegir cada comentari, però no
podem respondre-ho tot personalment. Entenem que la queixa
de cada persona és important per a l’individu, i sempre pretenem tractar-los amb cortesia. Però no totes les denúncies valen

una quantitat igual de temps, investigació, deliberació, explicació o remei. La pedra de toc és la proporcionalitat, ja que sovint
és per als ombudsman estatutaris i altres amb roles de maneig
de queixes.
En decidir els recursos per dedicar-nos a qualsevol reclamació donada, utilitzem aquests criteris: Serietat de la qüestió;
probabilitat de dany; potencialitat d’enganyar; proximitat de la
persona al fons de la qüestió plantejada; el grau en què la matèria específica indica un problema sistèmic; escala de resposta
del públic a la matèria; grau de risc de dany a la reputació del
Guardian/Observer.
Cap no té precedent. Qualsevol d’aquests criteris pot ser rellevant en la valoració d’una queixa particular en les circumstàncies que existeixen en el moment de la valoració. Per tot allò
que pugui sorgir de nou en l’espai digital, valen els vells imperatius: per proporcionar una autorregulació autèntica i mantenir
el periodisme lliure d’una regulació específica del govern, romanen sempre les bones formes, conscients de que els lectors
en línia estan impulsant un canvi de cultura en el periodisme.
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El nombre d’internautes espanyols ha
crescut en 2 milions
La plataforma de gestió de xarxes socials Hootsuite i l’agència
especialitzada en social media We Are Social han llançat “Digital en 2018”, un informe de tendències digitals i de xarxes socials a tot el món. Es tracta de la setena edició d’aquest informe
anual, que recull dades de 239 països. Una de les seves principals conclusions és la que assenyala que internet ha superat la
xifra dels 4.000 milions d’usuaris, el que suposa que més de la
meitat de la població està connectada. D’ells, 3.200 milions es
relacionen entre si gràcies a les xarxes socials, consumeixen
continguts multimèdia, interactuen amb marques ...
A Espanya, els usuaris d’internet han augmentat en 2 milions, el que
suposa ja el 85% de la població. Gairebé el 60% dels ciutadans utilitza les xarxes socials com a mínim un cop al mes, un 8% més que
l’any anterior. A més, cada dia els espanyols passen gairebé 5,5 hores online, de les quals més de 100 minuts són a les xarxes socials.
Es preveu que durant 2018 tots els usuaris d’internet passaran
connectats l’equivalent a un total de mil milions d’anys, dels

quals 325 milions seran en les xarxes socials. L’informe també revela que el creixement global de la xarxa està impulsant
el “comerç electrònic”, ja que 1.770 milions d’internautes van
comprar productes en línia en 2017, un augment del 8% en
comparació amb l’any anterior. En conjunt, els consumidors van
gastar un total de 1,474 bilions de dòlars en plataformes de
comerç electrònic en els últims 12 mesos, un 16% més que
el 2016. Podeu accedir a l’estudi complert per a Espanya CLICANT AQUÍ (de Marketing News)

El Mobile es fa de l’àrea metropolitana
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Barcelona escalfa motors per a la celebració del Mobile World
Congress (MWC) i tota presentació és poca per donar la importància que mereix a l’esdeveniment que deixa milers de milions
d’euros a la ciutat comtal i molts titulars, tot s’ha de dir. Una
d’aquestes presentacions va tenir lloc ahir, dijous, al CCCB : es
donà a conèixer la segona edició de la Mobile Week Barcelona
(mWeekBCN), l’aposta per diversificar les tecnologies arreu de
la ciutat més enllà de les quatre parets del recinte firal on se
celebrarà el MWC. En l’acte, Gerardo Pisarello, primer tinent
d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, ha dit allò que tantes
vegades escoltem de la Catalunya industrial, que el projecte
de la Mobile World Capital de Barcelona “serà metropolità o no
serà”.
És cert que Barcelona és el motor, però bona part de les empreses batejades com a “tractores” de la seva economia, estan
a l’àrea metropolitana. Fins i tot, el mateix recinte de Fira Barcelona on se celebra el prestigiós congrés de mòbils forma part
del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat. Però ara, amb
aquest impuls que el consistori vol donar als barris barcelonins,
els tentacles tecnològics del Mobile World Congress arriben
més enllà del terme municipal de la capital catalana.

L’Ajuntament vol un Mobile que connecti la ciutat i que mostri
els beneficis a tots els barcelonins i veïns de la seva àrea metropolitana; té doble pressupost i més espai: duplica pressupost
(de 100.000 a 200.000 euros, més 30.000 euros addicionals i
1.400 euros per a cada artista que participa al mWeek Gallery),
quadruplica activitats i ocupa més del doble d’espais que en
l’edició de 2017. Participen més de 100 speakers, 20 artistes i
compta amb més de 180 col·laboradors. I amb aquestes xifres,
s’espera un total de 16.000 visitants.
En definitiva, els seus programadors esperen que sigui una
“Mobile Week màgica”, segons ha resumit Carlos Grau, director
general de Mobile World Capital Barcelona. Una setmana que
convertirà Barcelona en una sala d’experiments de les novetats
tecnològiques, “veurem agents que faran coses a Barcelona
que canviaran moltes coses a la ciutat. En resum, el Mobile
comença ja, perquè entre mWeek Talks, mWeek Lab i mWeek
Gallery, des del 19 de febrer Barcelona agafa el mòbil i ja no el
deixa anar. (de Via Empresa)
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Bones sensacions en el Baròmetre
Digital

El Baròmetre Digital, que es va crear a iniciativa de la Comissió Digital de l’AEA, s’ha convertit ja, després de sis anys
d’evolució, en un estudi de referència sobre l’índex de digitalització de les seves empreses associades que llança punts de
millora molt útils. Sens dubte, es tracta d’una eina molt necessària a través de la qual s’observa com creix la tendència positiva en la digitalització de les companyies.
Aquest Baròmetre es realitza entre empreses de béns de consum, banca, automoció, assegurances, distribució i retail, telecomunicacions, tecnologia, energia, salut, turisme i transport,
alimentació i Internet, -un 78,4% elles de més de 500 empleats i
un 72,6% internacionals-, que exposen una fotografia de la realitat del màrqueting en línia basada en les següents premisses:
Estratègia digital.- El 80% de les empreses reconeix que està
immers en la transformació digital; disposar d’una web responsive i incorporar el Big Data són les dues transformacions majoritàries en les companyies; de fet, un 87,2% de les empreses
disposa ja d’una web optimitzada per a qualsevol dispositiu; la
manca de talent i coneixement digitals s’assenyalen com els
principals frens de la digitalització (52,9%).
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Inversió en mitjans.- La mitjana del pressupost per a accions
de màrqueting digital a 2017 va ser de 5 milions d’euros, el que
representa un augment del 19% respecte al 2016; l’únic mitjà
que manté el mateix percentatge que l’any passat és la televisió, amb una quota del 50%; els mitjans digitals es mantenen
com el segon destinatari de la inversió i ascendint: representen
ja el 25% del pressupost; en el repartiment dels mitjans purament en línia destaca l’increment de Display, que passa d’un
18,8% el 2016 a un 21,6% per l’avanç de la programàtica i de
l’emailing (gairebé duplicant la seva inversió: de 2,6% el 2016
a 4,6%), i la reducció de la inversió en SEM (passant de 22,1%
el 2016 a 18,1%).
Vendes online i xarxes socials.- Com a mitjana, les vendes
en línia representen el 13,7% del total enfront del 9,0% de
l’any passat; la presència en xarxes socials és massiva, tot i
que l’auge de les diferents xarxes socials ha canviat bastant:
Facebook, Youtube i Twitter segueixen liderant aquesta categoria, però altres opcions com Instagram, LinkedIn, Pinterest i
snapchat es troben en alça. Us oferim gratuïtament la versió en
PDF d’aquest Baròmetre Digital 2018 CLICANT AQUÍ. (d’Àmbit
d’Estratègia i Comunicació)

IV Informe sobre els usuaris de xarxes
socials a l’Estat espanyol

Per quart any consecutiu, The Social Media Family ha realitzat un
estudi sobre els Usuaris de Xarxes Socials (Facebook, Twitter i
Instagram) de les 50 ciutats més poblades d’Espanya. Sabies que
Sevilla està enganxada a Facebook? I que a Granada és on més
tuiters hi ha per metre quadrat? Et vas imaginar que seria Barcelona la ciutat amb més passió per Instagram? El IV Informe sobre
els usuaris de xarxes socials a l’Estat espanyol analitza variables
demogràfiques com el gènere, l’edat o l’estat civil dels perfils.
Segons l’estudi, a Espanya hi ha en aquest moment 23 milions
els perfils de Facebook, 13 d’Instagram i 4,9 de Twitter. A més,
l’informe fa una selecció d’entrades més llegides a la web: ten-
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dències i novetats en màrqueting digital per a aquest 2018, el
debat sobre els hashtag a LinkedIn i com crear una estratègia
de branding.

Disminueix la confiança en les Xarxes
Socials, mentre augmenta en els
mitjans tradicionals

Com a conclusió, podem dir que Facebook i Instagram són les
dues grans xarxes que dominen tant en nombre de comptes
com a usuaris a l’Estat espanyol, mentre que Twitter continua
la seva caiguda en els usuaris actius. Encara que en gènere
estem bastant igualats, les dones prenen la davantera en les
dues xarxes. Segueix sent bastant complicat verificar comptes
de Twitter, tret que es visqui a Madrid i siguis famós o surtis a
TV. Els més joves clarament es decanten per Instagram, on els
Influencers prenen cada dia més el control.

El 61% dels britànics assegura confiar en els mitjans tradicionals, enfront de tan sols el 24% que donen credibilitat a les xarxes socials, segons el Baròmetre de la Confiança de Edelman
que reflecteix un canvi significatiu d’actitud en l’opinió pública
davant fenòmens com les notícies falses, la disseminació de
propaganda extremista i el ciberassetjament i els problemes
d’autoestima dels nens per l’ús i abús dels telèfons mòbils.

Us oferim gratuïtament aquest informe de The Social Media
Family, només cal CLICAR AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Un 70% dels enquestats pensa que plataformes socials com
Facebook, Twitter o Instagram no fan bo i res per prevenir les
accions il·legals o no ètiques, mentre que el 64% opina que les
xarxes haurien d’estar més regulades. El sondeig arriba enmig
del debat polític obert sobre els efectes de les xarxes socials en
la infància i sobre el seu ús indiscriminat com a eina de propaganda política.
L’enquesta detalla que el 66% dels enquestats opina que els
mitjans estan “més interessats a guanyar audiència que a in-
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formar”, el 65% opina que “el rigor s’ha sacrificat per l’afany de
donar la primícia” i el 59% creu que “el suport d’una determinada ideologia es posa per davant de l’interès públic”. El sondeig
també detecta un preocupant efecte de saturació mediàtica, ja
que un de cada tres enquestats reconeix que ha reduït la seva
“dieta” de notícies i fins a un 20% admet que ha decidit “desconnectar” perquè les notícies són “molt depriments”, “ massa esbiaixades “o” al servei d’agendes ocultes”. El sondeig reflecteix
un canvi dràstic d’actitud davant les xarxes socials, reflectint la
idea que el ciutadà periodista ha deixat lloc a la valoració del
fact checking (verificació de fets) i a la necessitat d’eludir filtres
i acudir a les fonts originals. (d’Espacio Dircom)

Més de la meitat dels mitjans ha
abandonat Facebook Instant Articles
El 2015, Facebook promocionava Instant Articles com una
plataforma que ajudaria als mitjans a elevar el compromís de
l’audiència i els ingressos gràcies a una càrrega més ràpida
dels articles. No obstant això, els mitjans van veure com poc
a poc els algoritmes prioritzaven el contingut d’Instant Articles
sobre el qual enllaçava als seus webs, el trànsit es desplomava

a la mateixa velocitat que els seus ingressos. El rentat de cara
d’aquest servei per reconvertir-lo en un promotor de subscripcions no sembla haver estat suficient per reconquistar als mitjans, a jutjar pels resultats de l’informe que s’acaba de donar
a conèixer.
Segons una investigació del Tow Center que recull el web Columbia Journalism Review, dels 72 mitjans que Facebook reconeixia com a socis originals en 2015, 38 no van publicar ni
un sol article en Instant Articles el dia en què es va realitzar
l’anàlisi. L’informe fa referència a 2.308 enllaços publicats a Facebook el 17 de gener de 2018. D’ells, 1.491 incorporaven un
link que enllaçava amb el web de l’editor i tan sols 817 es van
publicar en Instant Articles.
Hi ha dues coses que criden l’atenció: no només els mitjans que
viuen de les subscripcions s’han desencantat amb Instant Articles, també els digitals purs, i The Washington Post ha deixat
de banda aquesta plataforma després d’haver estat publicant
pràcticament el 100% dels seus articles en ella. El Tow Center
assenyala en l’informe que l’ús d’Instant Articles va caure al
seu mínim històric al novembre de 2017 amb tan sols un 37%
d’articles publicats. Aquesta dada, sumada a la nova política de
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Facebook, convida a pensar als experts que els mitjans tenen
“menys incentius que mai” per tornar a mostrar interès en la
plataforma. (d’Eco Inteligencia)

Acord estratègic entre 20minuts i
Hobby Consolas
20minutos ha arribat a un acord amb Hobby Consolas a partir
del qual el diari difondrà les notícies de la capçalera especialitzada en videojocs a través dels seus múltiples suports. Això
impulsarà l’oferta del diari d’audiència qualificada i li permetrà
tenir una posició privilegiada entre els mitjans de comunicació
per al target Millennials i Gamers, un públic jove i interessat en
les noves tecnologies, on ja té una posició destacada gràcies
a la seva oferta informativa amb productes com les Llistes que
generen els usuaris i Gonzoo, el mitjà d’informació per als més
joves.
Aquest acord s’emmarca en una aliança estratègica més àmplia entre Axel Springer Espanya i HENNEO, a partir del qual es
desenvoluparan diferents iniciatives en el mercat espanyol on
tots dos grups col·laboraran en tot el seu portfoli de mitjans en

el desenvolupament i compartició de continguts, en la qualificació i segmentació d’audiències així com en el desenvolupament
de sinergies en l’àmbit comercial, amb l’objectiu de refermar el
lideratge digital dels grups. (d’AEC)
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Com afectarà el blockchain als
mitjans i a les agències?
Per Dircomfidencial

Aquesta possibilitat produirà el canvi radical de molts models de
negoci basats, precisament, en la intermediació. Així almenys
ho esperen els experts. En el terreny de la comunicació, podria
afectar de ple als mitjans, a les agències de publicitat o a les
consultores de relacions públiques.
Pel que fa a la indústria publicitària, podria solucionar els problemes de visibilitat i del frau. “Mitjançant blockchain es pot
registrar quantes vegades es va veure l’anunci, així com la naturalesa del trànsit que el va generar, millorant la confiança i
transparència en la compra publicitària”, tal com indica David
Lastra, Digital IT Innovation director & partner a Good Rebels;
al IX Informe Perspectives wellcomm de la comunicació, que
aquest butlletí va publicar en la seva darrera edició.

El blockchain (o cadena de blocs) és una de les tecnologies
més de moda actualment. Bàsicament, es tracta d’una base de
dades segura que es pot aplicar a tot tipus de transaccions,
no sempre monetàries. La seva gran virtut és que cadascuna
d’aquestes transaccions estan verificades per diversos usuaris.
Per tant, el blockchain aconsegueix eliminar els intermediaris i
atorga el control dels processos als usuaris.

Això ja té una aplicació real. Per exemple, Lastra cita el cas
de MetaX, que ha desenvolupat el primer protocol -anomenat
AdChain- que utilitza la tecnologia blockchain per registrar i emmagatzemar impressions d’anuncis en temps real per garantir
als anunciants que només estan pagant els anuncis que es consumeixen . Altres exemples són Adex (per a vídeo), RebelAI
(per programàtica), NYIAX (per a futurs digitals), MadHive
(OTT i data management ).
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De la mateixa manera, aclarirà les dades de trànsit dels mitjans
de comunicació, com assenyala Pablo Herreros, soci director
de Goodwill Comunicació. “Quants mitjans de comunicació estan disposats a que els seus anunciants vegin amb els seus
propis ulls les visites que de veritat tenen? No, aquests que
refresquen -sense que tu cliquis- la seva pàgina sis vegades
mentre els llegeixes, molestant i carregant cada vegada nous
banners que mai veus... aquests es resistiran amb ungles i
dents a ficar-se en les cadenes de blocs”.
No obstant això, Herreros creu que el blockchain arribarà abans
als periodistes que als mitjans. L’expert adverteix que aquesta
tecnologia “permetrà micropagaments d’un cèntim per llegir un
article, i podrà ser el mateix periodista qui ho cobri sense que
intervingui el seu mitjà”. D’aquesta manera, es deixarà de dependre d’altres línies d’ingressos tradicionals, principalment la
publicitat, cada vegada menys tolerada pels usuaris.
Diaris sense plantilles fixes
Segons Héctor Cárdenas, fundador i director executiu de criptonoticias.com, “el diari del futur no comptarà amb una plantilla
fixa de periodistes, editors i correctors, més aviat tindrà un mercat intern de “successos a cobrir”, “treballs per editar” i “publica-

cions per verificar” que seran preses per periodistes disponibles
al moment, prèviament qualificats i la reputació es mourà basada en la qualitat del seu treball”.
Tot això redundarà en augmentar la qualitat dels mitjans i en la lluita
efectiva contra les fake news. No en va, avui dia ja hi ha eines que
ofereixen la possibilitat d’assignar una ID digital certa, segura i utilitzable als periodistes acreditats, així com als seus articles i arxius.
Amb totes aquestes virtuts, no és d’estranyar que ja hagin sorgit diversos projectes mediàtics que s’aprofiten de la tecnologia
blockchain. Potser el que més rellevància ha obtingut fins ara
és Civil. Aquesta plataforma permet als ciutadans i periodistes
crear un espai lliure, segur, descentralitzat i sostenible en el
qual elaborar i compartir periodisme professional. D’acord amb
el seu manifest, “l’audiència pot donar suport directament als
periodistes, i aquests gestionen directament els seus espais
de notícies, o Newsrooms, de manera col·laborativa”. Tot això
sota estrictes criteris ètics i deontològics per garantir la veracitat i l’interès públic de la informació publicada.
Nascut als Estats Units, ja estan vinculats a Civil més de 200
periodistes, que són recompensats econòmicament de forma
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directa pels lectors en funció de la seva participació en les peces informatives, que són realitzades de forma col·laborativa.
Per assegurar la seva veracitat, qualsevol ciutadà pot assenyalar errors o imprecisions en una informació publicada, que
podrà ser acceptada o no pels autors. En cas de conflicte, es
recorre al consell assessor de la plataforma, que revisarà el cas
i prendrà una decisió final de manera oberta i transparent. Tot
aquest procés queda registrat i totes les parts poden veure-ho.

El Govern espanyol redueix en un
5% la seva previsió d’inversió en
publicitat institucional
El Ministeri de la Presidència acaba de publicar el Pla 2018
de Publicitat i Comunicació Institucional a què l’obliga la llei
des de l’any 2005. En el pla d’aquest any es preveu una inversió publicitària total de 195.703.000 d’euros, que són el 5, 0%
menys que els 205.986.000 previstos en el pla de 2017. De la
quantitat prevista per a l’any en curs, 71.566.000 corresponen
a la publicitat contractada directament per l’Administració General de l’Estat, a través dels ministeris. D’aquesta quantitat, el

62% correspon a tres ministeris: Energia (17.993.000), Sanitat
(13.441.000) i Interior (13,0 milions).
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Les anomenades campanyes comercials -realitzades per organismes autònoms vinculats a l’Administració- ascendiran a
124.137.000. D’aquesta quantitat, el 65% correspon a campanyes d’organismes del Ministeri d’Hisenda, sobretot, Loteries i
Apostes de l’Estat, que preveu invertir més de la meitat de la
publicitat comercial (uns 64 milions, el 51%).
Les quantitats previstes en el Pla de Publicitat i Comunicació
Institucional no corresponen exactament amb el que, finalment,
l’Administració central inverteix en publicitat. D’aquí a uns
mesos, el Ministeri de Presidència ha de fer públic l’informe de
compliment del pla de 2017, on es veurà quina part del mateix
va ser executada o no. El 2015, últim any en què hi va haver
un pla i un informe d’execució, només es va invertir al 78%
del pressupostat. A l’any següent es van invertir 124.788.000
d’euros, tot i que no s’havia publicat un pla, per trobar-se el
Govern en funcions. Us oferim el Pla complet CLICANT AQUÍ.
Si mirem per suports el 60,8% de les campanyes s’inseriran a
Internet. En total aquest mitjà se’n durà 62 campanyes enfront
del 48% i les 49 campanyes de la Premsa (diaris, dominicals i
suplements) i el 43,1% i les 44 de la Ràdio. La Televisió es veurà
recompensada amb 36 campanyes (35,3%) i altres eines de comunicació amb 39. (d’AEC)

Activitat publicitària a internet

L’Arce Media Internet Report Gener’18 ha detectat activitat per
un total de 5.037 marques i 33.412 creativitats. Procter&Gamble,
Sol Meliá i ING Group són els anunciants que major inversió
han registrat durant gener de 2018. Per sectors Finances i Assegurances ha liderat la inversió en internet representant el
15.2% del total de la inversió. Li segueixen el sector Distribució
amb un 13.4% i Cultura, ensenyament i mitjans amb un 13.3%.
Arce Media és una empresa nascuda el 2001 que té com a
objectiu la recollida i anàlisi de tota l’activitat publicitària dels
mitjans convencionals (TV, Ràdio, Mitjans impresos, Internet,
Exterior i Cinema), amb la intenció de donar una resposta més
analítica i no el simple control de l’activitat publicitària. Des de
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Els tres grans canvis tecnològics que
canviaran els CRM en els propers
mesos
Per Puro Marketing

tot i això no són elements fixos. Estan en constant evolució i
estan afegint sempre millores per a ser més efectius a l’hora de
connectar amb els consumidors i millorar resultats.
Quines seran les tendències que impactaran al CRM durant
2018? L’eina no romandrà aliena a les grans línies de canvi que
imperaran en el mercat i que estan afectant el màrqueting i les
vendes en general. Alhora, les grans tendències tecnològiques
també tindran el seu ressò al CRM impulsant canvis i la incorporació de certes novetats.
I, en aquest últim punt, es podran esperar en els propers mesos
tres grans línies de canvis i novetats, com apunten els analistes
de Forrester. Algunes de les grans tendències de canvi que estan afectant a l’univers de la tecnologia de forma generalitzada
també impactaran en com són i com es fan servir els CRMs.

Els CRMs s’han convertit en un aliat molt útil en el treball diari
dels equips de màrqueting i de vendes de les empreses, que els
fan servir per ser més eficients a l’hora de prendre decisions ia
l’hora d’actuar. Aquestes eines ja fa un temps al mercat, però

Els CRM també tindran el seu Siri
Una de les tendències emergents en el món del consum és el
creixent pes dels assistents de veu, que són cada vegada més
populars. La seva presència anirà en augment i s’anirà integrant amb cada vegada més coses. El mateix passarà amb els
sistemes professionals. El CRM també començarà a tenir accés
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via veu i els usuaris del mateix podran emprar per a cada vegada més coses, des interactuar amb el mail a millorar l’entrada
de dades o connectar amb els consumidors. A més, igual que
passa amb els assistents en consum, seran cada vegada més
complexos i permetran fer cada vegada més coses.
Es automatitzarà tot el que sigui automatitzable
L’automatització de processos porta ja un temps en el mercat
de les eines tech per a les empreses, però cada vegada anirà
tenint un pes més gran a les CRMs. Accions “end-to-end” quedaran cada vegada més en mans de sistemes automatitzats,
com poden ser el donar recompenses als consumidors, per
exemple. Això implicarà que la càrrega de treball dels professionals de vendes i màrqueting s’alleugereixi i que es puguin
concentrar en tasques de més valor.
La intel·ligència artificial es farà servir per millorar resultats
L’automatització no serà l’únic element que canviarà el CRM i
els seus usos. La intel·ligència artificial s’integrarà cada vegada
més per fer-se càrrec d’aquelles qüestions que són repetitives
i predictibles, fent que sigui més fàcil realitzar-les o assumint el
seu control per complet.

La intel·ligència artificial millorarà els resultats aconseguits,
perquè ajudarà a millorar la identificació de leads de valor o
establir quines són les relacions més valuoses i les vendes potencials que es poden tancar. Com passa en altres àrees, la
intel·ligència artificial s’afegirà per millorar l’execució en el dia
a dia de l’empresa.

Vuit eines per transcriure àudios i
vídeos

El periodista Ren LaForme fa una comparació de les vuit eines
més populars de transcripció automàtica útils per als professionals de la comunicació. Quines són les més eficaces? Què
faciliten aquestes eines i com s’han d’utilitzar? Són algunes de
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les preguntes que respon al seu article sobre les aplicacions
que converteixen la veu en text.
Els avanços tecnològics han superat límits als quals no esperàvem arribar tan aviat, és més, tenim fins i tot robots que
estan substituint feines i que ens van sorprenent cada vegada
més. No obstant això, tal com explica el periodista Ren LaForme
en l’article sobre les millors eines de transcripció automàtiques
per a periodistes en el Poynter Institute, la utilització d’aquestes
pot reduir el treball del periodista, tanmateix, encara no han
tingut l’èxit i l’ús que mereixen.
Des de l’article destaca vuit eines populars de transcripció automàtica destinades a periodistes i les compara per al millor ús
del professional:
Les vuit eines que destaca són DragonDictation, Happy
Scribe, oTranscribe, Recordly, Rev, Sonix, Trint i Youtube.
Aquestes són capaces de reconèixer i transcriure les paraules
que s’adjunten, per exemple d’un àudio o vídeo, i transcriure-les
de forma ràpida i eficaç. Les transcripcions es poden fer en qualsevol aplicació, e-mail, SMS... I moltes et donen l’opció d’editarles després. La majoria d’aquestes eines cobren, per exemple, al

voltant de 0,10 i 1 euro per minut. Funcionen com a aplicació per
a mòbils o en línia i moltes són capaces de traduir en diversos
idiomes diferents, entre ells l’espanyol, l’anglès i el francès.
Tot i que totes les eines que menciona són útils per als periodistes, mitjançant un experiment que va realitzar, la que més
destaca pel fet de disposar d’eines d’edició de transcripció i capacitat d’adaptar-se més al volum de treball periodístic és Trint.
No obstant això, algunes eines són més útils en altres aspectes
com ara la rapidesa o la qualitat de transcripció. Aquestes eines
faciliten el treball dels periodistes a l’hora de fer una entrevista
o gravar qualsevol conversa o vídeo, sobretot quan tenen poc
temps i necessiten fer el treball per al mateix dia i se’ls acumula.
Podeu llegir l’article sencer CLICANT AQUÍ (de CPC)

Adblock Plus diu que el bloquejador
de Chrome només eliminarà el 17%
dels anuncis
Google actualitzarà en poques setmanes el seu navegador
Chrome i des d’aquest moment començarà a bloquejar anuncis
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que considera “molestos” per a l’usuari. Tenint en compte que la
tecnologia de Google és la més utilitzada pels internautes -amb
2.000 milions de navegadors en actiu-, agències, anunciants i
mitjans estan alerta davant la decisió del cercador.
No obstant això, l’impacte d’aquesta mesura podria ser menor
del que s’esperava. I és que Google bloquejarà únicament a
partir d’aquest mes febrer el 17% dels anuncis. Això sí, aquesta dada ha estat proporcionat per una empresa de la competència -Adblock Plus-, que es dedica precisament a bloquejar
anuncis i fa negoci amb això. Donada la popularitat de Chrome,
l’ús de Adblock Plus podria caure en picat des d’ara. Després
d’analitzar 55 tipus d’anuncis diferents, aquesta empresa ha
trobat que Chrome passarà per alt el 83% d’ells. I entre els
que permet hi hauria un bon nombre de formats considerats
molestos per als usuaris, per exemple, el filtre de Google no
bloquejarà anuncis animats sempre que no interfereixin en el
text, ni els blocs que ocupin tota la pàgina quan es puguin ometre immediatament.
Sigui com sigui, el nou bloquejador de Google eliminarà els
anuncis qualificats com molestos per la Coalition of Better Ads.
A aquesta organització pertanyen mitjans (News Corp), agèn-

cies de publicitat (Omnicom) i plataformes digitals (Facebook).
Entre tots ells s’han posat d’acord per determinar quins són
els formats intrusius i quins no. De tota manera, un bloqueig
massiu d’anuncis colpejaria directament els seus comptes de
resultats. És per això que el bloquejador de Google sigui, de
moment, bastant laxa. (de Marketing Digital)

Una Wi-Fi més segura en sis passos

L’ordinador, el mòbil, la tauleta, el rellotge, el televisor... Cada
cop tenim més aparells electrònics connectats per Wi-Fi I tot
i que és una xarxa domèstica privada, de la qual en principi
només nosaltres en coneixem la contrasenya d’accés, el cert
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és que presenta diverses fugues de seguretat. Amb motiu de
la celebració del Dia Internacional de la Internet Segura (fou
dimarts, 6 de febrer), la professora Helena Rifà, dels Estudis
d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, ha elaborat un seguit de consells perquè els usuaris puguin protegir la
seva informació i la privacitat quan usen xarxes Wi-Fi.

4. Deshabilitar el protocol WPS del router. Aquest protocol defineix els mecanismes pels quals els dispositius com els mòbils,
les tauletes, etc. obtenen les credencials d’accés a la xarxa. Tot
i que facilita la connexió a internet, el fet és que també fa més
fàcil que un expert pugui accedir a la mateixa Wi-Fi que nosaltres. Tenint-lo desactivat es reforça la seguretat.

1. Canviar la contrasenya d’administració del router que ve
per defecte, que sol estar escrita a la part de sota de l’aparell.
D’aquesta manera les claus per a accedir al router i per a accedir a la xarxa a través de Wi-Fi seran diferents.

5. Canviar la clau de la Wi-Fi periòdicament, almenys un cop
l’any. Tot i que és recomanable que les contrasenyes es vagin canviant cada sis mesos, si es construeixen claus sòlides
(com s’ha especificat anteriorment) el termini es pot ampliar a
12 mesos.

2. Configurar la xarxa Wi-Fi perquè utilitzi seguretat. En la mesura possible es recomana la configuració del nou protocol
WPA3 (que estarà disponible a principis d’aquest any). Si no,
el protocol més segur continua sent el WPA2-AES (o WPA2CCMP).
3. La clau Wi-Fi ha de tenir més de 15 caràcters. L’òptim és
construir-la encadenant paraules amb números i signes de puntuació. També és recomanable que no contingui cap dada personal, com el nom o la data de naixement.

6. Actualitzar el firmware del router i dels dispositius que es
connecten a la xarxa. Els mòbils, els ordinadors, les tauletes,
els televisors... tots disposen d’un sistema operatiu que ofereix
versions més actualitzades de manera periòdica. Es recomana
sempre fer servir l’actualització més nova de cada aparell per
tal de reforçar-ne la seguretat. (de Via Empresa)
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Neix una eina per testejar campanyes
abans del seu llançament
L’institut d’investigació Ipsos ha llançat Neuroflash, una eina
que permet testejar campanyes abans de ser llançades al mercat. Es tracta, segons s’ha informat, d’una iniciativa pionera al
món que combina neurociència i ‘big data’ per proporcionar resultats en només quatre dies.
L’eina ha estat liderada per Núria Borrut. La professional declara al respecte en una nota de premsa que “per primera vegada
a nivell mundial posem a disposició de les agències de publicitat i fabricants una eina àgil i efectiva que permet, sense dir res,
obtenir una informació fins ara inabastable. A través de reaccions fisiològiques com el moviment dels seus ulls i l’activació
cerebral, podem saber què funciona i què no, fer els canvis
oportuns, i presentar a les marques propostes més adaptades “.
Neuroflash és una plataforma sindicada que combina el poder
de la sincronització de dues de les tècniques més avançades
en matèria de neurociència: la Electroencefalografia (EEG),
que registra l’activació cortical del cervell, i l’Eye Tracking, que

reconeix el moviment ocular per detectar tant les zones i elements que capten l’atenció de l’individu, com aquelles que passen desapercebudes.
Gràcies als paràmetres obtinguts per les dues eines, i l sistema és capaç d’avaluar els KPIs fonamentals que regeixen
l’eficàcia publicitària, oferint un millor diagnòstic, ja sigui de la
peça temporal o de l’estímul estàtic presentat: ‘engagement’,
grat i atenció ( tant visual com auditiva). Així, aconsegueix determinar quins elements criden més l’atenció d’un espot, què
és el que destaca d’un ‘packaging’ o què emociona d’un ‘jingle’.
Trobareu més informació AQUÍ (de Marketing News)

Com implementar WhatsApp en els
nostres emails
Com bé els editors de premsa, WhatsApp s’ha convertit en el
canal de comunicació per excel·lència en el nostre dia a dia.
Precisament, la característica de permetre estar contínuament
connectats és la que ens resulta tan atractiva i addictiva i per
això les empreses poden aprofitar aquesta característica en el
seu propi benefici. Així és com moltes marques s’han llançat
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a incorporar Whatsapp en la seva estratègia de màrqueting,
sobretot com a eina d’atenció al client, però també per difondre continguts de la pròpia marca. Mirem algunes de les principals funcions que pot tenir WhatsApp en una estratègia de
màrqueting: Servei d’Atenció al Client; seguiment de comandes
i/o subscripcions; enviament de Novetats; enviament de Descomptes; generar contingut de valor.
En aquest cas, si fem servir WhatsApp com a canal de vendes
o d’atenció al client, l’email màrqueting pot ser un excel·lent
mitjà per donar a conèixer i potenciar aquest canal. Des de Digital Response ens expliquen dues maneres de fer-ho: donant la
possibilitat als subscriptors de posar-se en contacte amb nosaltres (marca), o bé, compartint amb els seus contactes continguts de les nostres campanyes de correu electrònic. CLIQUEU
AQUÍ (de Digital Response)

Hootsuite anuncia la integració
d’Instagram
Hootsuite, plataforma d’administració de xarxes socials, ha
anunciat una integració molt més profunda amb Instagram, pro-

porcionant als seus usuaris i clients la possibilitat de programar i
publicar directament en aquesta xarxa social a través del panell
de Hootsuite. “La programació i publicació de contingut a Instagram ha estat des de fa temps la petició nombre un dels nostres
16 milions de clients”, explica Ryan Holmes, CEO de Hootsuite.
“Ara poden administrar grans volums de contingut, tenir múltiples membres en l’equip i diferents comptes d’Instagram, i ferho amb facilitat i seguretat”.
Amb més de dos milions de fotos i vídeos compartits cada mes
a través d’Hootsuite, Instagram ha demostrat ser la xarxa social amb el creixement més ràpid en la plataforma. A través de
les noves funcions en l’API de Graph d’Instagram, els clients i
usuaris de Hootsuite ara podran programar i publicar contingut
de fotos directament a través del panell de Hootsuite. Això permetrà a les marques programar i publicar en totes les xarxes
socials compatibles a través d’una experiència de flux de treball
única , segura i integrada. (d’Interactiva Digital)
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L’assignatura de mitjans de comunicació,
més a prop de ser una realitat a l’ESO

Les reunions han tingut lloc amb els diferents portaveus
d’educació dels principals partits representats al Congrés. A
tots, el vicepresident de la FAPE, Antonio Rubio, els ha traslladat la importància dels mitjans en la formació, ja que avui en
dia les persones es converteixen en potencials productors de
missatges, per exemple, en xarxes socials.
Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu que els alumnes coneguin el paper dels mitjans i la seva importància per a garantir la
democràcia. Segons la Federació de Periodistes, els alumnes
estudiarien els mitjans “des de l’exterior” amb la idea de “completar la seva formació intel·lectual i cívica”, ha assegurat en un
comunicat.

La futura assignatura de mitjans de comunicació està més a
prop de ser una realitat en l’Educació Secundària Obligatòria
(ESO), després les trobades mantingudes entre la FAPE i els
grups parlamentaris.
PP, PSOE, Ciutadans i Podem ja s’han compromès amb la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) a incloure en la pròxima llei educativa una assignatura de mitjans
de comunicació en l’educació secundària obligatòria (ESO).

Abans de les trobades amb els diferents grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats, la FAPE també va mantenir una reunió amb el ministre d’Educació, Cultura i Esport,
Íñigo Méndez de Vigo, que es va mostrar receptiu a la inclusió
de l’estudi dels mitjans en la nova normativa. L’única cosa que
encara no està prou clara és l’abast de la mesura, i de si serà a
través d’una assignatura de mitjans específica, o bé, com a part
del temari d’alguna de les actuals.
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Resistir-se a innovar, el perill de futur
més gran per als mitjans, segons els
editors

Segons el World News Publishers Outlook 2017 de WAN-IFRA
els editors creuen que la innovació serà clau en els models de
negoci del futur. Mirant cap als models de negoci del futur, quin
és el major risc a què s’enfronten els mitjans d’informació? Segons un estudi de WAN-IFRA no són les fake news ni una major irrupció en els gustos de les persones per part de Google
o Facebook. L’enquesta World News Publishers Outlook 2017
revela que la majoria dels editors creuen que aquest risc predominant és la “reticència a innovar”.

L’estudi, que analitza prop de 250 respostes d’executius de 68
països, mostra una relació estadísticament significativa entre
la cultura de innovació en les empreses i el seu correcte acompliment financer a través de nous models de negoci. De fet,
segons les dades de la mateixa enquesta, no només és opinió
dels editors, sinó que les empreses que donen prioritat a la innovació són més propenses a reportar èxit empresarial i financer en comparació amb les empreses que no ho fan.
Nous ingressos.- Segons l’enquesta de WAN-IFRA, les perspectives de futur de les empreses de mitjans depèn de la mesura en què puguin diversificar les seves fonts d’ingressos. De
fet, set de cada deu dels editors enquestats creuen que a curt
termini (en els propers 12 mesos) necessitaran que fins a un
terç dels seus ingressos provinguin de fonts no tradicionals (és
a dir, la publicitat tradicional i les vendes de contingut) per satisfer les expectatives d’ingressos de la companyia.
Una xifra que creix quan es demana als editors que pensin en
el mig termini (de 3 a 5 anys). El 24% dels enquestats esperen
que més de la meitat dels seus ingressos hauran de venir llavors d’aquests nous fluxos.
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L’estudi conclou que el compliment de futures metes d’ingressos
requerirà un èmfasi significatiu en la innovació per part dels líders
dels mitjans de comunicació. D’aquesta manera augmentaran la
probabilitat d’ èxit de la seva empresa de manera molt significativa si són models de rols d’innovació eficaços. (de Wan-Ifra)

L’EGM compleix 50 anys com a
mesura de referència dels mitjans
AIMC celebra el 2018 el 50è Aniversari de l’Estudi General de
Mitjans (EGM), estudi sobre el consum dels mitjans de comunicació, en qualsevol de les seves plataformes (tradicional o
online), així com altres dades sobre l’equipament de les llars
-especialment en el camp tecnològic- i estils de vida dels espanyols més grans de 14 anys. “Al llarg de la seva història,
l’EGM ha consolidat els fonaments de la indústria dels mitjans
de comunicació i de la publicitat en general, no només com a
“moneda” en l’intercanvi de publicitat per audiències, sinó també com a estudi de referència per a la construcció de panells
per al mesurament passiva de la televisió o, més recentment,
per a les mètriques a Internet”, segons destaca Pedro Merino,
president de la junta directiva d’AIMC.

AIMC és una organització JIC (Joint Industry Committee), és
a dir, una associació finançada i dirigida pel mercat en el seu
conjunt, amb dos objectius: produir estudis d’audiència propietat del mercat i certificar mitjançant auditoria altres estudis
d’iniciativa privada com a via per donar transparència i credibilitat als mateixos.
En motiu dels de la elebració del seu 50è aniversari, AIMC ha
elaborat una nova imatge corporativa que s’inclourà en tots els
materials informatius de AIMC el 2018, i també tindrà una important presència en altres activitats que l’Associació desenvoluparà al llarg de l’any amb motiu d’aquesta celebració. (d’Àmbit
d’Estratègia i Comunicació)
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Experts europeus treballen
per avançar en el control de la
concentració de mitjans
En línia amb anteriors recomanacions del Consell d’Europa (CE)
als estats membres de la Unió Europea (UE), un grup d’experts
treballa actualment en l’elaboració d’una nova recomanació en
relació al pluralisme i la transparència en la propietat dels mitjans. En la seva recomanació -encara en fase d’esborrany, i
que haurà de ser aprovada i tramesa per l’CE- els experts posen l’èmfasi, entre altres aspectes, en la regulació de la propietat dels mitjans informatius i el control de la concentració, així
com en la necessitat d’avançar en la transparència en matèria
de propietat, organització i finançament d’aquests mitjans.
Les línies mestres d’aquesta recomanació van ser avançades el passat 30 de gener pel Tarlach McGonagle, investigador de l’Institut de Dret a la Informació (IViR), de la Universitat
d’Amsterdam i membre del grup d’experts. A grans trets, la proposta d’aquest grup se centra en cinc aspectes: 1) el foment
d’un entorn favorable per a la llibertat d’expressió i d’actuació
dels mitjans; 2) l’existència d’un pluralisme de mitjans i una di-

versitat de continguts; 3) la regulació de la propietat, el control
i la concentració de mitjans; 4) la transparència en la propietat, organització i finançament dels mitjans, i 5) el treball en
l’extensió de l’alfabetització i l’educació en l’ús dels mitjans.
Us oferim el text d’aquest esborrany CLICANT AQUÍ. (de Digimedios)

Rècord de participació a la 10a edició
del concurs Ficcions amb més de
3.590 registrats

La desena edició del concurs literari Ficcions, l’aventura de
crear històries, impulsat per l’Associació de Mitjans d’Informació
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i Comunicació (AMIC), ha rebut una participació rècord de
3.593 alumnes de 314 centres educatius dels Països Catalans,
superant els 3.204 de fa dos anys, fins ara la xifra més alta.
El nombre d’inscripcions d’enguany suposa un increment del
23,77% respecte als 2.903 de 2017. Del total de participants,
2.424 alumnes són de Catalunya (un 18,88% més que l’any
passat), 553 del País Valencià (+5,53%) i 616 de les Illes Balears (+81,18%).
El concurs Ficcions està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys
que cursin segon cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius.
L’objectiu és promoure la lectura i l’escriptura en català entre
els joves dels territoris de parla catalana, a més d’incentivar la
creativitat. Prenent cinc inicis de novel·la (Li deien Lola, de Pilar
Romera; Marina, de Carlos Ruiz Zafón; Un any i mig, de Sílvia
Soler; Joc de trons, de George R. R. Martin, i Camps de maduixes, de Jordi Sierra i Fabra), els participants han d’escriure
un relat dividit en tres capítols i penjar-los a través del web del
concurs seguint el calendari d’entrega.
A partir del 23 de març, últim dia per entregar la darrera part
del relat, un jurat format per persones vinculades al món literari i de l’educació s’encarregarà d’escollir els guanyadors i els

finalistes. El veredicte es farà públic en diversos actes arreu
dels territoris de parla catalana, en els quals es lliuraran premis i diplomes: el 8 de maig a Menorca; el 10 a Eivissa, el 15
a València, el 17 a Mallorca, i el 23 de maig a Barcelona. (de
Redacció AMIC)

El TERMCAT difon més de tretze mil
termes nous durant l’any 2017
Durant l’any 2017, el Centre de Terminologia TERMCAT, adscrit a la Direcció General de Política Lingüística, ha incorporat
13.474 articles terminològics nous a la seva plataforma pública.
Amb aquestes incorporacions, actualment ja es poden consultar 354.516 entrades, que ofereixen un total d’1.343.952 denominacions en català i també en altres llengües, especialment en
castellà, francès i anglès.
Cal destacar, a més, l’adaptació de més de 5.000 fitxes a la
nova normativa ortogràfica difosa per l’Institut d’Estudis Catalans i la normalització de 335 neologismes de diversos àmbits
d’especialitat, com ara la mediació, el transport sostenible o
l’ornitologia.
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El TERMCAT ha participat durant l’any en 68 projectes terminològics, ja sigui com a autor o com a col·laborador, i fruit
d’aquesta actuació n’han resultat 35 publicacions, entre les
quals destaquen el Diccionari de gestió ambiental, la Terminologia dels drets humans, el Diccionari dels ocells del món, la
Terminologia de la ciberseguretat, les Monedes del món i la Terminologia de les malalties infeccioses.
Els recursos terminològics disponibles en versió electrònica es
poden consultar des de la interfície del Cercaterm, que dona
accés a tota la producció de manera conjunta, i des de la pàgina
de la col·lecció Diccionaris en Línia, que actualment ofereix més
de 120 títols dels més diversos àmbits d’especialitat. I el conjunt
de productes elaborats, incloent-hi infografies interactives i altres formats innovadors, es pot consultar en el document Publicacions 2017. Entre aquestes publicacions, al costat dels nous
productes, també hi ha les actualitzacions de diverses obres
publicades anteriorment i títols que només es podien consultar
en paper i presenten com a novetat l’edició en línia. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de
comunicació.- Barcelona. Dijous 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 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.
Webinar: Como sobrevivir a los cambios de Facebook.- On
line. Dilluns 12 de febrer (de 15:30h a 16:30h) - Enrique San
Juan ens explicarà com els últims canvis a Facebook afectaran
la visibilitat del contingut de les pàgines d’empresa i la forma de
comunicar en aquesta plataforma. Sabrem quin tipus de nego-
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cis es veuran més afectats, quins continguts hem de potenciar
i quins descartar i com encarar l’estratègia de Social Media a
partir d’ara.
Com dissenyar un pla de màrqueting digital.- Barcelona.
Dimarts 13 i 20 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - Crear un pla
de màrqueting digital és el primer pas per utilitzar els mitjans
digitals i aconseguir els teus objectius empresarials. En aquest
curs, a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de com elaborar un pla de màrqueting en l’entorn digital que ens permeti marcar un camí clar, amb objectius específics i mesura de resultats.
Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barcelona. Dimecres 14 i 21 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - Aquest
curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar
fotografies interactives, mapes per a internet, cronologies interactives, històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios
integrats en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia.
Creació de vídeos professionals amb el mòbil.- Barcelona.
Dilluns 19 i 26 de febrer (de 15:30h a 18:30h) - Els participants
en aquest curs, a càrrec de Jordi Flamarich, aconseguiran que
els seus enregistraments amb el mòbil o la tauleta deixin de

semblar amateurs i aprendran a elaborar peces amb qualitat
professional, aptes tant per difondre a través de mitjans com
per satisfer les necessitats audiovisuals de la seva organització
o client.
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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Enderroquin el mur: Taz impulsa una
revolució de lectors a Berlín
Per Anna Rohleder, directora de comunicacions de Sourcefabric / IJNET

És un emprenedoria social rendible. Un model de contingut gratuït en una escala mòbil. I no menys important: un diari recolzat pels lectors en el qual una pertinença de 500 euros ni tan
sols t’ofereix una subscripció gratuïta. No obstant això, més de
17.000 persones s’han unit a la cooperativa de notícies Taz a
Alemanya en exactament aquests termes.

El diari amb seu a Berlín Tageszeitung (Taz, per abreujar)
compta amb més de 10.000 seguidors que fan donacions periòdiques per finançar les seves operacions, amb 50.000 subscriptors a les seves edicions impreses i digitals, i amb més de
17.000 lectors-propietaris que paguen un mínim de 500 euros
per unir-se a la cooperativa Taz.
La cooperativa de lectors Taz es va fundar el 1992 com a cooperativa de consumidors, el que significa que essencialment es
tracta d’una empresa propietat dels seus clients. Els membres
compren “accions” però no obtenen dividends financers de la
inversió. En canvi, la membresía els dóna dret a un seient metafòric a la taula de negocis de Taz. En les reunions anuals, els
membres intervenen en qüestions operatives, com les pensions
complementàries per als jubilats del diari o la compra de nous
equips per a la redacció. No obstant això, els membres de la
cooperativa no tenen cap influència en assumptes editorials.
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“Taz és propietat dels seus lectors”, diu la directora Konny Gellenbeck. “Amb un altre model de negoci no hauria estat possible assegurar el nostre futur a llarg termini. La propietat és la
base de la nostra cooperativa”.
En el moment de la seva fundació, el principal objectiu de la
cooperativa era oferir una font alternativa de notícies que fos
àmpliament disponible i tingués una perspectiva social. Avui
l’objectiu segueix sent el mateix, malgrat totes les formes en
què els mitjans han evolucionat en els últims 25 anys, incloent
el canvi cap al digital. “Ara passa el mateix en línia: la informació se separa de les persones mitjançant murs de pagament”,
diu Aline Lüllmann, directora d’iniciatives de transformació digital a Taz. “Però creiem que les notícies han d’estar disponibles
de manera gratuïta, el que significa que també hem de desenvolupar alternatives a la idea estricta del contingut pagament”.
“Paga el que vulguis” versus murs de pagament
Es pot accedir de forma gratuïta a tot el contingut publicat en
el lloc web de Taz o a les seves xarxes socials. Però als lectors
se’ls demana que facin una donació voluntària segons els seus
mitjans. Taz demana al seu públic que es doni suport mútuament, suggerint que aquells que puguin pagar més ho haurien

de fer perquè el contingut pugui ser accessible per a persones
de tots els nivells d’ingressos.
Aquest “model de solidaritat” es va llançar per primera vegada
el 1993 per a l’edició impresa, amb un esquema de preus de
tres nivells, i va tenir tant èxit que els editors van decidir provar
amb els seus lectors en línia. Va funcionar, però amb un petit
parany. Els lectors no confiaven que tercers processessin seus
pagaments o se’n beneficiessin en fer-ho. Això significava que
Taz havia de construir el seu propi sistema de pagament online.
Amb el temps, a mesura que va créixer el nombre de donants digitals, els editors de Taz es van adonar que necessitaven un sistema
de pagament que inclogués l’administració digital de subscriptors.
En 2016, el Google Digital News Initiative Innovation Fund va atorgar un subsidi a Taz i al desenvolupador de programari Sourcefabric per desenvolupar un portal de pagament de codi obert que
oferís aquesta capacitat i fos fàcil d’utilitzar. Planegen oferir la possibilitat de pagar usant diversos mètodes, incloent dèbit directe de
compte bancari, pagaments mòbils i fins i tot bitcoins.
A causa de que el portal de pagament seria de codi obert, altres
mitjans independents podrien descarregar-lo i usar-lo de forma
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gratuïta. “Totes les grans publicacions ja tenen els seus sistemes de pagament, així que això és més per a petits mitjans,
mitjans de proximitat o startups que desitgin comptar amb l’eina
sense haver de gastar diners per fer-se-la ells mateixos”, assenyala Lüllmann.
Programat per a completar-se aquest mes, el portal de pagament estarà disponible per a baixar en Github. Taz vol ajudar
a altres mitjans independents a adoptar models de negoci impulsats per lectors que siguin fàcils d’implementar i mantenir.
“Igual que amb totes les nostres eines de codi obert, el nostre
objectiu és oferir la tecnologia que faci que els mitjans independents siguin més viables”, diu Sava Tatic, director general
d’Sourcefabric. “Considerem el portal de pagament com un mitjà per enfortir encara més la relació de Taz amb la seva comunitat de lectors, i esperem que també beneficiï molts altres
mitjans de notícies”.
Construir comunitat
A més del portal de pagament en si, quines altres lliçons poden
aprendre els mitjans de comunicació independents de l’èxit de
Taz amb un model a voluntat? Per Lüllmann, es tracta de la

relació amb els lectors. “És molt emotiva”, diu. “Fins i tot si les
persones cancel·len la seva subscripció, ens diuen o escriuen
cartes desconsolades”.
Més important que vendre històries o subscripcions és construir un sentit de valors comuns al voltant del tipus de periodisme independent de Taz. I aquest és un missatge amb el qual
s’identifiquen els lectors. Herde Hitziger, membre de la cooperativa, va escriure el següent en una enquesta per a membres
de 2017 : “Per a mi, Taz és part de la meva identitat política...
Crec que la cooperativa de lectors i Taz Zahl ich [“Jo pago”] és
una idea visionària. Junts estem aconseguint que alguna cosa
educativa estigui disponible fins i tot per als que no poden pagar-la. També sento que sóc part d’una comunitat”.
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Prediccions per als mitjans digitals
independents en 2018
Per James Breiner / Bloc News Entrepreneurs

SembraMedia.org, organització per a la qual treballo i que es
dedica a promoure mitjans independents llatinoamericans, em
va demanar fa poc que fes algunes prediccions per a 2018. En
vaig fer només una: la credibilitat serà la nova moneda de canvi
del periodisme el 2018 i en anys vinents.
Però per explicar-me millor, alguns corol·laris d’aquesta predicció: Els mitjans que van néixer per servir al públic i no per

obtenir guanys en primer lloc, creixeran en importància revelant
casos de corrupció i assenyalant al poder.
Hi ha nombrosos exemples. Als Estats Units, mitjans com ProPublica i Texas Tribune; a Espanya, eldiario.es; a Perú, OjoPúblico; a Colòmbia, Connectas i La Silla Vacía; a Mèxic, Aristegui
Noticias i Animal Político; a Argentina, Reconocer i altres centenars d’organitzacions a tot el món. Aquests mitjans independents que serveixen al públic en lloc de a interessos polítics o
econòmics guanyaran credibilitat desafiant als poders fàctics. I
aquesta credibilitat tindrà un valor econòmic que es monetitzarà
a través del suport d’ONG, fundacions, consumidors, donants
amb recursos i organitzacions orientades als serveis.
El periodisme continuarà la seva transformació de ser un negoci
a ser un servei públic, i els mitjans tradicionals que vegin el periodisme només com un negoci acceleraran el seu propi declivi. La
tendència dels mitjans tradicionals a mantenir marges de guany
farà que continuïn esbudellant el seu staff, els seus productes i
els seus serveis. No tindran la voluntat ni els mitjans per a realitzar les inversions necessàries en personal i tecnologia per a la
transició al món del periodisme multimèdia, interactiu i multiplataforma (encara que hi hagi un grapat d’excepcions).
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Els mitjans independents de servei públic ampliaran i aprofundiran el seu impacte a través de col·laboracions entre fronteres,
institucions i amb altres mitjans. Exemples: el suport de ProPublica al periodisme d’investigació local; NPR distribuint i traduint
el podcast llatinoamericà Ràdio Ambulante; la col·laboració de
Ojo Público amb altres mitjans llatinoamericans en els Panama
Papers i en una història sobre el tràfic internacional d’art robat.
Dir la veritat sobre el poder serà més perillós
Els mitjans independents seran atacats amb força pels que se
sentin amenaçats per ells. Aquests mitjans patiran ciberatacs
de denegació de servei, difamació a les xarxes socials i fins i
tot amenaces i violència contra el seu staff i les seves famílies.
La informació creïble i verificable té valor econòmic, per tant la
seva publicació té un preu alt.
A causa d’aquests atacs, els mitjans de servei públic necessitaran suport tècnic, legal i de capacitació per part d’organitzacions
que donin suport a la llibertat d’informació. Entre aquestes organitzacions hi ha la Xarxa Global de Periodisme d’Investigació, el
Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació, el Comitè
per a la Protecció dels Periodistes, Reporters sense Fronteres,
el Centre Internacional per a Periodistes, i moltes altres.

Per primera vegada, els consumidors de mitjans reemplaçaran
als anunciants i es convertiran en la principal font d’ingressos
del periodisme. El suport vindrà en diverses formes i amb diversos noms: crowdfunding, donacions, associacions, afiliacions,
clubs, societats. La clau per als mitjans serà establir una relació
de confiança i lleialtat amb les seves audiències en brindar notícies i informació creïble i processable sobre els temes del seu
interès: salut, educació, medi ambient, tecnologia, economia i
altres problemàtiques descuidades pels principals mitjans de
comunicació. En la majoria dels casos, els qui paguin per les
notícies seran un petit percentatge d’usuaris , però el seu suport total serà significatiu.
Es desenvoluparan noves mètriques de compromís i lleialtat
per ajudar els mitjans independents a monetitzar les seves audiències. Les velles mètriques de vistes totals i usuaris únics
seran substituïdes per aquelles que comptabilitzin el temps invertit, el desplaçament del cursor en una pàgina, el lloc en què
s’enfoquen els ulls, quins elements compartits van ser realment
llegits o vistos, i altres.
El duopoli Facebook-Google reforçarà el seu domini sobre la
publicitat digital a tot el món, però el frau publicitari conseqüent
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crearà oportunitats per als mitjans independents. La compra,
venda i direccionalitat automatitzada que s’ha apoderat de la
publicitat digital ha donat lloc a una indústria il·lícita a gran
escala en la qual robots en lloc d’humans generen vistes de
pàgines i reproduccions de vídeo. Molts anunciants mundials
importants, que han perdut centenars de milions de dòlars per
aquest frau, han reduït o eliminat la seva inversió publicitària
digital, com ha documentat Craig Silverman en les seves investigacions. Quina és l’oportunitat per als mitjans de servei públic? Oferir als patrocinadors i anunciants un entorn de mitjans
creïble per difondre els seus missatges.
Els nous mitjans digitals lideraran la innovació amb noves
formes d’explicar històries.
Porcentual de España, per exemple, té 60 clients subscrits a
seu servei de gràfics extrets de bases de dades governamentals sobre atur, salut, pensions i altres indicadors econòmics.
La Silla Vacía de Colòmbia ofereix visualitzacions de les connexions entre les persones més poderoses del país. Podcasts
com How I Built This ofereix als mitjans l’oportunitat de captar
l’atenció sostinguda dels usuaris i així generar nous ingressos
per als patrocinadors. Aquests mitjans tenen agilitat per innovar
i experimentar.

2018 serà un bon any per als mitjans independents. Malgrat els
desafiaments, sóc optimista.
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Xarxes socials i mitjans: de la fi del
festeig romàntic al principi de la
convivència problemàtica
Per José Manuel Rodríguez, consultor de mitjans socials / El
Periscopio - UMH

2018 promet ser un any de canvis per a la relació que sostenen
els mitjans amb les plataformes socials i els beneficis que les dues
parts obtenen. Professionals del sector ja apunten a la diversificació dels entorns de distribució de continguts que separin “social” i
“media”, com ja va indicar el CEO de snapchat en un article.

El declivi del tràfic que envia és més que evident, com indica
l’estudi realitzat per Parse.ly.
Després d’aquesta tendència hi ha detonants algorítmics que
no desapareixeran en un futur pròxim com la preeminència dels
vídeos, major pes de les publicacions personals davant les pàgines o l’interès en què els mitjans posin més diners per promocionar els seus continguts.

A això s’uneixen altres factors que ja hem anat veient al llarg de
2017, i la influència es deixarà notar encara més en els propers
mesos. Els repassem en cada cas per situar-nos en l’escenari
més probable:
Facebook
Després d’avançar a Google com a primera font externa de
trànsit dels mitjans en anys anteriors, la plataforma social més
important del món ha cedit novament el testimoni al cercador.

El gràfic mostra l’evolució de les fonts externes de trànsit dels
mitjans en 2017 (Parse.ly).
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No obstant això, hi ha dues situacions clau que marcaran el
futur dels editors a la plataforma: d’una banda, el resultat de
la lluita de Facebook contra les notícies falses (i també el clickbait) que potser pugui saldar-se amb un canvi d’estratègia basat en limitar la capacitat de publicació dels mitjans o almenys
la seva visibilitat inicial; de l’altra, el possible flux separat de
publicacions de pàgines respecte al principal, que seria només
ocupat per amics i publicitat.
Aquesta última possibilitat està ja en proves a diversos països, on el tràfic de les publicacions s’ha desplomat mentre
l’experiència dels usuaris està resultant millor, en veure més
del que fan les persones que els porten a entrar cada dia a
la plataforma. I snapchat ja s’ha decidit per aquesta via, per
entendre que l’experiència dels seus usuaris està per sobre de
qualsevol altre condicionant.
Si Facebook estengués finalment aquesta separació ens trobaríem davant tot un canvi de paradigma que acabaria per convertir la relació amb els mitjans en una qüestió pràcticament comercial i el trànsit quedaria fiat al que els usuaris comparteixin
de tots ells. De moment, la plataforma dóna els seus consells
als editors.

Twitter
Aquesta plataforma ja no és el que era i tot sembla indicar que
aquesta és la idea. Un tuit ara ofereix el doble de capacitat
(280 caràcters) i a més s’ha inclòs la possibilitat de crear fils
que n’encadenin diversos, de manera que Twitter torna a prendre una idea popular creada pels seus usuaris i la incorpora a
l’experiència canònica.
La pregunta és si aquests i altres canvis de menor transcendència seran suficients per atraure més usuaris i poder construir
així la massa crítica que aquesta empresa necessita per competir per pressupostos publicitaris que avui se’n van a altres
plataformes.
El gran problema de Twitter és que la seva aposta comercial es
basa en el volum, no en la segmentació (a través del registre
no pot saber gran cosa de nosaltres, i a partir de la interacció
és discutible en molts casos). I l’escala no millora en la mesura
que no incorpora massa usuaris nous .
Per aquest motiu Twitter intenta per tots els mitjans ser més
accessible, més fàcil d’usar, més útil en general, per retenir als
usuaris que es registren (històricament més o menys tres de
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cada quatre no tornaven) i per atraure’n altres. El 2018 veurem
si ho aconsegueix.

beneficiant d’això en 2017 amb usuaris entrants que abans no
hi havia manera de convertir.
Snapchat
Fa mesos la parella del CEO d’snapchat lamentava que Facebook li estigués copiant idees al seu aleshores promès per
millorar Instagram. I té motius per fer-ho, ja que parteix del desenvolupament de producte d’aquesta plataforma s’ha inspirat
clarament en funcionalitats que han pogut gaudir primer els
usuaris d’aquesta plataforma.

Instagram
La compra més rendible fins a la data de Facebook segueix
oferint alegries. S’ha consolidat com l’entorn en què cal ser-hi
per arribar als més joves i gaudeix a més d’unes perspectives
de monetització estupendes, amb formats i creativitats refinats
i acceptats pels usuaris.

Snapchat està tenint una vida irregular en borsa perquè els analistes intenten avaluar-la des d’un punt de vista de volum que
difícilment aconseguirà, amb Instagram robant-li el futur amb
cada idea copiada. Però la visió del seu CEO té més a veure
amb tenir usuaris altament implicats i fidels, i això és el que ha
motivat la decisió que pot canviar-ho tot en el panorama social.

No obstant això, per als mitjans el realment important és que
també ha emergit com una font de trànsit, gràcies al format
d’històries copiat a snapchat. A través d’aquesta narrativa es
poden posar enllaços, cosa que aquesta xarxa social no permet en cap publicació regular, i diversos mitjans ja s’han anat

Si la determinació de separar el que publiquen els teus amics i
el que la plataforma pot oferir en qüestió de continguts de tercers triomfa, és possible que la prova que Facebook està fent
a diversos països s’estengui. Aquesta aproximació ofereix un
escenari nou en què la competició per l’atenció es dissociï de
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forma més eficient per a l’usuari, amb resultats incerts per a les
marques que volen arribar-hi.
LinkedIn
El trànsit que LinkedIn envia a determinats mitjans és amb diferència el més qualificat. Encara que igualment resulta cada
vegada més escàs, en la mesura que aquesta plataforma propietat de Microsoft ha apostat pels continguts nadius per garantir que els usuaris entrin més sovint i hi passin més temps.
Aquesta ha estat la seva debilitat històrica per aconseguir cert
desenvolupament de negoci publicitari.

com YouTube. L’aposta clara en aquest sentit és prolongar
l’estratègia que converteixi LinkedIn en un node de qualitat de
continguts per a professionals de mitjà i alt nivell, i això és el
que justifica que la seva publicitat sigui la més cara.
Missatgeria
En 2018 ja veurem en marxa les possibilitats que ofereix
WhatsApp per als negocis. Aquesta és una possibilitat llargament anhelada pels mitjans, en la mesura que hi ha un trànsit
creixent des d’aquesta aplicació a través del consum igualment
en augment de notícies mitjançant mòbils.
Fins ara sempre ha estat difícil de calcular l’impacte que genera, pel fet que l’audiència convertida no és identificable fora de
perill per aproximació i descarti. Però si Facebook potencia les
seves possibilitats de distribució podem estar davant la propera
veta real de desenvolupament d’audiència.

Per aquest motiu des de fa mesos tothom hi pot escriure articles directament perquè els llegeixin els seus contactes o que
ja es puguin col·locar vídeos sense passar per reproductors

Queda per veure el desenvolupament dels bots en aquests
àmbits de missatgeria, que en principi apuntaven a alguna
cosa rellevant i de moment no s’enlaira. I també caldrà veure
si l’aplicació de missatges segregada d’Instagram es consolida a no. Si és així, tindríem a Facebook com encara més clar
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dominador del sector, ja que Messenger també està en vies de
desenvolupament interessants.
Aquests són només alguns apunts sobre el que pot succeir en
2018, encara que les plataformes són tan poc previsibles com
els usuaris que les fan servir. En tot cas, sembla clar que el feliç
festeig amb els mitjans ha evolucionat a una tensa convivència
en què no faltaran els retrets i la nostàlgia dels bons temps per
part d’aquests últims.
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El diari d’Austràlia central, Crinkling
News, vol ensenyar alfabetització als
joves lectors
Per Ricardo Bilton, reporter / Nieman Journalism Lab

La incertesa que els nens van sentir al novembre, molts dels
quals continuen sent joves i no tan joves, van subratllar la motivació inicial de Howden fa un any per crear un diari escrit per
als consumidors de notícies joves del país, d’entre 7 i 15 anys.
El món pot ser un lloc de por, afirma, i les companyies de mitjans
de comunicació més grans del país feien una feina pobre en explicar les coses d’una manera que els nens poguessin entendre.
“Estava escoltant moltes històries dels pares sobre com els seus
fills volien llegir el diari, però els pares van fer palès que havien de
passar i tallar certes històries per endavant”, va dir Howden. “Molts
d’ells també estaven apagant la televisió quan es feien notícies
a la nit, en cas que hi hagués històries que es presentessin de
manera que els nens no estiguessin preparats per a fer-hi front”.

Saffron Howden sabia que estava en el bon camí amb Crinkling
News, el seu diari setmanal centrat en els nens australians,
pocs dies després de ser elegit Donald Trump als EEUU. Fins
i tot entre els escolars d’Austràlia, hi va haver molt de temor
sobre les implicacions d’una presidència de Donald Trump. Una
escola va introduir teràpia d’art per ajudar els nens a processar
les seves emocions.

Howden, periodista de llargues temporades que treballava a The
Sydney Morning Herald i Daily Telegraph, va dir que va veure una
bretxa al mercat de notícies per a un diari en el qual els pares no
se sentien horroritzats per veure els seus fills llegint-lo. Amb problemes complicats i terrorífics, una part central de l’enfocament
és “alleugerir els temors mentre al mateix temps explica en termes més bàsics el que està passant”, va dir. Després de les eleccions de Donald Trump, per exemple, Crinkling News va publicar
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un reportatge pedagògic especial sobre els elements del sistema del govern dels Estats Units en un esforç per assegurar als
nens que les comprovacions i els saldos del sistema impedirien
a Trump exercir un poder no contractat, absolut. El diari també ha
aplicat aquest enfocament a assumptes interns com els debats
en curs d’Austràlia sobre immigració i ciutadania.

fa servir el lloc per publicar vídeos especials que ofereix gratuïtament als no subscriptors. Exemples recents inclouen una entrevista amb el primer ministre de Gales del Sud, Gladys Berejiklian.

La lluita en curs contra el terrorisme ha posat a prova el model
Crinkling News. Després de l’atac de Londres al març, Crinkling
News va publicar una funció que responia a preguntes bàsiques
sobre l’atac (“Què significa el terrorisme?”) I va recordar als lectors que el nombre de terroristes del món segueix sent petit.
L’assumpte també va oferir assessorament d’un psicòleg sobre
el que els nens haurien de fer si tinguessin problemes per tractar
l’atac emocionalment. Howden va dir que el diari mai no detecta
cap detall sobre com es duen a terme els atacs terroristes. “Volem donar-los més coneixements per ajudar-los a tenir menys
por”, va dir. Però això no vol dir no parlar-ne. “Som conscients
que estem escrivint per a ells i no volem que sàpiguen que estem
imposant alguna cosa o tractar-los com si fossin estúpids”.

Encara que Howden va dir que el creixement dels lectors (que
actualment arriba aproximadament a 30.000 nens a tot el país)
ha estat “notable”, això no ha impedit que Crinkling News tingui
problemes d’efectiu. A principis d’aquest mes, el diari va llançar
una campanya d’IndieGoGo que espera recollir uns 200.000
dòlars per ajudar-lo “a saltar l’obstacle final cap a la sostenibilitat”. Com combina Howden el seu creixement amb els seus
problemes monetaris? L’enfocament de l’equip a posar en pràctica un document d’alta qualitat “ens ha deixat poc temps per
asseure’s en reunions que assegurin el finançament de les despeses addicionals per sembrar la llavor del setmanari”, va dir.
Crinkling News planeja utilitzar els diners en efectiu per finançar
les seves vendes de màrqueting, venda de subscripcions i vendes publicitàries. A partir del moment de llançar-se la iniciativa,
ja s’ha complert més de la meitat del seu objectiu, amb 130.000
dòlars recollits en només tres dies.

El web ha estat menys focus per al diari, almenys fins ara. Encara
que gran part del seu contingut és de pagament, Crinkling News

Els diaris i les revistes adreçades als nens no són nous (la revista Time, per exemple, executa Time for Kids), però la idea
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sembla cada vegada més important ja que la manca general
d’alfabetització de notícies ha contribuït a l’augment de notícies
falses i sentiments anti-mitjans en molts països. La idea del setmanari Crinkling News es va inspirar, en part, en el que Howden
va veure de diaris com el diari dirigit a menors de 19 anys Le
Petit Quotidien i First News al Regne Unit. En concret, Howden
va dir que estava impressionat pel fet que Le Petit Quotidien
manejava els atacs de París donant als nens una manera de fer
preguntes sobre el que va passar.
Howden conscientment es va basar en els models d’aquests
articles, alguns dels quals van deixar que els nens s’adormissin
a les seves reunions editorials, però volien ampliar el paper que
els propis nens tenien en la producció del diari. Mentre totes
les històries del Crinkling News estan escrites per periodistes
professionals, el diari presenta regularment comentaris de llibres, pel·lícules, videojocs i fins i tot d’animals escrits per lectors joves. Fins i tot va portar alguns nens com periodistes junior, oferint l’oportunitat d’entrevistar persones tan destacades
com el primer ministre d’Austràlia, Malcolm Turnbull, i el líder
de l’oposició, Bill Shorten. “Una cosa que vaig pensar que era
essencial per fer participar la canalla en temes sensibles on ells
hi trobarien la noticia”, va dir Howden.

Encara que Crinkling News està dirigit als nens, el diari ha trobat una base bastant àmplia de lectors entre els pares, que
també han estat cridats a l’enfocament de les novetats de
Crinkling News en la cobertura de notícies. Resulta que, tot i
ser escrit per a nens, el Crinkling News també ha estat capaç
de servir de manera efectiva als adults que busquen actualitzar
el seu coneixement de temes bàsics. (L’èxit dels esforços nordamericans com el podcast Civics 101 mostra que l’enfocament
ha tingut una gran popularitat). “Hi ha una quantitat increïble
de coneixements assumits per part dels principals mitjans de
comunicació principals. No fem aquestes suposicions”.
També hi ha un gran angle d’alfabetització mediàtica a Crinkling
News, que també es construeix al voltant de donar als nens les
primeres lliçons sobre com processar notícies i ensenyar-los
com es fa el periodisme. L’esperança és que una generació
més informada de joves consumidors de notícies australians
creixi perquè siguin més savis i més lectors cívics com a adults.
“Volem que els nostres lectors puguin aprendre més sobre com
funciona el periodisme i tenir més fe en els periodistes professionals. Ens hem allunyat massa temps”, va dir Howden. “Ha
estat massa fàcil per a certes persones que entren i diuen:” Els
periodistes acaben de fer-ho tot “. (Veure més des d’aquest link)
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Com ensenyen a contrastar les fonts
en l’era internet?
Per Redacció de Reason Why

El periodista i premi Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, defensa la veritat per sobre de la rapidesa com un dels
principis bàsics del periodisme. “La primícia no la dóna qui publica abans un fet, sinó el primer que ho explica bé”. García
Márquez defensava la veritat per sobre de la rapidesa.

No obstant això els mitjans de comunicació, a més de ser “el quart
poder” i oferir un servei bàsic a una societat que necessita estar
ben informada per poder viure en democràcia, també són un negoci. Un negoci que busca rendibilitat, moltes vegades a costa de
ser els primers a publicar la notícia. La exclusiva ven i tenir-la obliga els periodistes a treballar ràpid. Més encara a la era de la immediatesa en la qual vivim quan la societat s’assabenta abans del
que ha passat per Twitter que pels propis mitjans de comunicació.
El cas és que aquesta rapidesa ha derivat en un “ periodisme
replicant” que premia la celeritat abans que la verificació de la
informació. Alguna cosa està fallant quan els mitjans publiquen
mentides news una setmana si i l’altre també. On és el problema? En els propis mitjans de comunicació? En els nous periodistes de l’era d’Internet que són menys rigorosos que els seus
col·legues del paper? S’està ensenyant a contrastar fonts per
combatre els rumors en les universitats de Periodisme?
Busquem respostes. En aquest reportatge hi participen:
Ernesto Villar, doctor en Periodisme del Centre Universitari
Villanueva. “Encara que canviïn els canals i les eines, hem de
seguir anant a la font primària de la informació”.
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Xosé López, professor de Periodisme en la Universitat de Santiago de Compostela. “És realista verificar la informació abans
de publicar-la perquè aquest és un dels elements constitutius
del periodisme. En cas contrari, serem replicants o altaveus.
No periodistes”.
Javier Díez Romero, periodista i doctor en Comunicació de la
Universitat Europea. “Hem de començar a alertar sobre les fake
news abans d’arribar a la universitat. És fonamental per garantir
una societat ben informada”.
Joan Pablo Bellido, professor del Campus Universitari EUSA,
centre adscrit a la Universitat de Sevilla. “D’entrada hem de ser
cauts i no donar crèdit a una informació de la qual desconeixem el seu origen. La credibilitat és l’únic patrimoni que té un
periodista “.
Sergio Príncipe Bellido, professor de Periodisme de la Universitat Complutense de Madrid. “En l’era d’Internet, el desafiament consisteix a no abaixar la guàrdia pel que fa als rumors tot
i que tot flueixi molt més ràpid. Cal ser molt hàbils, per això no
val qualsevol per ser periodista”.

Què diu la teoria del Periodisme?
La història i teoria del Periodisme recull certs protocols que indiquen els passos a seguir per un periodista per comprovar que
una notícia és real i no inventada. Quins són?
“Contrastar les fonts, no fiar-se només d’una, sinó almenys de
dos, i sobretot acudir a la font primària que sol ser una persona
o un informe físic”, explica el professor Villar. El complementa
el seu col·lega Xosé López: “En les convencions periodístiques
sempre parlem de verificar una notícia per diverses fonts. Això
es feia ahir i s’ha de fer avui. Quan tenim una història, sigui més
o menys sorprenent, cal comprovar-la i, un cop verificada, és
quan s’elabora i difon” .
El professor Bellido aconsella als seus alumnes “desconfiar
sempre de qualsevol notícia de la qual desconeguem la seva
font de procedència. Esbrinar d’on sorgeix la informació, qui
aporta les dades rellevants de la notícia i, sobretot, qui la processa: si és o no un mitjà de comunicació de confiança o un
periodista de reconeguda solvència. En cas contrari, és preferible ser cauts i, d’entrada, no donar crèdit a una informació de la
qual desconeixem el seu origen”.
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El també periodista i doctor en Comunicació Díez Romero, també recomana una cosa tan bàsica i fonamental que, per sorprenent que sembli, de vegades es passa per alt: “El primer que
cal fer és pensar”. “Moltes vegades llegim la notícia ràpid i no
ens parem a pensar què està explicant, ni comprovem la font
o qui ho publica. Si tenim algun dubte cal veure si algú més
l’està traient, això ens donarà algunes pistes de si és real o no”
. Aquest professor afegeix també que no ens hem de quedar
simplement amb el titular, sinó aprofundir en el contingut de
la notícia pot donar pistes sobre si la notícia és real o no; a
més, suggereix que cada professional de la comunicació tingui
la seva pròpia llista de referència de mitjans, periodistes i fonts
fiables.
En la mateixa idea insisteix el professor Príncepe Bellido. El bàsic i fonamental, segons el seu punt de vista, és contrastar les
dades i les fonts d’origen. La dificultat està en fer-ho ràpid: “Per
això no val qualsevol, doncs cal ser molt hàbil. El desafiament
consisteix a no abaixar la guàrdia pel que fa als rumors encara
que tot flueixi cada vegada més ràpid”.

Com es treballa realment en un mitjà de comunicació?
La velocitat a la qual tot discorre en el segle de les noves tecnologies, en la qual ja es parla de la tecnologia blockchain aplicada al model de negoci del periodisme, ha canviat les regles del
joc també en periodisme. És realista el protocol de contrastar
la informació amb diverses fonts diferents tenint en compte la
velocitat i la pressió amb la qual es treballa en els mitjans? L’hi
preguntem als professors.
“El repte en periodisme és publicar la notícia abans que ningú
i publicar-la bé” , afirma Ernesto Villar, del Centre Universitari
Villanueva, que reconeix que fa uns anys el treball de contrastar
la informació era més senzill per una qüestió de números: “hi
havia menys fonts”. No obstant això ara, amb les xarxes socials, la cosa es complica.
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Encara que tampoc es torna impossible: “És realista verificar
la informació abans de publicar-la perquè aquest és un dels
elements constitutius del periodisme. En cas contrari, serem replicants o altaveus, però no periodistes”. Qui parla així és Xosé
López, professor de Periodisme a la Universitat de Santiago
de Compostel·la, que suggereix usar noves eines per a aquest
nou escenari: “L’estratègia d’eines automatitzades i semiautomatitzades de verificació, o fact fact checking, és de vital importància. És un camp en el qual cal avançar perquè pot ajudar el
periodista a verificar la informació amb rapidesa”.
Juan Pablo Bellido, professor del Campus Universitari EUSA
aclareix que no sempre és obligatori contrastar cada informació
amb tres fonts diferents: “Si la informació no deixar cap dubte
i és verificada per un organisme oficial (un de sol) o per una
font de reconeguda solvència, penso que el deure de contrastar
està cobert. Igual que si comptem amb material gràfic o documental que doni suport a la notícia”. No obstant això, quan
estiguem davant d’un cas controvertit o que admeti diferents
interpretacions “és fonamental que la informació que ofereixi
el periodista estigui degudament contrastada. En això hi va la
seva credibilitat que, al capdavall, és l’únic patrimoni que tenim.
Les presses no poden mai determinar el nostre treball”.

Al fil anterior, Bellido recupera una cita del periodista i premi
Nobel de Literatura Gabriel García Márquez: “La primícia no la
dóna qui publica abans un fet sinó el primer que ho explica bé”.
Fent autocrítica, Javier Díez Romero, periodista i doctor en Comunicació de la Universitat Europea, reconeix que part de la
culpa d’aquesta obsessió per ser els primers a publicar alguna
cosa és dels propis periodistes i també dels mitjans. Per això,
convida a tot el sector de la premsa a fer una reflexió: “Val la
pena aquesta rapidesa davant el risc d’equivocar-se en la notícia? Jo crec que no. La rapidesa no ha de tapar l’objectiu de
publicar informació real i veraç. És difícil, jo ho entenc, perquè
tots busquem ser els primers, però pots haver estat el primer
100 vegades i com a la 101 t’equivoquis i llancis una mentida
news, això ja et marca per sempre”.
Sergio Príncipe tampoc concedeix que la celeritat justifiqui no contrastar la informació. Ara bé, aclareix: “Jo no incidiria només en
les fonts, sinó que revisaria com s’ha redactat la notícia, les dades que aporta i les fonts secundàries que ofereix”. Afegeix que
“moltes vegades es pot tenir la pista que una notícia no és real
quan les xifres que donen són estratosfèriques i no tenen base.
De vegades, el problema està en com s’ha interpretat una notícia”.
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I per explicar-ho ens posa l’exemple del que va passar fa un mes
amb la notícia que la Unió Europea planejava prohibir el kebab.
“Ja de per si, una prohibició així a les clares i tan contundent per
part de les institucions comunitàries sense haver activat un protocol sanitari previ no té sentit. La qüestió és que la notícia real a
la qual s’al·ludia és que la UE anava a prohibir l’ús en la preparació de certs aliments de fosfats i altres additius”. Un exemple
perfecte per posar en valor la importància que té fer una pausa i
usar el sentit comú abans de difondre certes dades.
Les xarxes socials han fet més mal
Tot i que les xarxes socials han fet molt de mal, sempre hi ha hagut
mentida news en la història del periodisme. “Els rumors sempre
han existit”, assegura Xosé López. “El que passa és que amb un
sistema de comunicació en xarxa com el d’avui i amb la multiplicació de canals i altaveus, aquests rumors tenen molt més impacte i conseqüències”. Per posar-nos al dia, ens recomana rellegir
l’estudi de Marc Bloch sobre els rumors al llarg de la història.
Per Ernesto Villar el problema no està en la tecnologia en si
mateixa, sinó en el “mal ús” que en fem. “Històricament ho hem
anomenat intoxicacions. Et passava fins i tot amb les fonts
de confiança, que t’estaven intoxicant en el sentit de portar

l’enfocament a on volguessin, perquè donéssim la informació al
gust de la font. Les intoxicacions ara tenen altres canals, deixen
anar un tuït i no necessiten pagar o convèncer el periodista que
difongui aquesta informació”. Un problema que es fa més gran,
assegura, amb l’ajuda dels bots “que donen aparença real al
contingut” o amb les cadenes de missatges de WhatsApp “que
ajuden a difondre alguna cosa de manera facilíssima”.
Juan Pablo Bellido accepta la idea que les xarxes socials han
afavorit la propagació i la viralització de les fake news però “en
realitat les notícies falses han existit des de sempre. Unes vegades perquè la realitat s’ha anat deformant a mesura que ha
anat passant d’una persona a una altra i altres perquè, igual
que passa ara, els poders fàctics s’han preocupat de lliscar enquadraments interessats o veritats a mitges (quan no falsedats
rotundes) per tractar d’influir en l’opinió pública”. Bellido ens
posa un exemple molt conegut a la història del Periodisme: “els
espanyols tenim molt present el famós enfonsament del Maine,
que va provocar la Guerra de Cuba el 1898 i que va tenir el seu
origen en una notícia falsa”.
Javier Díez Romero coincideix que les notícies falses han existit sempre. Només cal remuntar-se “a la premsa groga o sen-
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sacionalista que s’inventava temes o els exagerava per vendre
més diaris”. El que passa ara amb les xarxes socials és que tot
es magnifica molt més. “Aquest és el problema i cal lluitar per
combatre les fake news tal com ho estan fent països com el
Regne Unit o França amb iniciatives legislatives, però la legislació de vegades arriba tard. El canvi ha de venir dels periodistes
i la societat en general”.
La importància d’eliminar d’arrel les fake news té un motiu de
base essencial que assenyala Sergio Príncep Bell: “En altres
èpoques amb aquest tipus d’informacions s’exercia una estratègia de propaganda. Al final es tractava de configurar i influir
en l’opinió pública”.
Canviar els plans d’estudis
Sembla que tot el que es faci per combatre les fake news és
poc. Potser una bona idea seria també anar directament al focus del problema: els plans d’estudis de les facultats de Periodisme. És necessari incloure una assignatura especial sobre
“com evitar rumors en l’era d’Internet”?
“A Villanueva ja ho fem”, apunta el professor Ernesto Villar. “En
una de les meves assignatures fins i tot vam recórrer de vega-

des als consells de les pròpies xarxes socials. Twitter i Facebook tenen eines molt útils per a periodistes”. En aquest sentit,
aconsella fixar-se en: Que el compte sigui oficial; qqe tingui segell verificat; que no tingui faltes d’ortografia.
“Hi ha vegades que és complicat contrastar les fonts, però en
d’altres és molt senzill i ens saltem una sèrie de protocols que
sembla mentida. Al offline no se’ns ocorreria parlar amb una
font que no ens expliqui qui és i que porti una caputxa, dubtaríem de la seva identitat, però ara com que ho diu Twitter, sembla que no ens preocupem”. A més, Ernesto Villar ens recorda
que la famosa expressió popular de “ho ha dit la ràdio” o “ho ha
dit la televisió”. “Això anava a missa i ara diem que ho hem vist
a Facebook o que ho hem llegit en WhatsApp, tot i les greus
conseqüències que té no parar-nos a comprovar la informació
un sol minut”.
Xosé López també ho té clar: “Hem d’insistir en l’alfabetització
digital. Formar els periodistes donant molta importància a
l’explicació i aplicació d’eines actuals de verificació de dades
per assegurar-nos que saben com combatre els rumors”. “Recomanable és que el professorat insisteixi més en la necessitat
de desconfiar sempre dels fets l’origen desconeguem”, apunta
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el professor Bellido. Mentre el seu col·lega de la Universitat Europea, Javier Díez Romero, assegura que “hem de començar
a alertar sobre les fake news abans d’arribar a la universitat.
Des del col·legi. Perquè és fonamental per poder garantir una
societat ben informada que viu en democràcia”. Pel que fa als
plans d’estudis en Periodisme, Javier Díez també és partidari
d’incloure el tema de les fake news com una assignatura pròpia
i a més assenyala la importància d’iniciatives com Maleït Bulo,
en què es pugui denunciar un contingut fals.
Des de la Complutense de Madrid, Sergio Príncipe insisteix en
la necessitat d’alertar als alumnes sobre les fake news molt
abans que arribin a les facultats de periodisme. “Els més joves
són els més vulnerables i no convé oblidar que darrere d’un
emissor que difon notícies falses hi ha estratègies polítiques
i fins i tot militars”. Com a prova, Sergio Príncepe assenyala
“l’escàndol als Estats Units de les presumptes ingerències de
Rússia en la campanya electoral que va donar la victòria a Donald Trump. I no cal anar-se’n molt lluny; a Europa, el “brexit” o
la situació de Catalunya són bona prova de tot això”.
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Per a quan el Netflix dels mitjans...?

Per Pablo Herreros, soci director de Goodwill Comunicación /
del bloc Comunicación se llama el juego

Em van convidar fa un parell de mesos al programa Non Stop
People, de Movistar, i comparteixo aquesta reflexió sobre els
models de subscripció dels mitjans escrits (dóna-li al play, són
45 segons de vídeo).
La idea és de Perogrullo, no? Doncs fa ja vuit anys que li vam
fer aquesta pregunta a Pedro J. Ramírez quan va reunir un grup
de blocaires per presentar per primera vegada Orbyt, el seu

sistema de subscripció: “Faríeu un Orbyt en què la gent pagui
una sola subscripció, al preu que sigui, i puguin consumir continguts d’El País, ABC o El Mundo?”. Pedro J. va arronsar les
espatlles i va dir: “Nosaltres hem fet el nostre sistema. Si algun
mitjà vol sumar-se, que s’espavili”. Bé, això de “que s’espavili”
és expressió lliure meva, però és el que va venir a dir.
Si ho traslladem al món audiovisual, el de les subscripcions
dels diaris es veu encara més absurd. Imagines que has de
pagar 5 euros per poder veure pel·lícules d’Universal Studios,
altres 5 si vols veure les de Metro Goldwin Mayer, altres 5 per
veure les de Paramount...? Ridícul i inassumible, oi? Això és
Netflix: pagues de 8 a 12 euros i pots veure el que vulguis.
Després ja, Netflix té acords pels quals paga ics cèntims a cada
propietari de cada contingut que hagi estat vist.
Ho portem a la música? A que no pagaries una subscripció a
cada empresa discogràfica per escoltar els artistes d’aquest segell? Pagues una sola: Spotify. Doncs en el món dels mitjans,
el client també voldria pagar una sola tarifa plana. I si existís,
salvaria a molts mitjans de morir ofegats, perquè molts són incapaços de trobar el seu model de subscripció.
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Seria tan fàcil com pagar, per exemple, 10 euros al mes, i a
canvi poder picotejar els continguts complets -inclosos els de
subscriptors- de qualsevol mitjà important. Per cada peça consumida, aquest mitjà rebria ics cèntims de la plataforma. En un
temps de tanta informació líquida, és absurd pagar 10 euros al
mes per cada mitjà que t’agradi, i molt pobre pagar una sola
subscripció i només gaudir del 100% d’accés a un sol mitjà.
Per què no existeix aquest Netflix dels mitjans, si és tan clar
que aquest és el sistema que demanen els clients? Mediocritat,
egos, por, falta de visió, desinterès... Vaig coincidir amb el director general d’un dels tres principals diaris tradicionals fa poc
en un esdeveniment. Els hi vaig plantejar i em van contestar
educadament que estarien encantats d’avaluar-ho si algú s’ho
proposa.
Just després, un d’aquests directius va fer una reflexió distreta
en veu alta amb els 3 o 4 que estàvem: “De tant dir ‘me’n vaig
al diari’, el dia que treballi en una empresa crec que no sabré
dir ‘me’n vaig a la oficina’”. Era un comentari al marge que va
fer, però al escoltar-li em vaig quedar rumiant-lo i vaig pensar:
“Potser el tema dels diaris està tan complicat que els directius
que els gestionen tenen la ment més en volar i fugir del ‘marró’
que en pensar en com fer que el seu diari sobrevisqui...”.

Podria ser un diari el que liderés a la resta? Ho dubto molt. I
un tercer que s’erigeixi, com Netflix, a la plataforma neutral? És
l’única opció. Però si jo fos un inversor, no m’atreviria a posar
un euro a crear aquesta plataforma si després he de vendre a
aquests directius dels diaris que participin i em cedeixin l’accés
als seus lectors. Cal tenir esperança que neixi un dia el Netflix
dels mitjans escrits...? O haurem d’esperar que arribin els projectes de periodisme que porta blockchain, desintermitgin més
la informació i ja no quedin diaris en peu...?

