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Segons i2p: La inversió publicitària va
créixer el 2,0% el 2017 impulsada pels
mitjans digitals
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació / Mediàtic

L’any passat la inversió publicitària va créixer el 2,0% en passar
dels 4.399,9 milions a 4.486,6 milions d’euros, segons l’estudi
i2p, que realitza la consultora Media Hotline, a partir de les dades de control de mitjans de Arce Media, i que es va presentar
aquest dimecres al Palau Robert, de Barcelona.
La inversió es va repartir entre 3.645,3 milions en els mitjans
tradicionals i 841.300.000 en els mitjans digitals, si bé el com-

portament de tots dos va ser molt diferent: -0,6% els primers
i +15,2, els segons. Aquest any, s’han introduït uns profunds
canvis metodològics en l’estudi per tal de reflectir millor la publicitat que es dirigeix als mitjans digitals. En aquest sentit, dins
de les xifres es recull la inversió gràfica i en vídeo en els mitjans, xarxes socials i altres suports digitals, com els portals
verticals, però no la publicitat contextual, lligada a les cerques.
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Els ingressos publicitaris (mitjans tradicionals).- La Ràdio és
el mitjà tradicional que millor es comporta d’entre els grans en
termes percentuals. En concret va créixer un 2,7% l’any passat,
el que es va traduir en 401.300.000 d’euros. La Televisió (+0,8%)
va sumar ingressos de 2.136,9 milions d’euros i la Premsa va
retrocedir un 6,7% després d’acumular 523.100.000 d’euros.
A més, la inversió publicitària en Revistes (-6,1%) va ser de
200.200.000 d’euros i en dominicals (-9%) de 33,3 milions.
Els ingressos publicitaris (mitjans digitals).- Quant als
ingressos publicitaris procedents de l’àmbit digital la Televisió es va embutxacar 41,5 milions d’euros (+ 9,8%), però la
que ha destacat com era d’esperar ha estat la Premsa (com
a fre a les pèrdues en paper) amb un creixement del 10,7%
fins als 270.900.000. La Ràdio (segurament gràcies a l’impuls
dels podcast) suma 11,4 milions d’euros després d’avançar
un 8,6% i les Revistes (+34,4%) i els dominicals (+12,2%)
també aconsegueixen en aquest apartat números negres amb
ingressos de 240,5 per a les primeres i 195.600.000 d’euros
per als segons.
Pel que fa a l’ocupació, només els Mitjans Digitals (12,3%), la
Ràdio (5,8%) i el Cinema (7,9%) han aconseguit augmentar

la seva quota en 2017 i en termes interanuals. Destaquen les
caigudes de la Televisió (-2,2%), de la Premsa (-2,6%), de les
Revistes (-8,6%) i dels dominicals (-0,7%)
Durant la presentació de l’estudi, Enrique Yarza, responsable
de Media Hotline i de l’estudi, ha assenyalat que aquest any,
per primera vegada, el comportament de la inversió publicitària
i del consum no han seguit la pauta habitual. Fins ara, els creixements o decreixements del consum anaven acompanyats
d’uns augments (o disminucions) més intensos de la inversió
publicitària. L’any passat, les dues magnituds van créixer, però
el consum ho va fer en major mesura que la inversió. Yarza
també va destacar que la versió digital dels diarios impresos
només aporta el 34% dels ingressos totals que rep la premsa
per publicitat.
Per 2018, es preveu que la inversió creixi el 2,1% fins NPS
4.580,6 milions d’euros, amb retrocessos del 0,5% en el cas
dels mitjans tradicionals, i un augment del 13,2%, al de els
digitals. Ben aviat l’informe serà presentat a Barcelona, amb
l’afegitó de l’informe específic de Catalunya.
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L’i2p i Catalunya

mercat, la televisió va perdre un -3,0%; la premsa, -1,4; ràdio,
+06%; exterior, +0,6; revistes, 0,0%; mitjans digitals, +3,2%;
cine, +0,1.
L’ evolució de la inversió publicitària que arriba a Catalunya va
ser el 2017 de 998,9 milions, és a dir un +6,8%. El tant per cent
de variació anual 2005-2017 va passar del +13,5 del 2005 al
+6,5 del 2017.
La inversió publicitària que arriba a Catalunya es pot veure en
el quadre següent:

La inversió publicitària a Catalunya va caure un 2,2% el 2017. La
participació de la inversió publicitària, contribució dels anunciants
amb seu a Catalunya va ser del 23,2 % dels anunciants amb seu
a Catalunya; el 55,8% dels anunciants amb seu a Madrid, i del
21,2% d’anunciants amb seu a d’altres províncies espanyoles.
L’evolució de la inversió publicitària dels Mitjans catalans va
ser de -1,1% el 2017, amb 344,3 milions d’euros. En quota de
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Impressions de l’estudi
L’estudi ve a dir que podem estar assistint a un canvi estructural
de la inversió publicitària i que empitjoraran els ingressos:
1. Els grans anunciants que fins l’any 2016 eren els dinamitzadors del mercat publicitari, han canviat el comportament durant
el primer semestre del 2017. Els 100 primers anunciants descendeixen la inversió publicitària un 2%.
2. La pressió de la gran distribució al llarg de la crisi ha colpejat tan fort als marges que deixa molt poques possibilitats a
la inversió en comunicació, especialment en els anunciants de
gran consum. Per això els sectors del gran consum estan en
caigudes entre el 2% i el 6%.
3. Pot ser que el pressupost de publicitat d’un anunciant sigui
menor, no obstant això, els pressupostos de màrqueting i comunicació poden ser majors per a realitzar desenvolupament i
comunicació de les apps, e-comerce, big data, etc.
4. I pot ser que s’estiguin ampliant vies de comunicació cap
a altres entorns digitals, com pot ser el món dels influencers,
Internet de les coses, vídeos 360. alhora que afermant altres

activitats digitals com pot ser el branded content.
Per tot això les inversions publicitàries en mitjans tradicionals
continuaran desaccelerant.
Es pot descarregar l’estudi general AQUÍ i també l’estudi referent a Catalunya CLICANT AQUÍ
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Titular
Text
Ladillo
Text

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

endesa.com
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És igual vuit que vuitanta? Publiquem
en xarxes tots els nostres continguts
o comencem a ficar-hi el cap per
seleccionar el més rellevant?

Per David Alvarez, Analista i consultor en #SocialMedia / Medium Coorporation

Publiquem en xarxes tots els nostres continguts o comencem a
ficar cap per seleccionar el rellevant? Potser la clau d’aquesta pregunta és definir què és el rellevant i què no. Durant les últimes setmanes no deixem de llegir i escoltar multitud de notícies referides
als canvis que Facebook pretén afrontar, els quals generen molta
inquietud en el complex entorn dels mitjans de comunicació.
Independentment del que ens ofereixi, en aquest cas, Facebook
en un futur proper, sí que és cada vegada més notori un canvi
d’actitud per part dels mitjans. Potser ja s’estan plantejant deixar
aquesta zona de confort que els reportava Facebook per començar a plantejar-se noves alternatives per a la generació de
trànsit, que al seu torn els aporti millors recursos de monetització.
No obstant això, deixant al marge les noves recerques de fonts

de trànsit, hi ha una qüestió de fons que afecta totes les redaccions d’un mitjà, ja siguin grans, petites, natives digitals
o aquelles que conviuen amb el paper. I aquesta qüestió és
l’optimització dels processos de treball interns, per tal de millorar els resultats en xarxes socials.
A la plataforma de mitjans de comunicació Dogtrack analitzen tota
l’evolució de l’any 2017 dels mitjans sota diferents criteris, combinantlos entre si, i una d’aquestes combinacions és la de valorar l’esforç en
producció del medi en relació al trànsit que poden aconseguir.
Si ens centrem en la xarxa social Facebook hi ha una dada que
ja des d’un inici crida l’atenció: el nombre de publicacions que
un mitjà posa al servei de la seva audiència cada dia. Encara
que no tots els mitjans coincideixen en el nivell de productivitat,
en la gran majoria es donen xifres molt elevades.
Com a exemple, si ens fixem en els mitjans de premsa generalista (El País, El Mundo, ABC, La Razón, El Periódico, La Vanguardia i 20 Minutos) i en la seva producció diària a Facebook
durant els últims 30 dies, veurem que la mitjana de publicació
per dia és de 51, sent el que més La Vanguardia amb 67 i el que
menys el Mundo amb 38. Aquesta dada per si sola tampoc ens
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dóna molta informació pel que fa a si aquesta alta productivitat
genera més o menys beneficis. No obstant això sí que ens serveix per valorar l’esforç que cada redacció ha de fer cada dia
per la publicació de tots aquests continguts.
Però la qüestió de fons és si tots aquests continguts aporten
realment valor a l’hora de, per exemple, aconseguir que el medi
millori les seves dades de generació de trànsit al seu site. Per
això, resulta molt pràctic el poder observar i analitzar la tendència al llarg d’un període de temps referent. Posem un exemple
real d’un dels mitjans analitzats. En el següent gràfic podem
veure de manera molt clara les tendències durant el segon semestre 2017 de tres dades: la productivitat diària, el tràfic total
generat cada dia i la mitjana de trànsit per publicació.
Com es pot veure, en el primer gràfic es mostra un notable
augment del nombre de posts publicats al Facebook al llarg del
segon semestre del 2017, mentre que en el segon gràfic es veu
un lleuger augment del tràfic total aconseguit durant aquest període. No obstant això, en el tercer gràfic es pot observar com
hi ha una tendència negativa pel que fa a la mitjana de trànsit
generat per cada publicació.
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Què signifiquen aquestes tres dades combinades? Doncs que
encara que hi ha hagut una millora en el trànsit aconseguit
durant aquests sis mesos, aquest tràfic s’ha generat a través
d’unes poques publicacions.
En concret, aquest mitjà va publicar 10.755 posts durant el segon semestre, és a dir, una mitjana de 52 posts al dia. Doncs
bé, el 50% del tràfic aconseguit durant el semestre es va obtenir
a través del 5,4% de la publicacions. És a dir, hi ha un considerable nombre de publicacions que aporten poc o gens a la
dada del trànsit generat, la qual cosa indica la següent qüestió: seguim publicant al Facebook tots aquests continguts o bé
hem començat a optimitzar i processar fluxos de treball que ens
ajudin a decidir quins continguts són rendibles i els que no (en
termes de negoci)?
Si la resposta és positiva, un primer pas és haver de treballar
per obtenir la informació correcta sobre quins continguts donen o no donen trànsit. I d’aquí s’ha de definir una altra via de
treball, establir uns criteris clars i unificats per part del mitjà
per classificar aquests continguts (criteris temàtics, de format,
editorial, de moment de publicació...)

El Grup Godó proposa retallades del
12% a La Vanguardia
Les retallades sembla que també arribaran a La Vanguardia, referència de la premsa catalana i el segon diari amb més difusió
d’Espanya. Representants del Grup Godó s’han assegut amb
els sindicats per negociar la renovació del conveni col·lectiu
de l’empresa i han proposat a la plantilla un retallada del 12%
en les seves retribucions, segons han reconegut fonts oficials
de la companyia. Aquest tisorada afectaria exclusivament a
l’empresa editora del diari en paper -La Vanguardia Ediciones
SL-; l’empresa justifica aquests canvis en el descens dels ingressos que ha patit des de la signatura de l’anterior conveni
com a conseqüència de la crisi del paper i de la recessió en el
mercat publicitari.
Tot i això, descarta que les retallades s’apliquin en l’edició digital del diari i a la ràdio i la televisió del Grup Godó. “Cal tenir
en compte que ha estat una primera presa de contacte i que
finalment la tisorada sigui molt menor”, han detallat altres informants.
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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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En l’exercici 2016, l’últim sobre el qual l’empresa ha presentat
comptes al registre mercantil, La Vanguardia Ediciones SL va
registrar unes pèrdues de 905.000 euros que van contrastar
amb el benefici de 417.630 euros que va aconseguir l’exercici
anterior. El rotatiu emprava llavors 219 empleats i va gastar en
salaris gairebé 18,3 milions d’euros. La intenció dels seus responsables és minorar aquest cost, d’aquí la proposta a la baixa
que ha realitzat als sindicats en aquesta primera ronda de negociació. (de Vozpopuli)

Diari de Sabadell deixarà de publicarse el març

L’històric Diari de Sabadell deixarà de publicar-se el proper mes
de març. Així ho han confirmat fonts properes a l’empresa a
NacióSabadell, que marquen la data de darrera publicació per

Dijous Sant. El diari ha pres en els darrers anys un rumb a empentes i rodolons, però sembla ser que el seu recorregut acabarà, 41 anys després de la seva refundació (1977), provinent
de l’antiga premsa del Movimiento, aquesta propera Setmana
Santa. En una reunió, el propietari del diari, Ramón Rodríguez
Zorrilla, va comunicar a la plantilla la decisió de deixar de publicar el rotatiu en el format i forma actual.
Ho feia després de diverses onades d’acomiadaments i d’un
darrer plantejament que preveia reduir les edicions actuals, tres
setmanals, a tan sols una, previsiblement en dissabte, el dia
que històricament ha tingut més tirada. Així, es va aprimar la
plantilla i es va reduir la jornada dels treballadors, mesura que
va ser seguida per una reducció dels salaris.
Fonts properes han confirmat la intenció de dur a terme una
operació immobiliària que comptarà amb la venda de la capçalera i la seu del propi mitjà, situada al carrer Sant Quirze, tot
plegat per una xifra que se situaria al voltant de l’1,5 milions
d’euros. Ara, si una oferta de darrera hora no ho salva, el diari
tindrà tristament els dies comptats, deixarà al carrer tots els 18
treballadors que conformen la redacció i acabarà amb una de
les capçaleres històriques del nostre país.
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Algunes fonts apunten, però, que es podria estar treballant amb
un projecte que podria funcionar sota la mateixa marca, motiu
pel qual caldria dur a terme el procés de compra. Amb tot, no es
confirma si aquest procés permetria conservar els treballadors
actuals i si seguiria sent en format paper. Una altra solució seria
adoptar el format de setmanari, fet, però, que podria comportar,
si s’acabés consolidant aquesta opció, un nou aprimament de
la plantilla. (de Nació Digital)

L’ERO d’El Punt Avui es tanca amb
una previsió de 65 baixes
La plantilla d’El Punt Avui ha aprovat el preacord sobre
l’expedient de regulació d’ocupació assolit entre empresa i sindicats. En concret, l’ERO preveu 45 acomiadaments, 35 dels
quals forçosos, que se sumarien a les 20 baixes voluntàries que
s’han produït fins ara. Inicialment, l’empresa havia plantejat 91
acomiadaments. Les sortides es produiran en tres tongades,
la darrera de les quals al juliol, amb la voluntat que es puguin
reduir si durant el procés la situació econòmica ho permet. Les
indemnitzacions seran de 25 dies per any treballat amb un topall de 15 mesos. Els treballadors han aprovat l’acord amb 116

vots a favor (68%), 36 en contra (21%) i 18 en blanc (un 11%),
amb una participació del 75% de la plantilla.
A banda, l’acord preveu una rebaixa salarial durant un any per
a la resta de treballadors: del 0,5% per als salaris entre 25.000
i 28.000 euros bruts anuals; del 2% entre 28.000 i 30.000; del
3% entre 30.000 i 35.000; del 4% entre 35.000 i 45.000, i del
4,5% a partir de 45.000 euros. Els sous de menys de 25.000 euros no quedaran afectats. La retallada és força inferior al 10%
que d’entrada havia proposat l’empresa.
El Punt Avui va tancar les oficines de Barcelona el 31 de gener,
i des d’aleshores la majoria dels treballadors fa teletreball, quedant Girona com a única seu del mitjà. Hermes Comunicacions
justifica totes aquestes mesures per la baixada d’ingressos a
causa de la intervenció de la Generalitat per part del Govern
espanyol, la qual ha implicat la supressió de la publicitat institucional. (de Comunicació 21)
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Especialistes en periòdics hiperlocals
llancen el tercer títol lliure a Londres
Al sud-est de Londres, el Lewisham Ledger, que ha creat un
consell de redacció local i a donar-li i a la comunitat “una veu i
una plataforma”. Aquesta capçalera en paper es publicarà sis
cops l’any ((i possiblement amb més freqüència!, segons els
editors) i tindrà –com els seus dos germans, Peckham Peculiar
i Dulwich Diverter- un mínim de 24 pàgines. Igual que els altres
dos cobrirà una barreja d’històries locals d’interès humà, entrevistes i s’esforçarà per tenir en compte el consell local.

Un dels editors de Lewisham Ledger escriu que “tots els periòdics de la companyia volem que els consells es tinguin en
compte. Les nostres pàgines estaran plenes d’informes sobre el
terreny i històries úniques i entrevistes que seran al 100 per cent
sobre Lewisham i la seva gent, en comptes de contingut genèric impulsat per comunicats de premsa. Els editors d’aquestes
capçaleres hiperlocals creuen que “la premsa de proximitat té
un paper vital en les comunitats a les quals serveix, donant a la
gent una veu i una plataforma i, de manera crucial, la celebració
de consells a la redacció que tindran en compte què és el que
més interessa als veïns”.
Els títols existents a la zona inclouen la revista Lewisham Life
i el News Shopper, que cobreixen l’àrea londinenca de Lewisham. Es preveu que la circulació superi entre els12 i els15.000
exemplars i es distribuirà en més de 100 empreses locals, inclosos els pubs, els cinemes i els lavabos públics. El primer número es publicarà a la primavera i els editors ara busquen atraure
els possibles anunciants. Inicialment, també, esperen aconseguir 6.000 euros a través d’una iniciativa de crowdfunding.
Cal afegir que els lectors d’aquest periòdic de proximitat, com
els seus dos germans –que, per cert, són rendibles-, també po-
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dran mantenir-se al dia amb les notícies, visites i altres històries
locals a través de les seves pàgines i blocs de mitjans socials.
(de Kickstarter)
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Com els mitjans poden generar
ingressos a través de la connexió amb
la seva audiència
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

El Tow Center for Digital Journalism de la Universitat de Columbia, en col·laboració amb el Membership Puzzle Project i
l’Institute for nonprofit News, han publicat aquesta setmana els
resultats complets de la seva investigació sobre la generació
d’ingressos per part dels mitjans digitals a partir de la connexió
amb els seus usuaris.
Titulat “Guide to Audience Revenue and Engagement”, aquest
informe ofereix informació de molt valor per a tots aquells mitjans que estiguin plantejant-augmentar d’una manera o altre
els ingressos procedents dels usuaris. Els autors de l’informe,
Elizabeth Hansen i Emily Goligoski, expliquen a la presentació
que “aquest informe està destinat a ajudar el personal dels mitjans i als emprenedors dels mitjans que vulguin augmentar els
seus ingressos mitjançant l’aprofundiment de les interaccions
amb les seves audiències”.

Copiem a continuació (traduïdes al català) les nou conclusions
principals de l’estudi:
1. “Rares vegades els mitjans estan 100% finançats només
pels ingressos directes de l’audiència. Les publicacions digitals
natives confien en una combinació d’ingressos, que inclou publicitat, suport corporatiu, finançament de fundacions, sindicació d’articles, esdeveniments, programes d’afiliats, mercaderia
i venda de llibres, a més o en lloc dels ingressos directes de
l’audiència”.
2. “Per a les publicacions amb un periodisme altament diferenciat i una sòlida base d’audiència en les seves àrees de cobertura, una oferta de subscripció basada en producte pot ser
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atractiva. Si els lectors, oients i/o espectadors consideren que
les notícies i l’anàlisi d’un lloc brinden suficient valor únic, la
subscripció podria ser una estratègia d’ingressos viable. Una
estratègia de subscripció també pot funcionar bé per a les publicacions que tenen audiències institucionals forts en indústries
específiques i quan els ocupadors dels subscriptors poden pagar el cost de mitjans que són rellevants per al treball”.

5. “En dissenyar una estratègia d’ingressos de l’audiència, és
imperatiu que una publicació pugui explicar històries convincents i precises sobre la seva missió; el valor que aporta al
món; i la comunitat de membres que vol fomentar. Aquestes
històries de “el que som” són més forts quan reflecteixen el que
els membres de l’audiència diuen que valoren i necessiten de
l’organització”.

3. “Un dels majors reptes per crear un programa de membres
sostenible és trobar activitats de participació que siguin tant
d’interès per als membres com valuoses per a la publicació.
Una bona manera de començar a identificar projectes potencials és preguntar als membres actuals i potencials com volen
participar i què volen aprendre”.

6. “Els programes de membres d’algunes publicacions són de”
membres “només de nom i operen molt més com a estratègies de subscripció, amb poca o cap participació (engagement)
del públic. De la mateixa manera, les estratègies de donació
d’algunes publicacions empren moltes de les millors pràctiques
de participació de l’audiència, tot i que no ofereixen un programa de “membres” per se. La diferència important és reconèixer
que el nivell de compromís editorial que una publicació tria tenir
amb els membres de la seva audiència pot tenir un impacte en
la sostenibilitat de l’organització”.

4. “La membresia de notícies no va de premis, bosses de mà,
tasses o descomptes d’empreses locals. Els lectors es converteixen en membres o donants quan volen ser part de la causa
més gran que representa el mitjà o quan pensen que representa una cosa única al món. Per dir-ho d’una altra manera, ningú
es va convertir en membre d’un lloc periodístic que ofereix notícies que es perceben com una commodity “.

7. “Si tria crear un programa d’ingressos de l’audiència, pensi
en la seva estratègia de conversió com una de les etapes progressives en un embut: investigar, exposar i atraure, participar i
aprofundir, convertir i mantenir. La investigació implica entendre
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profundament les necessitats, preferències i hàbits diaris de la
seva audiència. Atraure possibles seguidors requereix exposar el teu contingut a una àmplia audiència. Atregui a la major
quantitat possible de membres de l’audiència a la part superior
del seu embut mitjançant l’ús intel·ligent de les xarxes socials i
els esdeveniments a persona”.

inicialment resultar incòmode per a aquells que esperen un
límit clar entre el personal de la redacció i els membres de
l’audiència. Però el canvi de cultura és possible”.

8. “Involucri a la seva audiència i aprofundeixi la relació amb
ells a través de la pràctica de la seva periodisme, les interaccions cara a cara i el disseny dels seus productes digitals. Els
butlletins informatius per correu electrònic són una de les millors formes digitals de crear un públic lleial i compromès al qual
recórrer per obtenir suport. Quan arriba el moment de convertir
als membres de la seva audiència en seguidors de pagament,
faci un bon ús de les dades que té per dirigir les seves peticions, no dubti en demanar suport amb freqüència, i asseguris
d’agrair als seus seguidors de maneres que tinguin sentit”.

Deloitte preveu un important augment
de les subscripcions a continguts en
línia

9. “Convertir-se en una redacció impulsada per l’audiència -i
especialment pels membres- exigeix un gran canvi cultural per
als periodistes i editors que exigeix també un lideratge significatiu. El compromís bidireccional entre la publicació i l’audiència
requerit per sostenir una estratègia de membres reeixida pot

Podeu llegir sencera la Guide to Audience Revenue and Engagement CLICANT AQUÍ

Aquesta setmana s’ha publicat l’informe sobre prediccions per
al sector TMT (Tecnologia, Mitjans i Telecomunicacions) per als
propers cinc anys que realitza la consultora Deloitte. Una de
les previsions més rellevants es refereix al futur de les subscripcions a continguts en línia (s’inclouen serveis de televisió,
pel·lícules, música, notícies i revistes). Els autors consideren
que “a finals de 2018, el 50% dels adults en països desenvolupats tindrà almenys dues subscripcions a mitjans exclusivament en línia i, de cara al 2020, aquesta mitjana es duplicarà
fins a quatre”. El cost mitjà d’aquests serveis estaria per sota
dels 10 dòlars al mes.
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Segons assenyalen els autors de l’informe, “les subscripcions a
continguts exclusivament en línia han augmentat la seva viabilitat i usabilitat gràcies a l’evolució dels dispositius connectats,
l’increment constant de les velocitats de banda ampla i la facilitat d’inscripció”. També s’indica que “la tecnologia ha permès
ampliar la cobertura de l’audiència, però els ingressos per lector, navegador, impressió o clic han disminuït de forma constant
en el món online”. Així, “generar prou ingressos únicament a
través de la publicitat en línia ha suposat per a alguns editors
una àrdua tasca. Per respondre a aquest desafiament, els creadors de continguts se centren cada vegada més en augmentar
els seus ingressos per subscripcions digitals i en plantejar paquets de subscripció digital més variats i atractius”.
L’informe analitza altres àmbits, entre ells el de la realitat
augmentada, el futur del telèfon intel·ligent, l’aprenentatge
automàtic, el consum d’esdeveniments en viu o el bloqueig
d’anuncis a internet. Podeu llegir l’informe sencer Tecnologia,
Mitjans de Comunicació i Telecomunicacions - Prediccions
2018, de Deloitte, CLICANT AQUÍ (de Néstor Altuve Blog)

Un estudi conclou que Facebook i
Google aporten el 5% dels ingressos
digitals dels editors
L’estudi DNC Distributed Content
Revenue
Benchmark
Report de l’associació nordamericana Digital Content Next
(DCN), que agrupa els principals editors digitals, analitza
com Facebook, Twitter, snapchat, YouTube i altres plataformes que treballen amb els
editors “per atreure usuaris i
augmentar els ingressos publicitaris”. Aquesta és la segona
edició d’aquesta informe, que
pretén oferir bones pràctiques als editors en aquest àmbit, i la
conclusió és que en els últims dotze mesos les coses no han
canviat gaire.
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Les dues companyies que generen més ingressos per als editors, Facebook i Google, “representen només el 5% de l’ingrés
digital mitjà total dels editors”. No obstant això, els ingressos
globals per la distribució de continguts dels editors en el conjunt
de les plataformes-incloses Facebook i Google-van augmentar
dos punts, passant del 14% al 16% del total dels ingressos digitals dels mitjans participants en l’estudi.
Us oferim gratuïtament i sencer aquest estudi CLICANT AQUÍ
(d’AEC)

Foment crea magazín digital per
difondre activitat emprenedora i
innovadora

La patronal Foment del Treball ha creat un magazín digital, denominat The New Barcelona Post, per tal de difondre “l’activitat
emprenedora, innovadora i creativa”. En un article, la directora
de comunicació de Foment, Ana Aguirre, explica que es tracta
d’un espai “obert, plural i integrador” per a empresaris, emprenedors, institucions econòmiques, culturals, acadèmiques, autors i creatius de les principals disciplines artístiques. També
està pensat per a aquells ciutadans que, amb el seu treball,
contribueixen a la projecció de Barcelona i Catalunya com el
millor lloc de la Mediterrània per “invertir, treballar i viure”, afegeix Aguirre.
Aquesta publicació digital, que s’actualitzarà diàriament, ofereix
el seu contingut en català, castellà i anglès, i precisa que empreses amb activitat a Catalunya s’han sumat a aquesta iniciativa.
El magazín compta amb una secció dedicada a negoci i talent
(Business & Talent), on tindran acollida articles d’emprenedors,
finances o indústria, entre altres assumptes; arts (Arts), que
aglutina diverses disciplines artístiques; estil de vida (Lifestyle)
i una altra anomenada Agenda. El periodista Enric Boluda, del
departament de comunicació de Foment, dirigirà aquest magazín digital. (d’EFE)
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Autocontrol llança www.autocontrol.
es i la seva Revista Digital
Autocontrol ha posat en marxa una sèrie d’iniciatives per millorar
i modernitzar les seves eines de comunicació. El gener ha llançat
un nou web, www.autocontrol.es, desenvolupat d’acord amb tres
premisses fonamentals: facilitat d’ús, millora de disseny i contingut
més complet, actualitzat i accessible. A més, el seu disseny responsive permet una visualització òptima en qualsevol dispositiu.
El web també inclou una secció renovada de la ‘Sala de Premsa’, des d’on es pot accedir a les notes de premsa, fullet corporatiu i logo. Així mateix, han afegit un ‘Arxiu Multimèdia’ que
aniran alimentant d’imatges, infografies, etc., perquè es puguin
descarregar fàcilment.
Paral·lelament, aquest mes han rellançat la seva Revista Digital, amb importants novetats també pel que fa al seu disseny,
usabilitat i contingut. A partir d’ara, per facilitar la localització de
les notícies més rellevants en funció de l’activitat de cadascun,
els continguts apareixen etiquetats segons l’àmbit al qual es refereixen, ja sigui per raó del producte o servei a què afecten, pel
mitjà al que al·ludeix la notícia o el tipus o categoria de publi-

citat en què s’enquadra; per exemple: “Publicitat de aliments”,
“Publicitat digital”, “Publicitat i dona”, etc. (d’AEC)

Financial Times consolida la seva
transformació: dos terços dels seus
ingressos ja són digitals
El 2013 el Financial Times va fer història en traspassar la barrera que diferencia els mitjans tradicionals dels digitals. Aquell
any els abonats a l’edició digital van superar als del paper. Tres
anys més tard, el 2016, va aconseguir que els seus ingressos
digitals tinguessin més pes que els generats pel diari del paper, el seu principal negoci fins fa una dècada. El novembre
de l’any passat, el diari britànic va anunciar que superava els
900.000 lectors que pagaven pels seus continguts, dels quals
700.000 eren subscriptors digitals. I encara va tenir temps
d’elevar aquesta xifra en 10.000 abonats més abans que finalitzés l’exercici, 4.000 en digital.
No va ser l’única fita que es va apuntar el Financial Times en
2017. Coincidint amb el seu 130è aniversari, va donar diversos
passos endavant en la transformació del seu negoci després
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de mantenir un augment en la facturació. De manera que, al
tancament de l’exercici, dos terços de la seva xifra de negoci
total procedien de l’activitat digital. Una quota que dobla a la
de fa cinc anys. Tres quartes parts de l’audiència de pagament
(704.000 usuaris) prové del digital
Dins la cuina de la redacció, ressalta la posada en marxa de
diverses iniciatives, com són l’aposta pels gràfics, continguts interactius o l’organització de sessions informatives relacionades
amb el món financer. (de Dircomfidencial)

“Comptar amb notícies adaptades per a joves en tres idiomes
és un recurs de gran utilitat, tant per als estudiants d’anglès
com per als estudiants estrangers que aprenen espanyol”, ha
comentat Thomas Frahm, fundador de Chaplin’s Languages.
Aquest acord obre noves possibilitats de col·laboració, per
exemple, que els tallers de periodisme que Junior Report està
oferint a les escoles es puguin fer també en anglès. El portal
Junior-Report.com donarà accés a les notícies de Junior Report en anglès, mentre que la versió en català podrà llegir-se
des de Junior-Report.cat. (de La Vanguardia)

Junior Report llança la seva versió en
anglès

La farmacèutica GSK crea el seu propi
mitjà de comunicació

Chaplin’s Languages, especialitzada en l’ensenyament d’idiomes
amb seus a Catalunya, Irlanda i Nova York, serà l’encarregada
de traduir i adaptar els continguts informatius del diari Junior
Report. L’acord entre Blue Globe Media i Chaplin’s, formalitzat
a Barcelona, té com a objectiu ampliar la comunitat de lectors
de Junior Report i, alhora, facilitar que els temes d’actualitat es
puguin treballar com a material acadèmic per aprendre idiomes

La filial espanyola de la farmacèutica GSK ha posat en marxa
un espai digital que aproparà les últimes notícies de la companyia a la població seguint el model de periodisme de marca. Inclourà entrevistes, reportatges i articles d’opinió per “potenciar
la transparència de la nostra activitat” i “guanyar-nos la confiança a través de fets”, segons ha explicat Cristina Henríquez
de Luna, presidenta i consellera delegada de GSK Espanya.
L’objectiu és donar a conèixer els projectes de recerca i inno-
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vació de la companyia i mostrar el dia a dia de les persones
que en formen part, i s’emmarca en un programa d’Innovació
Responsable. (de Media-Tics)
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Cinc reflexions i tendències en el
panorama global del consum i la
publicitat
Per Carat España

exponencial de la tecnologia marcarà l’aparició de nous formats
de negoci, adaptats a les noves demandes dels consumidors.
Carat, pertanyent al grup Dentsu Aegis Network, presenta sota la
seva filosofia “Thought Leadership” aquestes cinc reflexions que
abasten les tendències que ja estan fent-se lloc en el panorama
global del consum i la publicitat. En aquest sentit, no només les estudia des del punt de vista de la seva implicació sociocultural, també examina la influència que la tecnologia exerceix sobre el comportament de les marques i, en definitiva, també del consumidor.
La convergència cada vegada més gran entre el món físic i virtual i les diferents expectatives dels consumidors han transformat el món del màrqueting fins a tal punt que s’exigeix més personalització que mai per arribar a una audiència cada vegada
més informada.

Carat presenta “entendre al consumidor, la transparència i la
creació de valor, entre d’altres, garantia d’èxit per a les marques”. Es tracta de cinc conclusions que determinen la importància de la definició d’una estratègia individualitzada a partir
de l’anàlisi de la motivació i les emocions. El desenvolupament

Erik Häggblom, CEO de Carat Espanya, explica les reflexions:
1.- Del data a l’enteniment: gràcies al data podem obtenir molta informació que, després de la seva anàlisi, ajudi a definir amb
més exactitud els KPI’s d’una estratègia de marca i els resultats que esperem de la publicitat programàtica. Però, perquè
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A Espanya, en concret, encara la inversió en publicitat programàtica -entre un 30 i un 40% del total- està per darrere d’altres
països com el Regne Unit -més del 80% -, França -el 80% - o
Alemanya -60% -.

3.- Del purpose a la font de negoci: tenir un propòsit és vist
com a prova del futur de la transformació de les empreses, generant nous models i sectors de negoci. S’ha donat ja el cas
que inversors institucionals amb més d’un bilió de dòlars de cartera gestionada han exigit als 60 bancs més grans del món que
prenguin mesures contra el canvi climàtic. D’altra banda, les
marques centrades en el “sustainable living” han experimentat
un creixement considerable en els últims anys. Algunes d’elles,
arriben al 60% el 2016 i, en comparació amb l’any anterior, suposen un 46% de desenvolupament del seu negoci.

2.- De la confiança a la transparència: les xarxes socials són
un mitjà en el qual el consumidor confia. No obstant això, el 60%
dels usuaris de Facebook desconeix que aquesta xarxa filtra els
continguts i creu que rep totes les històries dels seus amics
i les seves pàgines preferides. Aquest desconeixement dóna
peu a la creació de notícies i continguts falsos. Així mateix, la
tecnologia pot ser una gran aliada en la difusió d’aquestes mentides que, al seu torn, s’alimenten del seu aspecte emocional,
convertint-les en un contingut molt seductor, però que a la llarga
pot desembocar en una crisi de reputació per a les marques. I
aquí està de nou la tecnologia col·laborant perquè això no passi, com el cas de Owlchain,

En aquest sentit, cal destacar exemples com la marca de calçat
TOMS, que dóna un parell per cada un venut. L’esdeveniment
One Day Without Shoes va aconseguir en la seva última convocatòria 62M d’impressions i 30.000 sabates donats a tot el
món. De fet, Bain Capital -empresa administradora d’actius financers especialitzada en private equity, capital de risc, crèdit
i hedge funds- va adquirir el 50% del capital de la companyia,
valorant-la en 625M. Un altre exemple és el de Terracyle, que
fabrica productes a partir de deixalles. En aquests moments té
200 referències i factura 20 milions de dòlars als Estats Units i
també és present Espanya. A més, limita el seu benefici a l’1%
per finançar programes de responsabilitat social corporativa.

els usuaris bloquegen els anuncis que reben quan naveguen
per Internet? En part, la raó és que no s’analitzen les seves
emocions. Hem de passar dels “data lakes” al “unique ID”, que
ajudarà a definir de manera individualitzada al nostre target,
tenint en compte la seva actitud, motivacions i emocions.
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Així mateix, aquesta estratègia permet rescatar companyies
històriques com o The Guardian, els ingressos procedents de
les donacions dels seus lectors, que es converteixen en membres de la comunitat i impulsen la creació d’històries de valor,
estan prenent el relleu als originats per publicitat. A Espanya,
les campanyes publicitàries intenten apropar a la marca emocionalment el consumidor a través de problemàtiques socials,
però el seu impacte de valor és molt efímer, tot i que el consumidor espanyol si valori un propòsit de marca.
4.- De les pantalles al món real: el proper pas en digital és
l’enriquiment de la realitat. El digital ja no passa només en una
pantalla i és “la veu” la que allibera l’experiència a través d’elles
i la porta a la vida real. La veu serà la que reconegui l’estat
d’ànim i el to amb molta més precisió, oferint major rellevància
emocional. Gràcies a això, el contingut basat en el so no para
de créixer. A Espanya, hem d’estar a l’aguait d’aquesta tendència i marques com Iberia i Endesa ja estan apostant per aquests
continguts a través de Podium Podcast. A poc a poc veurem
més creativitat en àudio amb costos molt més baixos que en
vídeo, aplicant la manera de fer en ràdio.

5.- Del pur resultat a la creació de valor: el data i la tecnologia han de servir per crear valor, no només per reduir costos.
És cada vegada més evident que el creixement sostenible requereix una visió a llarg termini en lloc de vendes a curt termini.
No obstant això, la realitat és una altra: en els últims 10 anys
la inversió en estratègies a curt termini ha evolucionat de la següent manera: Campanyes amb sis mesos de vida: han passat
d’un 10% a un 30%. Despesa en estratègies a curt termini: d’un
31% a un 47%. Campanyes nascudes per complir objectius a
curt termini: d’un 7% a un 35%.
La recomanació en aquest sentit és estudiar la marca i mesurar
la seva realitat per a una correcta aplicació de les nostres eines.
Com a conclusió, Carat recomana mirar a llarg termini. Establir
estratègies que generin valor entre els consumidors per guanyar la seva fidelitat i aliar-se amb la tecnologia per obtenir tots
els beneficis que posa al servei de les marca.
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La DGT inverteix 13 milions més en
campanyes contra les morts a la
carretera
Les polítiques de seguretat viària que van sorprendre al món
amb una reducció de víctimes mortals el 65% en només una dècada -de 5399-1903 entre 2003 i 2012, durant els dos mandats
del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero que va donar a la
lluita contra els accidents de trànsit rang de polítiques d’Estat,
són història-. La corba del gràfic es va girar el 2016 i des de
llavors no ha tornat a disminuir. Aquest any va ser dolent: les
víctimes mortals van arribar a 1.810 enfront de les 1.689 de
2015. I 2017 ha acabat pitjor: a les vies interurbanes van morir
1.200 persones, 31 més (un 3%) que en aquestes mateixes
carreteres un any abans. Per tancar el balanç encara cal sumar
les víctimes dels sinistres ocorreguts en carreteres de competència municipal. I 2018 ha arrencat de manera catastròfica.
El Govern espanyol ha reaccionat augmentant un 30% la partida per a campanyes publicitàries. Invertirà 13 milions d’euros
a intentar conscienciar els conductors, motociclistes i vianants
dels riscos del consum d’alcohol i drogues, l’ús del mòbil al vo-

lant o l’absència de mesures de seguretat com el cinturó o el
casc. En la darrera campanya presentada la tardor passada,
sota el títol de “Màgia Interior ha tornat a apostar per un llenguatge publicitari molt agressiu per cridar l’atenció de conductors i vianants. “Si al volant mires el mòbil de tant en tant, només veus la carretera de tant en tant”, diu una veu en off mentre
es reprodueixen imatges d’un atropellament. (d’eldiario.es)

AIMC presenta el Marc General dels
Mitjans a Espanya
El Marc General dels Mitjans a Espanya és una de les publicacions de
AIMC més demandades i que desperta més interès entre els professionals
del periodisme i la informació (especialment econòmica i publicitària) i en
els centres d’estudis. En aquest llibre
s’hi mostra una visió general de les
audiències dels diferents mitjans espanyols, d’acord amb les dades de
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l’Estudi General de Mitjans (EGM), i la seva evolució en els
darrers anys.
A més, el marc es completa amb: xifres referides a la població
objecte d’estudi de l’EGM, tretes del “Univers de l’Estudi General de Mitjans”, que tots els anys elabora i actualitza AIMC;
informació sobre l’equipament de les llars, presa de l’EGM; dades relatives a estils de vida dels individus, també obtinguts de
l’EGM. La present edició reflecteix la situació en l’any 2017,
i també la perspectiva històrica per a molts de les dades, mitjançant taules i gràfics de fàcil consulta.
Podeu fer-vos amb aquest Marc General senzillament CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

sió. Els mitjans d’EUA i UK recullen el discurs que ha pronunciat
el cap de publicitat d’Unilever, Keith Weed en la conferència de
la IAB, Interactive Advertising Bureau, a Palm Desert (Califòrnia, EUA), on va dir que “no podem tenir un entorn en què els
nostres consumidors no confien en el que veuen en línia” “Els
consumidors actuals estan hipersegmentats i hiperconnectats,
i esperen una hiperconveniencia a partir de les seves experiències”
Weed es va referir a “les notícies falses, el racisme, el sexisme, terroristes que difonen missatges d’odi, i continguts tòxics
dirigits a nens”, que figuren freqüentment i són un maldecap
per a Facebook i Google, entre altres grans plataformes també
convidats a l’esdeveniment. (d’El Publicista)

Unilever amenaça de retirar els seus
anuncis de Facebook i Google

Publicis i McCann guanyen el concurs
de creativitat a Movistar. Zenith
guanya mitjans Iberdrola

La multinacional angloholandesa Unilever ha amenaçat aquest
dilluns amb retirar els seus anuncis de les plataformes digitals
Facebook o Google si no es comprometen a combatre rumors
i notícies falses i lluitar contra continguts nocius que creen divi-

Després de dos llargs concursos Telefónica i Iberdrola han fallat
els seus concurs de creativitat i mitjans, en el cas d’Iberdrola.
En el cas de Movistar, la companyia ha simplificat els seus
comptes creatives de quatre (McCann, DDB, I & R i Publicis) a
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tres agències. Publicis i McCann es converteixen en agències
principals i I & R mantindrà part del compte sense especificar
per l’operadora. Després de diversos anys amb el compte, DDB
surt del pool d’agències de Movistar. Publicis ja va aconseguir
a l’octubre passat portar la compte creativa de la companyia
telefònica per a tota Amèrica Central.
En el cas d’Iberdrola i segons ha pogut saber El Programa de
la Publicitat de fonts de l’entitat, Zenith ha guanyat el concurs
de mitjans de la companyia d’energia. (Programa Publicidad)

Rafa Nadal i Marc López,
protagonitzen la nova campanya
empreses de Banc Sabadell.
Rafa Nadal i Marc López, la parella d’or del tennis espanyol,
protagonitzen la nova campanya per a empreses de Banc Sabadell, “acompanyar”. La campanya es feta per * S, C, P, F...
mantenint una línia de comunicació que busca consolidar el
posicionament de la marca i reforçar així el seu claim: Ser on
siguis. La campanya pretén aconseguir la complicitat que caracteritza el ball, el ritme que acompanya la música i la coope-

ració que representa una conversa, s’uneixen per regalar-nos
un contingut divertit, amè i –per sobre de tot- nou, amb un ritme
i harmonia únics amb la característica estètica blanc i negre de
la publicitat de Banc Sabadell, i conservant el caràcter i personalitat que tant els identifica.
Amb aquesta campanya, el banc presenta els beneficis únics
que ofereix Compromís Empreses. Un servei dirigit exclusivament a empreses, que es materialitza en set compromisos a
què l’entitat es compromet per escrit, pivotant en el seu valor
diferencial: el gestor Especialitzat. Estem davant una campanya integral amb presència tant en mitjans online com offline que
es contextualitza en una peça llarga allotjada en plataformes
digitals com YouTube i web, i que es transformarà en un espot
de 20” per ser visionats en televisió i en diferents gràfiques. (de
Programa Publicidad)

“Sensació”, nova campanya de Sra.
Rushmore per a l’ONCE
L’agència de publicitat Sra. Rushmore acaba de llançar “Sensació”, la nova campanya del Cuponazo de l’ ONCE , un dels pro-
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ductes més reconeguts dins el mercat dels jocs d’atzar. L’espot
ens mostra com descriure una sensació única. I és que un divendres qualsevol pot canviar la resta de la nostra vida, perquè
jugant al Cuponàs podem guanyar 9 o 15 milions d’euros cada
setmana. I què millor moment per recordar que ens ha tocat que
just quan ens despertem cada matí? La campanya, que està
en l’aire des del 12 de febrer, està composta per un espot en
formats de 20” i 10”, falques de ràdio, gràfica, display i píndoles
de xarxes socials. (de Control)
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L’Ads.txt reduirà enguany el
subministrament d’inventari fraudulent
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

IAB Spain ha elaborat el Top Tendències Digitals 2018, un
document que ha estat realitzat per les comissions de treball de
IAB Spain per mostrar les claus del negoci digital a 2018. Segons Antonio Traugott, director general d’IAB Spain un treball
de gran valor per a comunicar al mercat les principals tendències del màrqueting digital per a 2018. Hi ha moltes tendències
anuals en el mercat, però crec que les d’IAB tenen un valor
addicional a l’haver estat preparades per Comissions específiques organitzades per temàtiques o activitat. Espero que
aquest document serveixi d’ajuda i orientació al mercat “.

Algunes de les claus que es detallen en el document són:
Audio Online.- La irrupció dels sistemes basats en interacció
per veu com ara Google Home, Amazon Echo i els assistents
virtuals com Siri, Alexa o Google Now marquen el camí cap a un
futur ‘hands-off’. A Espanya, segons dades de l’II Estudi d’àudio
Online de IAB Spain, el 41% dels professionals del Màrqueting
Digital utilitzen ja el àudio Online en el seu mix de mitjans de
comunicació i publicitat dins de les seves estratègies.
Branding.- Durant 2018 es treballarà per aconseguir la parametrització per certificar als diferents mesuradors de viewability. El branding, tal com el coneixem, dóna un gir de rosca de
la mà de l’Inbound Màrqueting. La tecnologia permetrà a les
marques oferir productes i experiències exclusives i personalitzades. La indústria de retail ha trobat una excel·lent solució per
a tals necessitats: l’experiència de phygital.
Content & Native Advertising.- El pressupost en continguts
no fa més que créixer i créixer. Cada vegada més, les empreses
són conscients que han d’invertir en continguts. Però no és un
tema de volum, és un tema de qualitat del contingut. En aquest
sentit, 6 de cada 10 usuaris atorguen un major valor a la quali-
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tat del contingut que a la plataforma en què es troba, cosa que
s’accentua a mesura que s’incrementa l’edat de l’entrevistat,
com es recull en el I Estudi de Content & Native.
Data.- First party data segueix sent la prioritat per als anunciants i agències, que han invertit en créixer els seus valors
interns per posteriorment connectar-los amb sistemes com
DMPS, CRM o altres plataformes d’automatització. Tot i així,
cada vegada més anunciants s’adonen que l’abast de la seva
data és limitat, i començaran a combinar-la amb més freqüència
amb second i third party data.
Digital Signage.- La venda de cares i circuits tradicionals del
OOH està donant pas a noves propostes comercials més properes al món digital basades en proximitat a uns punts d’interès,
a l’audiència real que passa pels suports, o les impressions
llançades pels suports. A més, el mitjà es troba a les portes
de la venda programàtica, la gran propera evolució del medi.
DOOH és un factor clau en el futur de les Smartcities, aporta
sostenibilitat ambiental, accessibilitat universal i és un innovador canal de comunicació per als ciutadans.

Ecommerce.- El termini de lliurament és el primer controlador
per escollir un eCommerce o un altre. Segons dades de l’Estudi
d’eCommerce 2017 de IAB Spain, el 68% dels usuaris considera que el termini de lliurament ha de ser inferior a 5 dies. Els
equips amb una responsabilitat principal en eCommerce estaran formats per equips cada vegada més grans i cada vegada
més multidisciplinaris: investigació de mercat, atenció al client,
operacions especialitzats en ecommerce ...
Esports.- És indiscutible que els esports ja estan entrant amb
força al nostre país. Organismes com LVP i ESL estan enfortint
la seva presència via acords amb empreses tan potents com
Movistar. Riot Games, un de les principals publishers (empreses productores de videojocs) i creador de League of Leyends,
marcarà el 2018 una nova estratègia amb el seu model de franquícies i el seu acord amb BAMTech (empresa especialitzada
en streaming) per afavorir les seves pròpies retransmissions.
Innovació Tecnològica.- L’aplicació d’un model descentralitzat
com blockchain en la indústria digital obre moltes possibilitats
i aplicacions: ajuda en la lluita contra el frau, identificant sense
marge d’error de tots els players i accions en l’ecosistema; facilita la gestió i monetització de dades personals, ja que l’usuari
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passa a ser l’amo de les seves dades i pot gestionar-; permet
el compliment de legislacions com el GDPR i s’obren noves
possibilitats de monetització; ofereix la possibilitat d’accedir a
un datalayer únic, ampliant les opcions de Big Data i Machine
Learning, això facilita també la creació d’ecosistemes globals
més enllà dels walled gardens dels grans players com Google
o Facebook.
Lobby i Regulació.- Al maig de 2018 començarà a ser
d’aplicació el Reglament General de Protecció de Dades que
substituirà la LOPD. Aquesta norma inclou multitud de novetats
que impacten al sector publicitari digital. Pots llegir-les en la
Guia Pràctica d’Adaptació al Reglament General de Protecció
de Dades. De forma conjunta al Reglament de Protecció de
Dades, el 2018 també es preveu que entri en vigor el Reglament d’e-privacy, que regula les comunicacions comercials, la
regulació de les cookies i com a novetat, també regularà els
anomenats serveis Over The Top.
Mesura d’audiències.- Durant 2018 experimentarà un creixement important en la personalització d’algoritmes d’optimització,
les plataformes tecnològiques estan possibilitant el poder modificar els seus propis algoritmes amb senyals que vénen de

fora del propi ecosistema, enriquint així la capacitat de decidir
el valor potencial de un internauta i el millor moment d’impacte.
Mobile.- Els consumidors realitzen els seus processos de recerca d’informació cada vegada més des dels smartphones per
després executar la compra, des del canal més convenient en
cada cas (en línia, centre d’atenció telefònica o botiga física). El
smartphone és el distribuïdor de l’activitat digital als canals. Les
empreses comencen a comprendre això ja dissenyar processos
i implementar eines que els ajuden a la gestió multicanal.
Programàtica.- Els anunciants volen un major rendiment de
la seva inversió publicitària. Per aconseguir un major ROI, els
anunciants continuaran buscant un inventari de qualitat que
proporcioni major visibilitat i menys trànsit fraudulent. Alhora,
l’adopció de Ads.txt reduirà el subministrament d’inventari fraudulent i arbitrat disponible per als compradors. L’augment de la
demanda d’inventari d’alta qualitat, juntament amb la reducció
de l’oferta d’inventaris falsificats i fraudulents, farà que els preus
augmentin per inventaris legítims. Al seu torn, els CPM més
alts d’encoratjar més editors a vendre el seu inventari programàticament, el que proporcionarà més liquiditat en l’ecosistema
programàtic
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Xarxes Socials.- El moment de la microinfluència ha arribat per fi
de la mà de les seves comunitats específiques on els seguidors no
es mesuren en cubs sinó en la qualitat del contacte directe i personalitzat. Els microinfluencers compten amb seguidors de millor
qualitat al tractar-se de nínxols més concrets i generen una major
confiança. A Espanya, segons dades del Primer Estudi Content
& Native Advertising d’IAB Spain, el 60% dels professionals del
màrqueting digital utilitza microinfluencers en les campanyes que
gestionen i està xifra s’incrementarà en els propers mesos.
Televisió Connectada.- Els hàbits dels consumidors segueixen
evolucionant cap a les apps i les TV connectades. El panorama canviant de com els consumidors veuen el contingut de la
televisió està influenciant com es negocia l’inventari d’anuncis
de televisió. Adreçable TV i els nous formats susceptibles de comercialitzar programàticament sembla que tindran un increment
significatiu pel que fa al volum d’inventari disponible a 2018 i, per
tant, veurem com els pressupostos destinats a Televisió lineal es
van fent un lloc poc a poc més important en el ecosistema digital.
Vídeo Online.- Plataformes com YouTube, Facebook, Instagram premien el contingut en directe i afavoreixen a nivell de
posicionament i SEO. A més,el streaming mantindrà un crei-

xement per la seva utilització en plataformes com Facebook,
Instagram, Twitch i Youtube. A aquest creixement de l’oferta i
del consum Live, cal afegir l’increment dels estàndards de qualitat, no només en el contingut a oferir sinó en la tecnologia de
streaming, que comencen a tractar de equiparar-se al broadcast tradicional.

Acord Unidad Editorial, Vocento, Grup
Zeta i Teads

Unidad Editorial, Vocento i Grup Zeta han renovat l’acord pel
qual s’integren de forma exclusiva la tecnologia de Teads per
a la gestió de formats outstream. Es tracta de la renovació per
part del Grup PRISA de l’acord d’exclusivitat per a formats ous-
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tream que manté amb Teads i ara s’hi uneixen altres tres grans
grups editorials com són Unidad Editorial, Vocento i Grup Zeta,
amb la qual cosa arriben així a una audiència única deduplicada de més de 28 milions d’usuaris únics mensuals segons
comScore, una audiència multidispositiu de gran valor, que accedeix a continguts editorials de qualitat, realitzats per professionals i assegurances per les marques.
L’acord amb Unidad Editorial, Vocento i Grup Zeta, inclou la
integració del format outstream de Teads en les seves pàgines
editorials, tant en l’entorn desktop com mobile. L’inventari està
disponible a través de compra directa i/o programàtica. Aquests
grans grups formen part del Marketplace de Teads juntament
amb molts altres editors, entre els quals figuren La Voz de Galícia, Grupo Joly, Bluemedia, El Economista, OK Diario, Público
o l’editorial de Moda i Luxe, Hearst. Teads es consolida així com
el major proveïdor d’espais publicitaris oustream en entorns
editorials de qualitat, amb la capacitat d’ampliar la distribució
de campanyes de vídeo més enllà dels entorns de preroll. (de
Programa Publicidad)

Google revitalitza el correu electrònic
amb la tecnologia AMP
Google ha anunciat mitjançant una entrada al bloc corporatiu la
incorporació de la tecnologia AMP (Accelerated Mobile Pages).
Gràcies a aquesta tecnologia, la càrrega de les pàgines des
de dispositius és pràcticament immediata i amb un consum de
dades molt inferior, de manera que els índexs de lectura es disparen (Google sosté que la gran majoria dels links es descarreguen per complet en menys de un segon). AMP arriba a Gmail, i
el seu principal avantatge no serà precisament la velocitat, sinó
la interacció.
En què consisteix AMP per email i com es beneficiarà l’usuari?
Estem molt habituats a rebre correus electrònics amb contingut
comercial (ja siguin butlletins o promocions) en què el ganxo sigui un link; doncs bé, aquest hipervincle, fins a la data, obligava
al sistema a obrir una nova pàgina en el navegador, o dit d’una
altra manera, a sortir del programa o pestanya de correu. En
aquest procés Google sabia que es perdien molts usuaris, que
per pressa o mandra evitaven prémer aquest link. Amb AMP
el contingut deixarà de ser estàtic i el propi usuari podrà rela-
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cionar-se amb el contingut sense sortir del missatge. (d’Àmbit
d’Estratègia i Comunicació/Mediàtic)

Facebook crea un botó per denunciar
comentaris
Facebook continua amb la seva fase de canvis i novetats. Ja
va anunciar que mostraria menys publicacions de pàgines, que
classificaria els mitjans de comunicació segons la seva fiabilitat
i que regularà la publicitat de moneda digital. Ara està realitzant
proves amb un nou botó que permet als usuaris denunciar un comentari i classificar-lo com ‘ofensiu’, ‘enganyós’ o ‘fora del tema’.
Aquesta nova eina no és el mític botó de “no m’agrada” que
el públic ha demanat tantes vegades. I això és una cosa que
ha destacat la xarxa social en el seu comunicat oficial. El contingut denunciat no desapareixerà de la xarxa social, la resta
d’usuaris continuaran veient-lo. Ara bé, a més de classificar el
contingut, també serà possible ocultar-ho.
Facebook sosté que l’eina “oferirà feedback sobre els comentaris en les pàgines públiques”. També permetrà que la xarxa

social tingui un major coneixement sobre el tipus de contingut
que els usuaris consideren inadequat. De moment aquesta eina
tan només està disponible per a alguns usuaris en Estats Units
i mica en mica s’anirà estenent. (de Reason Why)
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Oblida’t dels usuaris únics: mesura el
compromís de la teva audiència
Per Miriam Garcimartín, gestora de continguts i xarxes socials
/ Media-tics

L’era en què es lliurava una batalla per aconseguir audiències
milionàries ha arribat a la seva fi. L’abast massiu tenia una raó
de ser quan els mitjans vivien de la publicitat. No obstant això,
unes mètriques enganyoses viciaren el sistema i ara els principals mitjans del món s’han centrat en convertir als seus lectors
en subscriptors.

BuzzFeed exemplifica clarament el que està passant en el terreny de joc digital. El que va ser vist com un model a seguir
per tots els mitjans digitals, està veient caure els seus ingressos de forma accelerada. Estem davant d’una de les empreses
més perjudicades pel domini publicitari del duopoli FacebookGoogle i pel canvi d’algorisme que l’empresa de Mark Zuckerberg ha introduït per a donar major visibilitat als continguts dels
contactes personals en detriment de les notícies periodístiques.
El model de negoci basat en el contingut gratuït ha deixat de
ser sostenible. Els mitjans ja no han d’aspirar a aconseguir més
de 100 milions d’usuaris únics, i més quan això ja no suposa
obtenir majors ingressos. El secret de l’èxit en aquesta nova
era serà oferir continguts personalitzats als clients potencials,
és a dir, a aquelles persones que se senten tan identificades
amb el teu mitjà que estan disposades a pagar per accedir als
continguts.
Un article publicat a The Economist posava de manifest
l’enganyoses que poden ser les grans xifres d’audiència. En la
seva campanya per arribar al milió de subscriptors de pagament
en la seva edició digital, The Washington Post ha descobert que
els usuaris que tenen més probabilitats de subscriure’s visiten
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el lloc tres vegades al mes. Dels 90 milions d’usuaris únics amb
què compta el diari, només suposa un 15%!.
El web de l’International Journalists Network assenyala altres
dos casos cridaners. Els 22.000 socis que paguen 60 euros a
l’any per ajudar que eldiario.es mantingui la seva independència només representen un 1% de la seva audiència, però aporten gairebé el 40% dels ingressos. Per la seva banda, els més
de 2,5 milions de subscriptors digitals de The New York Times
només suposen el 3% de la seva audiència, tot i que ja generen
més ingressos que la publicitat impresa. L’objectiu de la seva
CEO, Mark Thompson, és invertir l’embut: estrènyer la part dels
104 milions d’usuaris ocasionals al mes als EUA i eixamplar la
del nombre de subscriptors.
Si els mitjans ja estan obtenint importants ingressos procedents
d’una ínfima part de la seva audiència, quina seria la seva situació econòmica si s’oblidessin de les dades d’audiència i es
centressin en mesurar el compromís per atraure un major percentatge d’entusiastes? En el cas de les companyies de menor
grandària, l’IJNet suggereix que no poden aspirar a aconseguir
subscriptors de pagament, però sí a crear una comunitat de
lectors i col·laboradors que connectin emocionalment amb la

marca. Si els lectors no poden pagar pel contingut, ho faran els
filantrops, fundacions i altres tipus d’organitzacions que valoren
la seua funció social.

Un model matemàtic constata la
relació causa-efecte entre publicitat
en mitjans i comportament digital

Com d’efectius són els mitjans de comunicació (TV, ràdio, exterior...) a l’hora d’activar les cerques en línia? La unitat de Data
Business Intelligence (dBi) d’Havas Group demostra, matemàti-
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cament, com hi ha una relació directa entre l’activitat publicitària en aquests suports i el posterior comportament digital dels
consumidors. Les conclusions de l’estudi es presentaven ahir,
divendres. 15 de febrer, durant la celebració de AEDEMOTV
2018.
En la realització de l’informe “La influència dels mitjans en el
comportament digital del consumidor” s’han utilitzat més de
1.000 models matemàtics construïts sobre un volum de dades
de més de quatre anys d’històric, abastant més de la meitat de
tota l’activitat publicitària realitzada a Espanya durant el període
2013-2016 (segons dades d’Infoadex).
Sobre aquesta base, l’equip data scientists de DBi ha mesurat
matemàticament com la publicitat genera interès i com condueix
a fer cerques en el món digital dels productes anunciats (recerques realitzades principalment a Google a causa de elevada
taxa de penetració d’aquest motor de cerca al mercat espanyol). La primera constatació és que les recerques realitzades
pels consumidors a Internet després de l’exposició publicitària
en altres mitjans de comunicació, generen una major demanda
i interès via online dels productes anunciats, amb una perspectiva de mercat. (d’Ipmark)

El consumidor davant les noves
ofertes i el HbbTV, a debat a les
Jornades de Cecable
Aquest esdeveniment, que ja
arriba a la seva vint-i-tresena,
se celebrarà a l’Auditori Blanquerna de la Universitat Ramon
Llull de Barcelona els pròxims
dies 10 i 11 d’abril. Les Jornades de Cecable analitzen indicadors estratègics de les telecomunicacions a Catalunya,
com la evolució de la tecnologia
de banda ampla, el comportament del consumidor davant les
noves ofertes i els continguts
més atractius, amb especial
èmfasi en el HbbTV.
Durant la primera sessió s’abordaran temes com les solucions
wireless: l’aposta de Google, impartida per Wifidom; i impacte
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del HbbTV en els continguts, desenvolupada per un representant de Sony Europe o els reptes per a la cadena de valor audiovisual del HbbTV, a càrrec Cellnex, finalitzant amb una taula
rodona, moderada pel director de Cecable, que analitzarà el
paper del cable històric per a l’equilibri territorial.

Facebook anuncia que primarà les
notícies de mitjans locals

El dia 11 de abril, el bloc Solucions i impactes de la banda ampla, acollirà, entre altres, les presentacions de BT, Fibraigua,
VMARK, Anxanet, Promax, i la taula rodona Com estimular la
competència entre operadors? (CECABLE, Generalitat de Catalunya, CNMC, Feceminte, Telecos.cat, COETTC, CNMC, Aotec i Xarxa Oberta de Catalunya).
L’ esdeveniment, que reunirà nombroses conferències
d’empreses i entitats, compta amb el suport de la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), l’Escola Universitària Mediterrani de la
Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la
Universitat Camilo José Cela, EAE Business School, l’Euncet
i la Universitat Politècnica de Catalunya. Es poden fer Inscripcions (places limitades) CLICANT AQUÍ (d’AEC)

Una setmana més, Facebook ha detallat alguns dels canvis que
està aplicant al seu algoritme per regular les notícies que mostra als usuaris en els seus murs. Després d’assenyalar que afavorirà als mitjans que els usuaris considerin més fiables, ara ha
avançat que es potenciaran les notícies ofertes per fonts locals.
Fa uns dies, el CEO de Facebook, Mark Zuckerger, va publicar un post en el qual explicava els nous canvis. Resumeixo a
continuació els punts essencials del seu missatge: 1. La nostra
propera actualització és per promoure notícies de fonts locals.
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2. La gent constantment ens diu que vol veure més notícies locals a Facebook. Les notícies locals ens ajuden a comprendre
els problemes que importen en les nostres comunitats i afecten
les nostres vides. 3. La investigació suggereix que llegir notícies locals està directament relacionat amb el compromís cívic.
4. A partir d’ara, mostrarem més històries de fonts informatives
del teu poble o ciutat. Si segueixes a un editor local o si algú
comparteix una història local, pot aparèixer més amunt en el
News Feed.
Aquest pla ha començat als Estats Units i s’anirà ampliant a
més països durant aquest any. A l’espai Newsroom de Facebook s’ofereixen alguns detalls addicionals sobre com
s’aplicarà aquest canvi i com pot afectar els mitjans. CLICAR
AQUÍ (d’AEC)

Convocat el 4t premi de periodisme de
les Terres de l’Ebre
La demarcació de les Terres de l’Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha obert la convocatòria de la quarta edició del
premi que convoca anualment amb l’objectiu de reconèixer el

millor treball periodístic de contingut relacionat amb el territori.
La dotació és de 1.000 euros. Els treballs que optin al quart
Premi Terres de l’Ebre de Periodisme han d’haver estat publicats o emesos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017,
i el termini per presentar-s’hi finalitza el 16 de març. (de CPC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barcelona. Dimecres 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 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.
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Introducció al màrqueting digital.- Barcelona. Divendres 23
de febrer i 2 de març (de 09:30h a 14:30h) Aquest curs bàsic
de màrqueting digital, impartit per Pilar Yépez, t’ajudarà a fixar
les bases i a tenir una visió panoràmica del món del màrqueting
i a fer les passes d’una forma encertada. Tot això acompanyat
d’exemples i casos pràctics que ens ajudin a visualitzar les estratègies a seguir.
Com aprofitar el canal mòbil en els plans de comunicació.Lleida. Divendres 23 de febrer (de 15:30h a 20:30h) - La tecnologia mòbil obre tot un món de possibilitats, tant a qui es dedica
a informar com a qui es dedica a comunicar en un sentit més
ampli. En aquest curs, Jordi Flamarich ens mostrarà com generar continguts efectius amb el mòbil.
Fes servir Whatsapp com a eina de màrqueting.- Barcelona.
Dimarts 27 de febrer (de 15:30h a 19:30h) - En aquest curs, impartit per Sílvia Llombart, veurem com s’ha de fer servir Whatsapp per fer campanyes de màrqueting, els diferents tipus de
continguts, l’atenció al client, el llenguatge que cal utilitzar, etc.
Webinar: L’e-mail màrqueting el 2018.- On line. Dimecres 28
de febrer (de 10:00h a 11:00h) - Descobreix amb aquest we-

binar a càrrec de Pilar Yépez, com replantejar la teva visió de
l’e-mail màrqueting per obtenir resultats, definint el que ha de
ser una base de dades optimitzada per a l’enviament d’e-mails
i com enfocar la creativitat per aconseguir els millors resultats.
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)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
Ajuts a la premsa a França

Per Javier Castro, periodista / The Economy Journal

Els ajuts a la premsa a França es remunten a la Revolució francesa, el 1769, amb la instauració de tarifes postals privilegiades. Al llarg dels anys, han anat evolucionant amb l’objectiu
d’afavorir un cert pluralisme del paisatge mediàtic, oferint oportunitats als nous títols i, més recentment, a la diversificació de
la producció multimèdia de les empreses de premsa. L’informe
Brachard, previ a l’adopció per unanimitat en 1935 de la llei
Branchard sobre l’estatut del periodista professional, ressalta que les Cambres franceses havien adoptat, en més d’una
ocasió, mesures excepcionals en favor de la indústria, que

constitueixen autèntics privilegis, i és equitatiu que escolti les
reivindicacions que, unànimement, els formulen les seves associacions professionals.
El Fons estratègic per al desenvolupament de la premsa i
l’Ajuda a la Difusió són les ajudes directes de l’Estat a premsa.
Els editors de premsa sol·licitants d’aquests ajuts financeres
estan obligats a signar i respectar un acord marc. El articles del
18 al 27 del codi de correus i comunicacions electròniques estableix que la premsa es beneficiï de tarifes postals preferencials,
en el seu enrutament i distribució per Correus. L’escala tarifària
té en compte el pes de les publicacions, la urgència i el grau de
preparació dels enviaments.
Els diaris nacionals amb escassos recursos publicitaris i els diaris locals (de proximitat) també amb publicitat escassa, procedent de petits anuncis, també es beneficien d’una reducció suplementària. Correus, el govern i els editors van signar el 23 de
juliol de 2008 un protocol d’acord sobre la distribució de premsa
per via postal, que funciona i molt bé.
El decret de 26 de març de 1987 preveu una reducció del 20%
aplicada a les taxes de cotització “de les agències o empreses
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de premsa que empren periodistes professionals o assimilats”.
Les cotitzacions dels venedors ambulants de premsa també es
beneficien d’un règim destinat a promoure aquesta forma de repartiment, molt desenvolupada als EUA i als països de l’Europa
del Nord.
El 1935, coincidint amb la Llei Blanchard, que va instituir
l’estatut del periodista professional, els diputats van votar les
deduccions per despeses derivades de l’activitat dels periodistes, que suposaven un 30% dels ingressos bruts, fins que el govern de Alain Juppé les va suprimir el 1996. Dos anys després,
governant Lionel Jospin, va ser adoptat un nou sistema que
permet als periodistes deduir dels seus ingressos reals (ingressos fiscals de referència) amb un sostre màxim de 7.650 euros,
una ajuda directa que oficialment es correspon amb les despeses específiques lligades al treball de periodista.
Per a un periodista que guanya 3.000 euros nets al mes (3.700
bruts), és a dir 36.000 euros anuals, la deducció disminueix la
seva base imposable en un 18%. Aquest ajut a la premsa representa al voltant de 20 milions d’euros per any, una mica més
de l’1% de les ajudes totals. El fons d’ajuda a la distribució i la
promoció de la premsa francesa a l’estranger és successor d’un

antic fons d’ajuda creat a finals dels 50 i revisat el 1991. Permet
facilitar la publicació de diaris i revistes fora de l’Hexàgon.
El fons d’ajuda al desenvolupament de serveis de premsa digitals creat el 2004 i renovat després del congrés general de la
premsa de 2009, té per objecte concedir ajuts per a la realització de projectes de desenvolupament de serveis digitals. L’ajuda
depèn d’una comissió ad hoc i el servei ha de ser reconegut per
la comissió paritària de publicacions i agències de premsa. Ha
de disposar d’una part significativa en llengua francesa o en una
llengua regional a ús en França –com és el cas del català-, i
contribuir a la difusió del pensament i de la investigació científica francesa. La subvenció per a cada projecte té un sostre del
40% de les despeses i per al préstec d’un 50%. Per als projectes
de informació política i general aquests percentatges s’eleven al
60% i el 70%, respectivament. Des de febrer de 2014, la premsa
digital es beneficia d’una taxa super-reduïda d’IVA, del 2,1%.
La intenció d’afavorir la renovació i la diversitat de la premsa, que justifiquen les ajudes, es va concretar en la creació, el 1936, d’organismes
paritaris, com el Comitè de paper de premsa, encarregat de lluitar
contra l’especulació en un moment en el que el paper escassejava,
així com la Comissió del carnet de periodista professional.
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El 2015, l’Estat francès va dedicar 1.200 milions d’ajudes directes (70 milions al transport, abonaments a l’AFP, 250 milions a
la reestructuració de Presstalis, corporació de distribució de mitjans) i indirectes (ajudes postals, IVA reduït al 2,1 per el paper
premsa...), el que representa el 11% de la xifra de negocis del
sector, avaluada en uns 10.000 milions d’euros.
Aquests ajuts resulten significatius. Els diaris Le Monde i Le
Figaro són els més ben dotats, amb respectivament 18,6 i
18,2 milions d’euros rebuts el 2015. Segons el Tribunal de
Comptes, aquestes són algunes de les ajudes als diaris, per
exemplar difós: L’Humanité: 48 cèntims; La Croix: 32 cèntims;
Le Nouvel Obs: 29 cèntims; Libération: 27 cèntims; L’Express:
23 cèntims; Le Point: 20 cèntims; Le Monde: 19 cèntims; Le
Figaro: 17 cèntims; Ouest-France: 6 cèntims; Le Parisien: 4
cèntims.
En realitat, no és possible conèixer les subvencions de les que
es beneficia un determinat mitjà. Per exemple, el 2015 Le Monde es va beneficiar de 13,1 milions d’ajuda pública, dels quals
3,6 corresponien a ajuda postals, un 27% del total. Pel que fa al
nombre d’exemplars venuts, la subvenció va ser de 14 cèntims
per exemplar; és a dir un 12% del preu del diari que es ven a

1,20 euros. Així, les subvencions van representar el 2015 el
12% de la xifra de negoci, només referides a les vendes.
També es denuncia que s’està publicitant una baixada de les
“ajudes” publicades (denominades “ajudes individuals”) per fer
creure la seva independència financera mentre, al mateix temps,
augmenta l’ajuda postal de la qual es beneficien i que la gent
desconeix perquè no es fa pública.
En resum, l’opinió general és que els ajuts a la premsa a França
han estat progressivament buidats de sentit i d’interès. Venudes durant decennis les virtuts del liberalisme, de la lliure concurrència i de la neutralitat de l’Estat, la premsa escrita treu
les seves ungles per defensar i dissimular els privilegis que
el govern li atorga, no sense contrapartides i a esquena dels
francesos. Com fa amb les estadístiques de l’atur, el govern
francès ha decidit trucar les xifres oficials de les ajudes a la
premsa. La manipulació de les estadístiques oficials, fins i tot
la suspensió de la seva publicació és un clàssic en totes les
dictadures que, a falta de poder canviar la realitat, s’esforcen
a dissimular-la a ulls del públic. (Amb informació de Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aides_à_la_presse_en_France)
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El globus. Com pots combatre la
desinformació i per què no has de fer
servir l’expressió “notícies falses”
Per Eduardo Suárez, periodista / The Objective

“Sorprenents notícies!”. Així arrencava el relat que l’escriptor
Edgar Allan Poe va publicar a les pàgines del New York Sun
el dissabte 13 d’abril de 1844. El text, que es pot trobar aquí
traduït a l’espanyol per Julio Cortázar, explicava la història de
vuit homes que havien enlairat des de Londres i havien creuat
l’Atlàntic en globus amb tot just 75 hores.
Uns dies després, Poe va explicar en les pàgines d’una revista com s’havia apostat sense èxit al costat de la seu del diari
per advertir als seus lectors que era un relat fals. Ningú havia
creuat en globus l’oceà: la història era fruit de la imaginació
del seu autor. “La plaça que envoltava l’edifici del Sun va ser
assetjada des de l’alba fins a les dues de la tarda”, va escriure
Poe. “Mai vaig veure una excitació més intensa per fer-se amb
un exemplar del diari”.

Poe va cobrar per la seva història uns 50 dòlars: l’equivalent
a uns 1.580 dòlars de 2018. Acabava d’arribar a Nova York jovençà i s’allotjava amb la seva dona en una pensió del Village.
Els diners de l’article li van permetre traslladar-se amb ella a un
lloc millor. El relat del globus incloïa elements presents en els
rumors que millor circulen ara per internet. Reproduïa passatges d’un text ja publicat, incloïa una il·lustració com a evidència
gràfica i estava basat en un fet real: el viatge a la ciutat alemanya de Weilburg de l’anglès Monck Mason, que va escriure
un tractat d’aeronàutica i es va arruïnar programant òpera en
diversos teatres del West End.
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Poe va escriure una història versemblant i se les va arreglar
establir una connexió emocional amb una audiència fascinada
pels avenços de la revolució industrial. Els rumors són un mirall
de les obsessions del seu temps. Els que es publiquen avui no
reflecteixen aquest sorpresa innocent pel progrés sinó el temor
a un futur distòpic dominat per la tecnologia, el terrorisme o la
polarització.
El rumor del globus era també fruit d’un nou model de negoci: el dels diaris populars que captaven l’atenció d’una audiència massiva per fer diners amb la publicitat. Al contrari que els
pamflets ideològics dels temps de Hamilton o Jefferson, diaris
com el Sun no eren fòrums de debat polític sinó instruments
de mercat i engreixaven el seu tiratge a força de publicar relats
falsos com el de Poe.
L’avanç de l’alfabetització, l’evolució de la publicitat i la professionalització del periodisme van crear un espai per a l’ascens
de la premsa seriosa després de la I Guerra Mundial. En un
món cada vegada més complex i interconnectat i amb molt poques rotatives, els periodistes ens convertim en àrbitres del debat públic i guardians de la realitat. “Esperem que el diari ens
doni la veritat encara que la veritat no sigui rendible”, escrivia

Walter Lippmann a La opinió pública (1922) precisament en les
albors d’aquesta edat daurada del periodisme de qualitat.
Durant diverses dècades, la veritat va ser molt rendible per als diaris però el model tenia un punt feble com va advertir el propi Lippmann: era (gairebé) gratuïta per a l’audiència i s’assentava sobre el
subsidi de la publicitat . “A un diari se’l jutja com si fos una església
o una escola però un fracassa si intenta fer aquesta comparació”,
va escriure Lippmann. “El contribuent paga per l’escola pública i hi
ha ajudes i col·lectes per a l’església. (...) A jutjar per l’actitud dels
lectors, una premsa lliure vol dir diaris gairebé gratuïts”.
El món en el que va florir aquesta premsa de qualitat ja no existeix. El de menys és que els diaris hagin vist com minvaven els
seus ingressos i hagin reduït les seves plantilles. L’important és
que van perdre el monopoli de la distribució. Avui qualsevol pot
llançar un missatge a través de Facebook i arribar a milions de
persones, i aquest escenari ens ha retornat a la cacofonia de
l’esfera pública vuitcentista amb dos agreujants: crear falses
notícies i distribuir-los és molt més senzill en l’entorn digital.
Algunes veus defineixen aquest nou entorn com l’era de les notícies falses. Però una notícia falsa és un oxímoron. És també
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un terme imprecís que sovint es fa servir per definir fenòmens
ben diferents i que s’ha convertit en una arma llancívola dels
enemics de la veritat. No és el mateix l’error benintencionat
d’un periodista o un argument provocador que la manipulació a
consciència de la realitat. I no obstant això aquestes tres coses
són mentida news per a líders autoritaris com Nicolás Maduro,
Rodrigo Duterte o Donald Trump, que fan servir l’etiqueta com
una eina per acovardir columnistes díscols o reporters que intenten buscar la veritat.
Desterrar el terme fake news és una de les propostes dels periodistes Clara Wardle i Hossein Derakhsan, autors de l’informe
Information Disorder, publicat pel Consell d’Europa al setembre de 2017. El text inclou recomanacions per a periodistes,
governs i plataformes com Facebook i és l’anàlisi més complet
de la desinformació en l’era digital.
Aquesta desinformació s’ha aguditzat per la naturalesa de les
xarxes socials, que acceleren la comunicació i difuminen la diferència entre l’emissor i el receptor. La immediatesa i la brevetat dels missatges potencien els discursos emocionals i creen
un espai poc propici per al discurs racional. En aquest entorn es
creen cambres d’eco i és més certa que mai la teoria del profes-

sor James Carey, que percebia la comunicació no com “l’acte
de transmetre informació sinó com la representació d’unes
creences compartides”. És a dir, com una mena de ritual.
En aquest entorn, és més fàcil que mai crear i difondre relats
falsos a escala global. Un diari seriós és una veu més entre
moltes veus i sovint està en desavantatge. La prosa freda és
menys atractiva que les proclames i produir rumors és més ràpid i més barat que investigar en els detalls de la realitat. I no
obstant això no tots els rumors funcionen igual. Com la invenció
del globus de Poe, els rumors més reeixits inclouen elements
visuals, proposen un relat poderós i apel·len a les emocions.
Sovint funcionen millor els que ens connecten amb els nostres
propis codis presentant exemples concrets de la maldat de
l’adversari o de la nostra superioritat moral. La crida de la tribu
ens fa més crèduls. Són els nostres estereotips els que ens
guien per la realitat.
Aprofitar la debilitat
Aquesta debilitat l’aprofiten els que busquen la nostra atenció
amb fins espuris. De vegades per diners, com els adolescents
macedonis que van explotar el sectarisme dels seguidors de
Trump durant la campanya. Sovint amb un objectiu polític com
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els satèl·lits del Kremlin, que amaguen els problemes de Putin
i alimenten les veus més extremes en qualsevol crisi europea.
També per descomptat en el laberint català.
Aquests actors polítics són els més perillosos i contaminen
l’espai públic amb instruments molt diversos. Publiquen imatges velles com si fossin noves. Recluten bots i trolls de carn i
ossos contra mitjans i periodistes incòmodes. Financen falsos
instituts de pensament per difondre idees afins. Difonen filtracions a mida per influir en un procés electoral.
Em refereixo a règims i a líders autoritaris. Però també a polítics,
activistes i executius de grans empreses que aprofiten aquest
nou entorn per llançar els seus missatges de sempre sense
haver de sotmetre a l’escrutini de cap intermediari. L’objectiu de
molts d’aquests actors no és tant convèncer-nos que els rumors
que difonen són certes com aconseguir que no siguem capaços
de distingir entre les seves mentides i la veritat.
Aquesta pol·lució de l’espai públic és una oportunitat evident
per a nosaltres, els periodistes. Al cap i a la fi, en aquesta atmosfera són cada vegada més valuoses les veus capaços de
separar l’important del superflu i de transmetre el que passa

amb autoritat. I no obstant això sovint els qui dirigeixen els mitjans ignoren aquest afany. Prefereixen usar la seva influència
minvant per festejar al poder, pidolar diners públics o per perseguir el trànsit a qualsevol preu amb històries que són un insult
a la intel·ligència del lector.
Els periodistes encara podem impulsar la lluita contra la propaganda. Però només si tractem la nostra audiència sense
arrogància i combatem als manipuladors amb les seves pròpies armes i en les mateixes xarxes on difuminen la veritat. És
important elaborar missatges senzills i visuals. Anomenar als
mentiders pel seu nom i cobrir més els seus mètodes que les
seves mentides. Crear jocs didàctics i obrir espais que atenuïn
les càmeres d’eco. Estimular l’escepticisme i la curiositat dels
lectors. Portar el rigor dels nostres articles a les aplicacions de
missatgeria. Trobar models de negocis que recompensin els
nostres millors instints. Trobar una palanca emocional que ens
permeti connectar amb una audiència que és conscient que només som una veu més.
La batalla que s’acosta no serà fàcil. Hi ha eines que ja permeten crear un àudio o vídeo en què un personatge públic digui alguna cosa que no ha dit mai. Molt aviat la intel·ligència artificial
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permetrà crear rumors adaptats als prejudicis de cada persona
i difondre’ls amb un exèrcit de correu brossa. No serveix de
res plorar per un món que ja no existeix. És hora de defensar
la veritat amb les nostres millors armes: la independència, la
tecnologia i la llibertat. En aquesta lluita no es podran enrolar
ni els sectaris ni els cortesans ni els drogoaddictes del clic. Només cal recordar el que li va passar a Edgar Allan Poe quan va
intentar retractar-se de la enganyifa del globus. Va dir que era
mentida i ningú el va creure.
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Josep M. Ganyet: “La premsa de
proximitat té un aliat clar en les
xarxes socials”
Per Redacció AMIC

actualment l’estudi de disseny Mortensen. El 2012 va crear la
campanya Keep Calm and Speak Catalan. Quan no és a les
xarxes, desconnecta amb llibres i discs de vinil 100% analògics.
La intel·ligència artificial ja ha arribat per quedar-se.
La capacitat de càlcul d’ordinadors cada vegada és més accelerada i permet desenvolupar algoritmes o noves maneres
de treballar més eficients. Arribarem a un punt d’intel·ligència
artificial forta, no feble com la que tenim amb Siri o Alexa, capaç
d’aprendre i prendre decisions per ella mateixa, i això generarà
una explosió que no sabem encara cap on ens conduirà.
(...)

Si l’etnografia és l’estudi de les societats i les cultures per mitjà d’una tècnica d’observació en què l’investigador pren part
activa en la realitat que estudia (DIEC dixit), en Josep Maria
Ganyet és un etnògraf digital. Enginyer informàtic, expert en
interacció i comunicació digital i intel·ligència artificial, dirigeix

Quins projectes periodístics digitals destaquen avui?
Els projectes comunicatius que m’interessen més no són
aquells en què la pota digital és una extensió o reconversió del
seu negoci antic, perquè això ve a ser un diari digital i prou. A
mi m’interessen els projectes que neixen a la xarxa, que neixen
en xarxa, i que després es van fent transmèdia.
Múltiples suports i fraccionament de continguts.
És el cas del periodista que té un timeline interessantíssim, que
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després es converteix en un article, al qual posteriorment també s’afegeix l’article de quatre o cinc periodistes més, i que més
tard es converteix en un digital. I, finalment aquest digital, com
que compta amb col·laboracions interessants, d’anàlisi, en profunditat, i no només del moment, té cert valor imprimir-lo.
El paper prestigia l’online.
No imprimeixo perquè sí, i després penjo alguna cosa del que
he imprès al web, sinó que ho faig al revés. En aquests casos
el paper recupera l’estatus que tenia abans i legitima l’online.
Aquests projectes que funcionen d’electrònic a paper i de tornada m’agraden molt.
L’analògic i el digital com a complementaris.
Sempre. És el mateix que amb la música. Jo escolto música en
digital a través d’Spotify si estic al cotxe o de viatge, però a casa
escolto discos de vinil que abans compro. Vull agafar el vinil i
fer tota la litúrgia, no vull cap més pantalla, i mentre estic escoltant la música em permet fer un munt de coses, com llegir-ne
la lletra, conèixer els detalls de l’enregistrament, recordar quan
i on vaig comprar-lo, si abans vaig haver d’estalviar perquè no
tenia calés.

Però el text de la lectura o la peça de música són sempre
els mateixos.
Sí, però tendim a oblidar que un diari, igual que llibre o un disc,
no només conté informació de continguts determinats, sinó també una metainformació associada al producte que no es veu. La
fisicalització de la informació és molt important. Si enlloc d’anar
pel carrer amb un Kindle veus algú que passeja amb un llibre
gruixut de Proust dius, ostres tu, quin paio. El digital, de moment,
encara no proporciona aquesta experiència augmentada bàsica.
El paper, per tant, no morirà?
No ho sabem. Si es descobreix un suport amb les mateixes
qualitats, però millor, més ecològic i més barat, substituirà el
paper. En qualsevol cas, el que no morirà mai són els suport
físics de la informació. I no pas per una visió romàntica, sinó
perquè objectivament obtens una millor comprensió llegint un
diari o un llibre en paper, encara que siguin fotocòpies, que
fent-ho a la pantalla.
Però llegir en pantalla ens permet un munt de funcionalitats afegides.
Sí, permet gestionar millor la informació perquè la fa fàcilment buscable, indexable, enregistrable. Però el digital, tal
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com el coneixem avui, és incapaç de reproduir i transmetre’ns
l’experiència de la metainformació, que és tan important com la
informació, i converteix el físic en indispensable.
El digital ens proporcionarà la mateixa experiència que
l’analògic?
Crec que la qüestió no és que tu hagis de tenir la mateixa experiència, sinó que el resultat final sigui la mateixa experiència. Per exemple, si vols buscar quin passatge d’un llibre t’ha
emocionat després de llegir-lo, amb un llibre físic el trobes en
un moment, mentre que amb un Kindle no el trobaràs. I aquesta metainformació bàsica que a tu et queda gravada en forma
d’emocions i records associats, el Kindle també hauria de ser
capaç de registrar-lo. Com? No ho sé. Possiblement hauríem
d’imaginar sistemes d’implants en el cervell per estimular-lo directament.
Quin espai té la informació de proximitat en el nou escenari
dels mèdia?
L’espectacle en directe i les notícies de proximitat sempre aportaran avantatge. Si vull informar-me sobre un atemptat a París o una inundació al sud-est asiàtic puc fer-ho a través dels
mitjans d’aquí i a través d’Al Jazeera, la CNN o la BBC. Però

si vull saber més sobre un atracament a la botiga del costat
de casa només puc fer-ho anant-hi físicament, a través d’un
canal local o seguint el Twitter de la gent d’aquí. Per tant, en
informació propera en espai i temps, els mitjans de proximitat
són imbatibles.
Què prioritzaria si fos un editor de proximitat?
En primer lloc, un editor de proximitat no hauria de tenir ni barreres ni filtres entre el que té en paper i en els canals digitals.
En segon lloc, m’associaria per descobrir patrons i avançar cap
a una intel·ligència col·lectiva. El repte aquí és determinar què
fa la gent de Mataró, que també faci la gent de Martorell o de
Granollers, i quines pràctiques ens funcionen a uns mitjans que
també puguin funcionar als altres.
I pel que fa a les xarxes socials?
La premsa de proximitat té un aliat clar en les xarxes socials.
Per aquests mitjans digitalitzar-se és obvi, però no perquè és
el que hem fet tots, sinó perquè implica ser proper i això els és
natural. Les xarxes socials són al palmell de la mà de la gent,
en la intimitat de les llars, dins l’habitació abans d’anar a dormir.
Si a més la informació prové del barri del costat, tot és més
proper encara.
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Com poden potenciar-les?
Jo aniria a buscar el concepte de rich media. N’hi ha prou a fer
un Facebook Live amb un mòbil per tenir la teva televisió. No
cal més. T’ofereix el directe de la tele a temps real, que després
et queda en el timeline, i que permet a la teva gent compartir-ne
el contingut i comentar-lo. Fent-ho no competeixes amb la teva
capçalera impresa, sinó que l’estàs prestigiant, igual que la mateixa capçalera impresa també prestigia els teus canals digitals.
Quin rol han de jugar-hi els periodistes?
El periodista ha de fer el que la resta no fem a les xarxes socials.
O, dit d’una altra manera, el que ha fet sempre. Posar un punt
de pausa, d’anàlisi, per contrastar i relacionar informacions aparentment dispars. I no voler reinventar la roda i fer el que fan les
xarxes socials, competir-hi en immediatesa, velocitat i espectacularitat, i apuntar-se al clic fàcil amb titulars buits de contingut.
Per això ja hi ha les xarxes socials. Això ja ho fem a Twitter.
Més periodisme.
Sí. El periodisme no ha mort, és més necessari que mai. Els periodistes disposen ara de més informació, més gent que influeix
i més fonts que mai, i per tant també tenen més recursos que
mai per fer la seva feina.

Quan l’èxit ve marcat pels retuits, no sembla fàcil.
No ho és per al periodista tradicional que ha estat en una redacció, ràdio, televisió o diari també tradicional. Però sí que hi
ha una nova raça de periodistes que es passen el dia al carrer i
combinen molt bé la immediatesa del què està passant a Twitter
en aquell moment, amb la reflexió posterior. Ho veus. Els tuits
que fan són el seu quadern de notes del directe, el seu timeline.
I després aporten la reflexió pausada, en clau crítica o d’humor.
No és incompatible, al contrari.
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Mèdia.cat: Any excepcional, censura
excepcional
Per Joan Canela i Roser Reyner / Mèdia.cat Observatori Crític
dels Mitjans
Des del 2015, Mèdia.cat edita anualment el Mapa de la censura.
Es tracta d’un projecte col·laboratiu que recopila possibles vulneracions dels drets fonamentals a les llibertats d’informació i
d’expressió dels periodistes i la ciutadania als Països Catalans.
El 2017 ha estat un any excepcional, marcat per l’1-O, i això ha
disparat l’activitat i la visibilitat del Mapa: s’hi han registrat 245
incidents, el doble que el 2016, que van ser 122. Al seu torn,
les visites al Mapa s’han multiplicat per dos i mig: de prop de
25.000 a més de 66.000.

De fet, des del mes de setembre vam constatar que un dels
efectes colaterals de l’1-O seria fer més palpable la fragilitat
dels drets fonamentals a la llibertat d’expressió i d’informació
a l’Estat espanyol. Així doncs, vam decidir incloure al Mapa de
la censura un apartat específic per a tot allò relacionat amb
el referèndum, que en quatre mesos ha registrat més de 140
incidents.
També, d’aquest apartat n’ha nascut un informe, titulat 1-O: Llibertat d’informació a la corda fluixa, que va creuar fronteres
quan dues representants de Mèdia.cat el van fer públic davant
la comunitat internacional. Va ser a Viena, a l’OSCE Parallel
Civil Society Conference, una trobada d’organitzacions de drets
humans promoguda per l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), on Mèdia.cat va ser convidat per
explicar la vulneració de drets civils i polítics a Catalunya en
relació amb l’1-O.
Alerta per les agressions i intimidacions a periodistes
Una de les conclusions més preocupants de l’informe de l’1-O,
però també del 2017 en general, ha estat l’auge de les amenaces, intimidacions i agressions a periodistes, fotoperiodistes,
fotògrafs i mitjans de comunicació. Entre setembre i desembre
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s’han registrat 37 incidents d’aquest tipus relacionats amb l’1O, que se sumen als 13 que no són en aquesta categoria i que
s’han produït al llarg de l’any. En total, mig centenar de casos,
més del triple que el 2016.

Però també a principis d’any La Verdad anunciava el tancament de les delegacions a Alacant, Elx i Oriola i s’aprovaven
draconianes mesures a Ib3 i Cadena Ser que precaritzaven les
condicions dels seus treballadors.

De fet, cada cop semblen més habituals els insults i càntics
contra la premsa en manifestacions de tot tipus i també les
pintades amenaçadores en seus de mitjans o amb noms de
periodistes concrets. El cas més greu, segurament, va succeir
a València el 9 d’octubre, quan elements d’extrema dreta van
destrossar una parada del diari Jornada, van apallissar un fotògraf i van agredir un altre periodista. També cal destacar l’intent
d’assaltar Catalunya Ràdio per part de membres d’una marxa
ultranacionalista espanyola el 27 d’octubre, dia que el Parlament va aprovar la resolució per declarar la independència.

Actuacions del poder judicial en auge
Una altra dinàmica que ja prové del 2016 i que durant el 2017
encara ha agafat més força és l’increment de les denúncies
penals i la intervenció judicial per tal de limitar la llibertat
d’expressió. Primer convé recordar que la Llei Mordassa (el
nom amb què es coneix popularment la polèmica Llei Orgànica
de Protecció de la Seguretat Ciutadana) no s’ha derogat malgrat les promeses en aquest sentit del PSOE i PNB. Aquesta,
però, ha tingut una aplicació més aviat escassa als Països Catalans -en comparació a llocs com Madrid.

Acomiadaments i precarietat laboral
El 2017 ha estat, a més, marcat per la precarietat del sector:
després d’un parell d’anys en què semblava que la pitjor part
de la crisi econòmica i laboral del periodisme havia passat, han
tornat amb força les notícies d’acomiadaments, reduccions de
sous i tancament de mitjans. Els més sonats són, segurament,
els ERO massius proposats a El Periódico, Sport i El PuntAvui.

El que sí que són cada cop més habituals són les denúncies
o persecucions d’ofici de la Fiscalia. Especialment afectats hi
ha col·lectius com els humoristes, els músics, els usuaris de
les xarxes socials i –novetat del 2017- els professors. Entre els
exemples destaquen casos tan surrealistes com la investigació
d’una escola de Palma per representar una cançó de Dagoll
Dagom o l’escrit de la Fiscalia on considerava que respondre
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LOL (acrònim anglès de «riure molt fort») a un tuit suposava un
delicte d’enaltiment del terrorisme.
A més, s’ha ampliat el llistat de temes en què els jutjats accepten les denúncies a tràmit. Si en anys anteriors s’havien limitat pràcticament a casos de suposat enaltiment del terrorisme,
cada cop hi ha més casos relacionats amb ofenses del sentiment religiós, ultratge a Espanya o atacs a l’honor a persones
–sobretot mortes o ferides- que no són víctimes del terrorisme,
com toreros o polítics de dretes. Així mateix, a mitjan novembre el Tribunal Suprem sentenciava que retuitejar un missatge
d’enaltiment del terrorisme també és delicte.
A l’actuació penal cal sumar-hi un ambient on cada vegada és
més habitual vetar l’entrada a la premsa a actes o institucions,
augmentar l’opacitat de trobades o dificultar l’accés a documentació o càrrecs públics. Unes accions no tan lesives com les
penals però que, en tot cas, dificulten el treball dels professionals de la comunicació. També des dels mateixos mitjans s’ha
endurit l’accés als seus espais i durant el 2017 han augmentat
les denúncies per la censura als humoristes gràfics i als articles
de col·laboradors o fins i tot pel seu acomiadament.

Vista la situació actual de les llibertats d’informació i d’expressió
als Països Catalans i l’Estat espanyol, el Mapa de la censura no
deixarà de treballar ni d’evolucionar per fomentar la consciència
de la ciutadania i els periodistes sobre la necessitat de protegir
els drets fonamentals, que són els pilars de la democràcia.
El Mapa de la Censura compta amb el suport de la Fundació
Catalunya Fons i s’inspira en projecte europeu Index on Censorship, que recull intents de censura contra la llibertat d’expressió
arreu del continent. Aquesta és una iniciativa col·laborativa.
Amplieu la informació CLICANT AQUÍ.
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El més gran no sempre és millor:
periodisme de dades per a redaccions
petites
Per Bettina Figl, periodista i editora en línia / Wiener Zeitung
(Viena)

S’ha interromput la indústria dels mitjans de comunicació. La
caiguda dels ingressos publicitaris fa que molts editors estiguin
ansiosos per veure els seus balanços. Especialment per veure
l’evolució dels petits punts de venda, pels quals estan lluitant.

Com a conseqüència, molts d’ells dubten a invertir en el periodisme de dades, tement que això suposaria costos addicionals.
Al Regne Unit, generalment vist com a avantguarda pel que
fa al periodisme de dades, els mitjans de comunicació locals
lluiten per mantenir-se al dia. “Fins i tot el sistema de mitjans
britànics, on el periodisme de dades generalment està ben incorporat al cicle de notícies, pateix una divisió central-regionallocal a causa de recursos humans i econòmics escassos en
informatius més petits”, escriu Colin Porlezza.
La importància del periodisme de dades per a petites redaccions de proximitat
Tanmateix, ara més que mai, el periodisme de dades és important per a les redaccions més petites i els punts de venda. Segons Kira Schacht, un periodista de dades alemanya,
“explicar una història amb dades sovint ofereix una manera de
transmetre un panorama més gran, tot il·lustrant les implicacions locals al ressaltar un aspecte localitzat d’un conjunt de
dades”. Schacht, que també és cofundador de la posada en
marxa del periodisme de dades alemany Journocode està convençut que els informes basats en dades ajuden a destacar els
punts de venda més petits i proporcionen una experiència úni-
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ca al públic. “Finalment”, Schacht argumenta que “els mètodes
basats en dades també poden ajudar a augmentar el paper de
vigilància del periodisme, que és especialment necessari en el
periodisme local”.
Però si el periodisme de dades és tan important per a les petites redaccions i els periòdics locals, com podem assegurar-nos
que també hi participin? Per esbrinar quines petites redaccions
poden aprofitar al màxim el potencial del periodisme de dades,
vaig entrevistar experts líders de la indústria, periodistes de
dades i equips de dades d’Alemanya, Àustria i el Regne Unit.
Alguns treballaven per a mitjans petits o oficines d’investigació
sense ànim de lucre, i altres per als principals diaris.
Aquests són els meus principals resultats:
El periodisme de dades és el treball en equip. Simon Rogers,
que va iniciar el Datablog de The Guardian i ara dirigeix el
“Laboratori de Notícies de Google”, va descriure el seu periodisme de dades “equip de somnis” com un grup de sis a set
persones, un nombre consistent en tots els equips comercials
que vaig entrevistar. Notablement, la mida de la redacció no
fa cap diferència amb la mida de l’equip de dades. Els equips
solen ser una barreja de periodistes de dades, programadors

i desenvolupadors, molts d’ells que no provenen d’un context
tradicional de periodisme. Per exemple, a Spiegel Online, un
antic urbanista i un físic treballen en projectes de periodisme de
dades, mentre que altres capçaleres han contractat persones
amb antecedents informàtics.
Ser petit pot ser un avantatge. “Si teniu un líder que estigui
compromès amb la innovació, hauria de ser més fàcil donar la
volta a una petita redacció”, diu l’ ex editor en cap de The Guardian, Alan Rusbridger. En general, menys experiència interna
no és necessàriament un desavantatge. Segons Megan Lucero, que lidera l’Oficina de Periodisme Investigatiu de la Mesa
Local , “és molt més fàcil que les cambres de premsa petites
canviïn i introdueixin coses noves; aquest és el vostre nou recurs”. Opina que les redaccions més petites poden facilitar la
vinculació amb acadèmics i investigadors que poden donar-los
un avantatge en els seus informes. No obstant això, trobar un
terreny comú sobre diferents enfocaments i prioritats, així com
els fluxos de treball i els terminis és essencial”.
Treu la pols de dades amb habilitat. L’estudi de cas del Berliner Morgenpost il·lustra com el periodisme de dades pot canviar la cultura organitzativa d’un diari local. Julius Tröger va co-
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mençar a fer el periodisme de dades des de zero. En pocs anys,
ell i el seu equip creixent van poder fer un premiat periodisme
de dades. El Berliner Morgenpost, que pateix la seva antiga
imatge en el passat, actualment compta amb alguns dels millors
periodistes de dades del món de parla alemanya.

Diversificació: el periodisme de dades pot prendre formes i
formes diferents. Amb el periodisme de dades, és possible explicar una història diferent per a tothom -un únic punt de venda del periodisme en línia. Tant si dibuixa l’antiga frontera de
la RDA com per adonar-se de com va caure la desocupació
durant la presidència nord-americana de Barack Obama: els
usuaris volen interactuar, i aquests exercicis també poden ser
bastant educatius. Finalment, també hi ha lloc per a les històries d’informació autoprotegides i el periodisme d’origen multitudinari.
Tanmateix, el punt crucial és quins passos poden portar a les
petites redaccions per millorar els seus esforços de periodisme
de dades i formar un equip de periodisme de dades, tot tenint
cura del seu pressupost limitat. La meva recerca m’ha permès
presentar la següent llista.
Deu passes per a petites redaccions per començar amb el periodisme de dades
1. Definiu objectius raonables: una visualització de dades,
una pàgina amb dades, un gràfic o una investigació profunda de
dades un cop o dos al mes, tot això és el periodisme de dades.
Tanmateix, és vital que els projectes i les expectatives cap al
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periodisme de dades s’adaptin a la sortida. Penseu en el que
pot aconseguir l’equip de dades i el que voleu que obtingui, i
després configurar-lo en conseqüència.
2. Compromís del director o editor: “Cap d’ells té una oportunitat si no teniu cap editor o director que cregui en ell”, diu Alan
Rusbridger. No és l’únic que fa èmfasi en la importància del lideratge compromès. “Les barreres són principalment sobre cultura i lideratge ara, no sobre tecnologia”, afirma Nic Newman,
estratega digital.
3. Entusiasme a la part inferior: tot i que, sens dubte, es requereix una visió, sovint, una iniciativa de baix a dalt i alguns
resultats preliminars són els mitjans per convèncer a un consell
editorial escèptic.
4. La comunicació és essencial: per aconseguir un canvi durador en una redacció, la comunicació és essencial. Alan Rusbridger de nou: “L’única manera de crear un canvi era fer que la
gent parlés constantment”.
5. Capacitar habilitats: hi ha tres maneres d’apropar les habilitats necessàries per a un equip de periodisme de dades en una

redacció: 1) Entrenar al vostre personal, per exemple, oferint
tallers, 2) Porteu coneixements mitjançant la contractació de
periodistes, desenvolupadors i / o programadors de dades, 3)
Col·laboreu amb altres redaccions o experts com científics i
analistes de dades.
6. Contracta uns quants frikis.
7. Doneu recursos a l’equip (i als geeks).
8. Cooperar: la comunitat de periodisme de dades és bastant
petita i molt receptiva. Fins i tot “coopetition” (la col·laboració
entre competidors) és una pràctica comuna.
9. Comença amb una hipòtesi petita.
10. No tinguis por.
Indiscutiblement, aquesta llista no és la totalitat i la finalitat.
Tanmateix, és d’esperar que sigui un punt de partida útil per a
les redaccions més petites i els mitjans que vulguin iniciar-se en
el periodisme de dades.
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Per descomptat, el periodisme de dades no ho és i tot i en
molts aspectes, els periodistes sempre han estat treballant amb
dades d’alguna manera o de l’altra. Tot i això, a mesura que
avança la indústria, el periodisme de dades serà cada vegada
més difícil d’evitar. “No tots els periodistes han de saber raspar
o construir alguna cosa, però totes les redaccions necessiten
comprendre el periodisme informatitzat. Cal saber què és possible i necessiteu una comprensió bàsica de les estadístiques i
l’Excel”, diu Megan Lucero.
Julius Tröger, del Berliner Morgenpost, hi està d’acord. “El periodisme de dades es farà més gran. Avui dia, fins i tot les més
petites redaccions tenen algú que treballa amb dades, i en vindran més”, diu. “El que discutim internament és si necessitem
visualitzacions opulentes o no. El Washington Post té 24 persones que treballen en projectes interactius i basats en dades, i
fan coses bones, però potser això és massa”. Sembla que, com
passa amb moltes coses, el balanç correcte és clau.
L’informe complet “Bigger no sempre és millor: el que podem
aprendre sobre el periodisme de dades a partir de petites redaccions” és publicat per l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme i es pot llegir sencer CLICANT AQUÍ
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Els lectors prefereixen el
sensacionalisme?
Per Rana Khaled, professora a la Universitat de la Suïssa italiana de Lugano / European Journalism Observatory

Els professors de periodisme sovint comencen les seves lliçons
en l’art de produir històries fortes i comprometre’s amb la famosa cita de l’home que mossega un gos. La recerca d’un títol -de
vegades emocional, sorprenent o xocant per captar l’atenció
del públic- és una cosa que els periodistes de tot el món han
après a considerar quan es tracta d’històries de polítiques temàtiques o socials que cobreixin qualsevol un altre tema.

Estudis anteriors han demostrat que les publicacions periodístiques utilitzen més contingut sensacionalista quan estan sota
pressió econòmica o quan depenen dels ingressos publicitaris,
però hi ha poques proves que suggereixen que les històries
sensacionalistes són capaces d’atreure l’atenció del públic de
més de pro, i, si ho aconsegueixen, que també poden mantenir
el seu interès en viu durant més temps.
És prou sensacionalista vendre una història?
Paul Hendriks Vettehen i Mariska Kleemans van fer aquesta
pregunta en el seu nou estudi, en el qual els dos investigadors de l’Institut de Ciència del Comportament de la Universitat
Radboud dels Països Baixos van realitzar un experiment en
línia amb una mostra de 190 participants. Per tal de mesurar
el temps dedicat a cada conte, els participants van obtenir un
màxim de 16 vídeos d’informació, produïts per un dels principals programes de televisió d’informació holandesa, que varien
en contingut i packaging.
La meitat (vuit) dels vídeos que es van mostrat als participants van
ser classificats com “sensacionals” perquè tractaven esdeveniments extraordinaris, com ara incendis, actes delictius, accidents
o disturbis, i van ser acompanyats per imatges de foc, sang i simi-
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lars. Els investigadors van descriure aquests clips com a “contingut negatiu”. L’altra meitat dels vídeos, en canvi, havien estat descrits com “continguts neutres”, dedicats a la cultura i l’economia.
Embalatge: tabloide vs. estàndard
La meitat dels clips tenien un “format tabloide”, caracteritzat per
trets ajustats, però també per efectes de so, música o tècniques
d’edició decorativa. L’altra meitat tenia un “format estàndard”
molt contagiós. També es va tenir en compte l’edat i el sexe
dels espectadors. Els resultats de Vettehen i Kleeman mostren
que el sensacionalisme té un impacte, però que potser no sigui
tan fort com un ho creu. L’estudi va trobar que:
• El contingut sensacionalista aconseguia dues vegades el
temps de visualització de tots els espectadors en comparació
amb el contingut neutre.
• Els vídeos amb un format tabloide van tingut un temps de
visualització més llarg que aquells amb un format estàndard de
tots els espectadors.
• Els vídeos amb contingut neutre (per exemple, cultura o economia) amb un format de premsa digital varen tenir un temps de
visualització més llarg que aquells amb el mateix contingut però
amb un format estàndard de tots els espectadors.

No obstant això:
1. Les històries sensacionalistes amb un format tabloide no han
mantingut l’atenció dels espectadors durant més temps que
aquells amb un format estàndard.
2. Si el contingut sensacionalista es presentava en format tabloide, les dones més velles estaven menys inclinades a mirarles i les passaven més ràpidament.
El contingut sensacionalista no condueix automàticament
a l’èxit
Els investigadors van arribar a la conclusió que si els formats
sensacionalistes encoratgen els televidents a passar més
temps en històries neutrals i que d’una altra manera no hi haurien dedicat tanta atenció, no aconsegueixen promoure encara
més el contingut sensacionalista al qual el participants ja hi estaven interessats. Encara que l’estudi en general, ha confirmat
la vella dita de “si hi ha sang, ven”, que s’utilitza com una astuta
estratègia per atreure i retenir l’atenció dels espectadors, els
autors adverteixen els productors de notícies que siguin cautelosos a l’adoptar el sensacionalisme com a garantia d’èxit.

