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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Zenthinela: Lleuger optimisme aquest
començament d’any, però no per als
mitjans impresos
Per Eduardo Madinaveitia / Bloggin Zenith

Els panelistes de Zenthinela (directius d’empreses anunciants)
esperen que la inversió publicitària en mitjans convencionals
creixi un 3,2% l’any 2018. La inversió en Mitjans no convencionals (MNC) creixerà un 1,0%, de manera que la inversió total
en mitjans creixerà un 1,9% fins a aconseguir el 12.527.000
d’euros. Els Mitjans Convencionals suposaran un 44,1% de la
inversió total en mitjans.

Habitualment en anys de creixement econòmic la inversió en
Mitjans Convencionals creix en major mesura que la que es
dirigeix a MNC. En anys de recessió passa el contrari. La preocupació per la situació a Catalunya i la seva possible influència
sobre la inversió publicitària ha disminuït en aquest començament d’any, encara que segueix sent important. En un índex que
va de 0 a 100 al febrer ens situem en el valor 60,5. A l’octubre,
quan la preocupació va ser màxima, aquest índex se situava en
71,9. Al desembre aquesta preocupació es mantenia alta però
ja havia començat a remetre: se situava en 70,8.
Els anunciants que componen el panell mostren un clar optimisme sobre la situació econòmica. L’IPSE (Índex de Percepció
de la Situació Econòmica) puja tres punts i es col·loca en 75.
També són optimistes, encara que una mica menys, respecte a
l’evolució del mercat publicitari. L’IPMP (Índex de Percepció del
Mercat Publicitari) es manté molt estable: puja vuit dècimes i es
col·loca en 39,3.
Com ja va passar l’any passat la publicitat ha perdut el ritme de
l’economia; fins fa poc temps quan l’economia creixia, la inversió publicitària creixia més (també queia més quan l’economia
anava malament). Les previsions per mitjans mantenen la ten-
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dència general dels darrers anys: creixen tots excepte els impresos. El major creixement correspon als mitjans digitals i la
Televisió, la publicitat Exterior i la Ràdio es mantenen en posicions intermèdies, amb creixements limitats.
El major creixement s’espera per la inversió en Mòbils que, si
es compleixen les previsions augmentarà un 10,1%. També creixeran amb força Internet (+ 8,2%); els canals de Televisió de
Pagament (+ 5,9%) i la Publicitat Exterior Digital (+ 5,8%). La
Televisió Convencional creixerà un 3,7%. Tant per la Ràdio com
per a la Publicitat Exterior en general s’espera un creixement del
2,3%. Per al Cinema, un dels mitjans que més està creixent en
els últims anys s’espera un petit creixement, de només un 0,7%.
Mitjans impresos.- Com ve passant en els darrers anys,
s’espera que la inversió en mitjans impresos continuï caient.
Els Diaris perdrien un 5,5%; les Revistes un 6,6% i els suplements un 7,4%.
La inversió en Vídeo on Line podria créixer aquest any un 3%
fins situar-se en 76.300.000 d’euros. Més del 62% d’aquesta
inversió correspon a la modalitat de · In stream “(Pre, middle o post Roll). L’Audio on Line, cada vegada més consolidat,

suposa ja un 5,1% de la inversió en publicitat digital i el seu
creixement s’acosta cada vegada més al ritme de la inversió
digital total.
La gestió programàtica de la publicitat, en la qual el preu i la
compra final es realitza de forma gairebé instantània per l’acord
entre els ordinadors del comprador i el mitjà venedor, representa ja un 20,7% de la inversió digital, amb una major participació
en aquells casos en què la publicitat es dirigeix a smartphones,
una mica menor en el cas dels ordinadors i amb un pes encara
marginal en el cas de la Televisió Connectada.
Els bloquejadors de publicitat han pres força en els últims
anys. Els panelistes de Zenthinela pensen que la generalització
d’aquest tipus de programari pot produir canvis importants en la
compra de publicitat digital. El “branded content”, els continguts
generats per les marques són una modalitat de comunicació
comercial en clara alça. Més del 80% dels panelistes creu que
la inversió en aquesta modalitat creixerà en els propers mesos.
Tant els Vídeos 360º com la publicitat en dispositius d’Internet de les
Coses (IOT) són opcions encara incipients però en les que ja estan
invertint alguns dels panelistes, especialment les grans empreses.
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Previsions per mitjans

En el quadre següent es recullen les previsions obtingudes
per a cada un dels mitjans, així com la comparació amb les
previsions realitzades al desembre per 2018 i les diferències
entre ambdues. A la tercera columna s’expressa amb signes
la direcció i la mida d’aquestes diferències. Un signe + indica

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

endesa.com
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Camins cap a la subscripció: Perquè
els nous subscriptors opten per pagar
les notícies
Per Americanpress Institute

El finançament de la indústria de notícies passa per un canvi època, les implicacions no es poden exagerar. En el futur,
pràcticament tots els senyals suggereixen que menys dels ingressos provenen de la publicitat i més dels consumidors que
paguen notícies. Aquesta és la raó per la qual s’ha fet aquesta
investigació, realitzada pel Projecte Media Insight -una inicia-

tiva de l’American Press Institute i l’Associated Press-NORC
Centre for Public Affairs Research-.
El pas cap a les subscripcions requerirà la mesura de públics de
manera diferent, amb analítiques que mesuren un compromís profund i no només visites de pàgines. Els editors hauran de segmentar també el públic per la seva lleialtat i per la seva eventual
probabilitat de pagar. Potser de manera més significativa, les redaccions i els comercials dels mitjans s’alinearan més que abans.
El pas cap a les subscripcions situa la redacció i el contingut de
qualitat en un estrat pel qual val la pena pagar, i aquest ha de ser
el centre de l’estratègia empresarial dels mitjans de comunicació.
Per ajudar a comprendre aquest nou paisatge, el projecte Media Insight, una col·laboració de l’American Press Institute i
l’Associated Press-NORC Centre for Public Affairs Research,
ha realitzat una sèrie d’estudis durant els últims 18 mesos
per entendre el que mou els lectors a subscriure’s. El darrer
d’aquests esdevé el més gran mai realitzasobre les persones
que recentment s’hagin subscrit als diaris. Va enquestar als lectors que es van subscriure’s en els últims tres mesos a 90 diaris
locals de tot el país. L’enquesta de més de 4.100 subscriptors
recents captura els seus motius i mentalitats en el moment de la
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decisió. La mostra era prou gran per veure les diferències entre
els grans documents i les petites preferències dels lectors per al
consum digital versus la impressió, els demòcrates versus els
republicans i molts altres factors.

La confiança dels espanyols en
els mitjans és inferior a la mitjana
d’Europa, segons un estudi de la UER

En aquest informe, identifiquen nou “rutes per a subscripcions” diferents: els motius i les condicions que junts condueixen a una persona a subscriure’s. Algunes persones busquen la
cobertura d’un tema de la passió en particular. Uns altres s’han
subscrit a causa d’un canvi en el seu estil de vida. Alguns volen
cupons per estalviar diners. Alguns van descobrir el document
a través de les xarxes socials. Uns altres volen donar suport al
periodisme com a institució. Tots són subscriptors.
Les troballes mostren oportunitats per als editors i també per als
desafiaments: comprendre els camins de subscripció i ajudar a
cada lector al llarg del seu viatge, lliurar els tipus de valor i compromís que cada grup vol, adaptar les tàctiques de màrqueting a
cada grup i utilitzar aquest marc com a base per a la seva pròpia
investigació de públic.
Aquest butlletí us convida a visionar el vídeo “9 rutes per a
subscriptors” (en anglès). Només cal CLICAR AQUÍ

En termes generals, els espanyols confien menys en els mitjans
de comunicació que les mitjanes obtinguts per al conjunt dels
28 països de la Unió Europea, segons l’estudi Trust in mitjana,
2018 , elaborat per la unitat d’investigació de mitjans de la Unió
Europea de Radiodifusió (UER).
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Segons aquest estudi -realitzat a partir de dades de
l’Eurobaròmetro- el 19% dels espanyols té una confiança alta
i el 33%, mitjana, en els mitjans d’informació, mentre que les
mitjanes europeus són del 21 i el 36%, respectivament.
Per mitjans, i com és tradicional a Espanya i en bona part d’Europa,
la ràdio és el mitjà que més confiança suscita i, així, el 52% dels
espanyols i el 59% dels europeus manifesten que solen confiar-hi.
En el cas d’Espanya, a continuació es col·loca la premsa escrita en la qual un 40% dels espanyols sol confiar, per un 47% dels
europeus. La televisió se situa en tercera posició (la segona en
la mitjana europea) i el 36% dels espanyols sol confiar-hi, pel
51% de la mitjana de l’Europa-28.
Finalment, les dues últimes posicions les ocupen els nous mitjans. Tant a Espanya com a Europa el 34% de la població diu
que sol confiar en el que llegeix a internet, mentre que el 22%,
en el cas d’Espanya, i el 20% en la mitjana europeu, confia en
la informació que rep per les xarxes socials.
Podeu accedir gratuïtament al nou informe de l’EBU “Confiança en
els mitjans de comunicació 2018” CLICANT AQUÍ (de Digimedios)

El Govern de l’Estat eleva les notícies
falses a un assumpte d’Estat
El fenomen de les notícies falses té els seus propis pols geogràfics. El que fins fa unes setmanes era motiu de broma per
Donald Trump, que va concedir uns premis Fake News als mitjans crítics amb la seva gestió, avui ocupa el primer pla polític,
des dels Estats Units a Europa. Alemanya va un pas per davant
després d’aprovar l’abril de l’any passat una legislació que obliga les xarxes socials a eliminar el contingut fals en un període
de 24 hores; altrament, s’exposen a rebre una multa quantiosa.
Aquesta és la via que busca imitar Espanya, encara que aquí
es mouen altres terminis. De moments les “mentida news” han
estat incloses com a amenaça al pla d’Estratègia de Seguretat
Nacional aprovat pel Govern espanyol al desembre. No obstant
això, l’Executiu es nega a carregar amb tota la responsabilitat,
per aquest motiu, Soraya Sáenz de Santamaría ha traslladat
part d’aquest compromís als mitjans digitals. “És fonamental
que els mitjans es responsabilitzin a l’hora de filtrar, contrastar i verificar la informació”, assenyalava la vicepresidenta del
Govern estatal durant la inauguració de la jornada ‘El fenomen
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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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de la desinformació en l’era digital’, organitzada pel Ministeri
d’Indústria i Energia. Segons l’opinió de Sáenz de Santamaría,
és competència del mitjà “garantir” la veracitat de les seves publicacions, o “almenys advertir del potencial perill”
La magnitud de les “fake news” és tal que el director del CNI,
Félix Sanz Roldán, ha reconegut la dificultat que comporta per
al servei secret combatre un fenomen del qual només s’aprecia
“la punta de l’iceberg”. En aquest sentit, el Govern planteja
“solucions tècniques, jurídiques, empresarials i educatives”
alhora que reitera el compromís dels mitjans en el procés de
“l’alfabetització mediàtica”. (de Red.es)

El president del grup Henneo (Heraldo),
disposat a una fusió amb Prisa i
Vocento
El president del grup Henneo, Fernando de Yarza, ha sorprès
amb les seves últimes declaracions. En la seva participació en el
Fòrum Nova Economia, on participava per presentar a Encarna
Samitier, directora de 20 Minutos. En la seva intervenció, el president de Henneo no només no ha descartat una possible fusió

amb el grup Prisa, sinó que ha assegurat “estar decidit”. Ho fa
amb el ferm propòsit d’unificar recursos i apostar per una línia
tecnològica i audiovisual: “Crec que en aquest entorn la mida és
fonamental i, si no ens unim, ho tenim molt malament”, ha assegurat. En aquesta mateixa línia d’unitat, sobre si Henneo seguirà
en el capital de Vocento, ha subratllat que l’aposta per aquest
grup, “al contrari del que s’ha dit, és a llarg termini i estratègica”.
De fet, Fernando de Yarza s’ha mostrat partidari d’una fusió a
tres bandes entre Prisa, Henneo i Vocento i encara que seria
una aposta arriscada, no la descarta: “Operacions que abans
eren impensable ara tenen tot el sentit del món”, ha assegurat.
(de Prprensa)

El resultat real comptable de PRISA
el 2017 dona unes pèrdues de 130
milions
El Grup PRISA va registrar un EBITDA ajustat de 230 milions
d’euros el 2017, fet que suposa un augment del 0,3% respecte
a l’exercici de 2016 segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El resultat net, descomptant
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els extraordinaris, va arribar als 29 milions d’euros. El resultat
net comptable registra un saldo negatiu de 102.900.000 com a
conseqüència dels sanejaments efectuats en diferents actius
del grup, de les pèrdues pel registre de la venda de Mediacapital i de l’impacte fiscal extraordinari resultant de l’aplicació del
nou decret llei de Societats.
La bona evolució del negoci d’educació és un dels trets més rellevants en els comptes de PRISA en 2017. Santillana es manté líder en el mercat de l’educació, els seus ingressos totals
creixen un 3,7% respecte a l’exercici anterior i l’EBITDA ajustat
arriba als 187 milions d’euros davant els 180 milions registrats
el 2016. A Llatinoamèrica, els ingressos van créixer un 8%. El
negoci de Ràdio ha millorat un 1,2% la rendibilitat en moneda
constant fins a arribar als 47 milions d’euros. Les emissores de
Prisa a Espanya mantenen el seu lideratge tant en ràdio generalista com musical segons l’últim estudi de l’EGM i la publicitat
creix un 1,4%. (de Programa Publicidad)

ABC registra pèrdues operatives de
4,1 milions el 2017
Vocento ha presentat davant la Comissió Nacional del Mercat
de Valors (CNMV) els resultats econòmics del grup en l’exercici
2017, un xifres que indiquen una pèrdua de gairebé 4,8 milions
d’euros el passat any. Res a veure amb els 60 que es deixà
l’exercici previ que va estar marcat per la reforma fiscal del Govern central i que va obligar els diaris a escometre importants
aprovisionaments de cara al futur. El deute financer net es va
situar en els 56.200.000 d’euros.
En 2017 els ingressos d’explotació de Vocento van caure un
5,5% i es van situar en 424 milions d’euros amb un descens del
6,4% en la venda d’exemplars fins quedar-se en 171 milions
d’euros. En el cas dels ingressos per publicitat la partida es
va mantenir pràcticament idèntica i només va avançar un 0,1%
fins als 163 milions d’euros mentre que altres ingressos van
retrocedir un 12,8% fins als 89.900.000. L’ EBITA va ser de 39,6
milions després de caure un 6% i l’Ebit es va quedar en 17,8
milions amb un retrocés del 59,8%.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
Segons explica Vocento en un comunicat els ingressos per publicitat del grup s’han comportat de manera molt més positiva
en el negoci de premsa regional que a la nacional. A més els
ingressos del vessant digital segueixen guanyant terreny i en el
cas de ABC suposa gairebé el 53% dels ingressos enfront del
15,3% dels diaris regionals. (de Prnoticias)

Les directores de Público, HuffPost i
Ara debatran sobre el tractament de la
informació política
Les directores Ana Pardo de Vera
(Público), Montserrat Domínguez
(HuffPost), Esther Vera (Ara) debatran
sobre el tractament de la informació
política en un debat moderat per Jesús Maraña (infoLibre) el proper 8 de
març a Osca, com a primera ponència
del XIX Congrés de Periodisme Digital
(11.15 hores a 12.15 hores) en el marc
de la taula rodona “Periodisme polític
amb Catalunya al fons”.

Així mateix, el Congrés acollirà el dia 9 de març una conversa entre
la codirectora de Público, Virginia Pérez Alonso, i la periodista de
RTVE Lara Siscar sobre “L’assetjament a les dones periodistes,
la censura que no veiem”. S’abordaran, entre altres assumptes,
l’enquesta publicada per la Federació Internacional de Periodistes
(IFJ), que indica que una de cada dues dones periodistes pateix violència masclista en el seu treball, així com els casos d’assetjament
a través de les xarxes socials, segons informa al Congrés.
El XIX Congrés de Periodisme Digital d’Osca inclourà una de les
seves sessions més característiques, la dedicada a presentar nous
mitjans i iniciatives, on es mostraran set nous projectes informatius
que exploren les possibilitats de les noves tecnologies. El Congrés
tindrà lloc els dies 8 i 9 de març i està organitzat per l’Associació de
Periodistes d’Aragó i l’Ajuntament d’Osca. (d’Heraldo)

AMI trenca amb la tradició i incorpora
a l’Agència EFE com a nou membre
L’agència EFE s’ha convertit en l’últim membre en incorporarse a l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI, abans AEDE).
D’aquesta manera, l’associació trenca amb la seva tradició
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d’incorporar únicament capçaleres de premsa i acull a l’agència
de notícies. Amb aquest gest, AMI pretén obrir-se a tots els mitjans d’informació, independentment de quin sigui el seu suport.
D’aquesta manera, segons l’entitat, AMI reforça el seu paper
com a defensora de l’excel·lència informativa i de la llibertat
d’expressió en nom dels mitjans d’informació espanyols.
Al seu torn, la junta directiva d’AMI ha aprovat en la seva última
reunió el nomenament de Carlos Godó com a nou vicepresident. En aquest sentit, Godó s’uneix a una executiva formada
pel president, Javier Moll (Prensa Ibérica), i els vicepresidents
Luis Enríquez (Vocento), Juan Luis Cebrián (Prisa), Antonio
Fernández Galiano (Unidad Editorial), Fernando de Yarza
(Henneo) i Antonio Miguel Méndez Pozo (Promecal). (d’AEC)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els editors busquen nous aliats
després del seu divorci amb
Facebook
Per Lucia Moses / Digiday

Hi ha vida més enllà de Facebook. Els responsables dels mitjans de comunicació s’han adonat que han de redissenyar la
seva estratègia en xarxes socials si volen deixar de dependre
d’una companyia que els ha donat l’esquena. El tracte amb Facebook sempre ha estat difícil i pot acabar en una separació
traumàtica. El que els editors anhelen ara és iniciar una relació
més estable amb altres plataformes.

Un nou canvi d’algorisme a Facebook ha destapat la caixa dels
trons. Els editors s’han adonat que seguir depenent d’aquesta
xarxa social anava ser perjudicial per als seus interessos i han
decidit consolar-se tirant-se en els braços d’altres plataformes.
Durant el Digiday Europe Publishing Summit celebrat a Montecarlo, els responsables dels mitjans de comunicació presents en
l’esdeveniment van confessar que estan redissenyant la seva estratègia de distribució per potenciar la seva presència a Twitter,
Pinterest, Instagram, snapchat o LinkedIn, entre d’altres.
Una de les plataformes que ha despertat un major interès entre
els editors és Twitter. La xarxa social sembla estar ressorgint
de les seves cendres. Després d’aconseguir la rendibilitat per
primera vegada en la seva història, ha començat a atreure molt
més trànsit de referència cap als mitjans. Alguns editors reconeixen que la millora que han experimentat els seus vídeos a
Twitter ha estat tota una sorpresa. “Estem veient un retorn que
no haguéssim predit fa un any”, van assenyalar durant la trobada organitzada per Digiday.
No és l’única xarxa que es postula com a candidata a conquerir el cor de la indústria periodística. Snapchat vol pescar en
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aigua tèrbola i ha llançat una ofensiva. Snap centrarà els seus
esforços en ajudar els creadors a donar a conèixer els seus
continguts a una audiència major. Per això, va anunciar recentment que els usuaris podran compartir els vídeos i imatges
de snapchat Stories fora de l’aplicació, tant a Facebook i Twitter com a correus electrònics o butlletins informatius. A més,
la companyia va anunciar la celebració de la primera cimera
d’editors. L’objectiu del Publisher Summités el de trobar noves
formes de treballar junts, donar a conèixer les actualitzacions
de la plataforma per treure-li el màxim profit i donar suport als
objectius comercials dels mitjans.
Facebook encara està a temps de retenir als editors a través
d’una altra de les seves plataformes: Instagram. El director
d’ingressos de Condé Nast, Jamie Jouning, va assegurar a
Montecarlo que estan treballant perquè la producció de contingut a través dels seus nombrosos comptes internacionals
de Instagram sigui més consistent. Un mitjà que ha aconseguit
augmentar la seva audiència gràcies a aquesta xarxa social és
The Guardian. El diari britànic compta amb més de 868.000
seguidors, principalment un públic jove i lleial que no visitava
els seus principals productes digitals. El 60% dels que segueixen enllaços al lloc web de The Guardian són nous per al diari i

l’objectiu és que es converteixin en lectors habituals que un dia
paguin pels seus continguts.
Què va motivar la ruptura amb Facebook
El canvi d’algorisme només ha estat la gota que ha fet vessar
el got a la paciència dels mitjans de comunicació. Facebook
forma part -al costat de Google- del duopoli que atraurà el 85%
del mercat global d’anuncis digitals aquest any, segons estimacions de la signatura GroupM. L’empresa assegura que “aquesta és una notícia molt dolenta per a l’equilibri de l’ecosistema
editorial digital” i converteix Facebook en un gegant que posa
en perill la supervivència de les empreses periodístiques.
Facebook va voler reconquistar la premsa permetent l’accés
lliure a deu articles en Instant Articles. Complert aquest límit, la
companyia insta a l’usuari a pagar una subscripció si vol seguir
llegint. No obstant això, aquesta iniciativa no ha aconseguit seduir els editors. Segons una investigació del Tow Center, més
de la meitat dels editors ha abandonat aquest servei.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
El més destacat del Mobile World
Congress
Per Hipertextual

Samsung domina sense baixar de l’autobús.- Malgrat no ser
una revolució conceptual, el Samsung Galaxy S9 va aconseguir
convertir-se en la major estrella de la fira catalana. La seva
prometedora càmera fotogràfica i moltes altres característiques
l’han convertit en el major tema de conversa de la fira. És i serà
un dels millors telèfons de l’any.
Molta 5G, poca diversió.- Telefónica, Vodafone i tot el sector
teleco del Mobile ha conversat sobre aquesta prometedora revolució que serà el 5G. No obstant això, l’arribada comercial
d’aquesta connectivitat (i totes les aplicacions associades) no
es produirà fins a la segona meitat de l’any, quan l’estàndard
complet ja hagi estat congelat per la 3GPP.

El Mobile World Congress tanca, un any més, les seves portes.
La ciutat de Barcelona acomiada als més de 100.000 assistents
després de quatre intensos dies de congrés en què, a més de
molt negoci, també s’han pogut conèixer les principals novetats
de la indústria telefònica per al curs tecnològic. Aquestes han
estat els principals anuncis i les més grans tendències del Mobile World Congress barceloní:

Nokia torna amb magnificència (fins i tot en preu).- Amb
uns cinc nous telèfons, Nokia torna a il·lusionar al Mobile World
Congress. Els seus nous productes són atractius, diversificats
i versàtils, encara que el seu preu -lleugerament més alt que
alguns dels seus rivals- pot jugar en contra seva.
Huawei es reserva a Barcelona.- La més gran estrella de
Huawei, el P20, no va voler fer acte de presència a Barcelona. L’empresa xinesa va guardar aquesta bala per a la segona
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meitat de març, i aquí a Barcelona va presentar un atractiu ordinador portàtil: Huawei Matebook X Pro: pantalla infinita y molta
inspiració en Apple.
Sony emprèn el camí de l’esperança.- Els nous Xperia XZ2 i
Xperia XZ2 Compact no seran reconeguts com “el millor telèfon
del MWC”. No obstant això, aquests sí representen un canvi de
direcció per a una marca que, durant anys, va semblar estar
perduda en el que una vegada va liderar.

La continuïtat del MWC a Barcelona adquireix rellevància. En
major o menor mesura, totes les edicions del Mobile World Congress han estat “tacades” per la possible ruptura del contracte
amb la GSMA. Però aquesta última edició, donada la inestabilitat política de Catalunya i altres pressions de l’organisme regulador, semblaria que podien haver incrementat aquest temor
a la marxa de la fira, però no. De moment, 2019 tindrem Mobile
World Congress a Barcelona perquè totes les parts implicades
hi estan d’acord. És més, diuen que el Moibile d’enguany ha
estat el millor de la seva història.

Mobile ‘notch’ Congress.- El riu de crítiques cap al ‘notch’
de l’iPhone X ha comptat amb un cabal surrealista. Sis mesos
després, fabricants com ASUS han acabat “tancant el bec” i
incorporant aquest particular element de maquinari en els seus
productes.

RTVE llança el projecte Journalism
Innovation Hub per estudiar la
transformació digital dels informatius

La intel·ligència artificial continua sent invisible.- Qualcomm, Samsung, Huawei... tots van parlar, en major o menor
mesura, d’intel·ligència artificial durant aquesta última edició
del MWC. No obstant això, la majoria d’ells segueixen sense
donar amb aquesta key feature al voltant de la intel·ligència
artificial que comenci a donar-li sentit i sigui realment tangible
per l’usuari.

RTVE ha llançat el projecte Journalism Innovation Hub, que
neix amb l’objectiu d’estudiar la transformació digital dels informatius, incloent les noves tecnologies i noves formes de fer
que una notícia arribi a l’espectador. El projecte s’ha presentat
a les terceres Jornades Oi2 que organitza l’Observatori per a
la Innovació dels Informatius a la Societat Digital (Oi2), en el
qual participen RTVE, la Universitat Autònoma de Barcelona i la
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Universitat CEU San Pablo. La finalitat d’aquest Hub és poder
actuar en totes les fases que intervenen en el procés comunicatiu, des de la forma de conèixer un fet noticiable, la seva
captació, redacció, edició i publicació, fins a la seva arxivat per
a posteriors recuperacions.
D’aquesta manera, es busca actuar quan es produeix una notícia, amb sistemes d’alertes i prealertes, escoltant les xarxes
socials i a través de sistemes de monitorització; a la fase de
captació i transport, utilitzant mobile journalism, periodisme ciutadà i edició en “el núvol”; i en la fase de redacció i edició, amb
sistemes de suport a periodistes en la primera fase de redacció
de notícies i edició automatitzada.
Així mateix, es vol actuar en la forma de presentació de la notícia, utilitzant decorats virtuals, realitat augmentada i integració
d’informació de xarxes socials; en el propi mitjà de publicació,
personalitzant el contingut i integrant-lo a les xarxes socials; i
en el arxivat, amb eines de metadades i indexació automàtica. Es tracta d’un projecte obert , els resultats serviran per
ràdio, televisió i interactius, que persegueix que totes les eines
i funcionalitats s’implementin en “el núvol”, sense la utilització
d’infraestructures locals. (de Prensa RTVE)

Aquests són els candidats per al
mesurament en línia a Espanya
Aquesta setmana l’Associació Espanyola d’Anunciants, IAB
Spain i l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació han presentat a les empreses participants en el concurs
per aconseguir un sistema de mesurament digital que serveixi de
referent en el mercat publicitari espanyol. Es tracta d’InfoOnline,
Triton Digital Canada, comScore, The NRV Aliance (nPeople,
Research Now i verto Analytics) i Grup Marktest. Totes elles han
presentat les seves propostes, i està pendent una primera revisió
per part de la Taula de Contractació sobre el compliment de les
bases mínimes, seguint els requeriments sol·licitats.
Un cop finalitzat el període de presentació d’ofertes, la Mesa
de Contractació Digital s’encarregarà de valorar les propostes
rebudes de cadascuna de les empreses candidates, de forma
imparcial i independent, i emetran una recomanació sobre la
possible alternativa guanyadora a les juntes directives de IAB
Spain, AIMC i l’AEA. L’adjudicació es publicarà als webs de IAB,
AIMC i l’AEA. Mentrestant, comScore seguirà mesurant les audiències digitals a Espanya fins a l’any 2019. (de Reason Why)
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La meitat dels publicitaris culpen als
seus clients pels retards
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

passada el 2018 Agency Productivity Report. L’estudi aborda
la productivitat de les agències a partir de l’experiència de 406
professionals d’agències creatives, departaments de màrqueting interns i firmes de serveis principalment d’Estats Units i
Canadà. Es va descobrir d’aquesta manera que les relacions
de treball influeixen en gran manera a l’hora de completar projectes que estiguin a l’altura de les agències.
D’altra banda 4 de cada 10 enquestats va dir no portar el compte
del temps dels seus equips, i el 68,8% va dir tenir problemes en
la comunicació amb els clients, la qual cosa van atribuir als briefs
poc precisos o incomplets amb massa canvis d’últim minut per
part dels anunciants.

Un informe indaga sobre com la relació entre agències i anunciants influeix en la productivitat. Només el 13,8% dels enquestats atribueix les faltes de puntualitat en els lliuraments a problemes dels equips interns.
La companyia canadenca de programari Function Point i el
Agency Management Institute (AMI) van presentar la setmana

Quan se’ls va preguntar sobre la responsabilitat pel que fa a
la impuntualitat dels lliuraments, el 48% ho va atribuir als seus
clients, i només el 13,8% a problemes dels equips interns. La
meitat de les agències va explicar que els costa controlar les
friccions entre creatius i clients. Això dificulta el maneig dels
temps i per tant afecta la productivitat. “Crec que a alguns membres del nostre equip de comptes els preocupa fer enutjar al
client o semblar exigent”, va explicar en l’informe un COO.
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D’altra banda, l’estudi es deté sobre el problema de “overservicing”: Brindar més serveis dels que caldria, pels quals no es
rebrà compensació. El 67% dels enquestats considera que la
seva agència ho fa amb la meitat dels seus clients, i el 29,8%
amb entre el 70 i el 90% dels seus clients. La meitat dels participants coincideix que, en no haver-hi repercussions per als
empleats que fan això, això segueix passant.
“El problema amb el overservice és que el client comença a esperar que aquest nivell especial d’atenció ja sigui sempre, fins i
tot si va més enllà del que està pagant. Es torna molt difícil tornar a alinear les expectatives més endavant després d’aquest
procés”, va expressar un brand manager.
Resumint, hi ha el convenciment que es fa massa feina gratis i
que es reben peticions poc clares: el que llasta el treball de les
agències. El Butlletí de l’AMIC us ofereix gratuïtament l’estudi
de Function Point, només cal CLICAR AQUÍ

La quota de publicitat dels mitjans
digitals i impresos supera a la
d’audiència el 2017
L’any passat els mitjans digitals i els diaris i les revistes impreses van tenir una quota de la inversió publicitària superior a la
de la seva audiència, expressada en minuts de consum diari,
segons les estimacions realitzades per DigiMedios, a partir de
les dades de l’Associació per a la Investigació dels Mitjans de
Comunicació (AIMC) i de l’estudi i2p de la inversió publicitària.
Segons aquestes estimacions, per exemple, els espanyols
van dedicar a internet una mitjana del 26,4% del temps destinat diàriament al consum de mitjans, mentre que van captar el
31,9% de la inversió publicitària.
En el cas dels diaris i les revistes impreses, malgrat la seva
menor consum i inversió publicitària, també es va registrar un
desfasament en el mateix sentit. Així, als diaris només es va
dedicar el 2,0% dels minuts de consum demedios, mentre que
van aconseguir el 10,9% de la publicitat.
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Els espanyols, per exemple, van dedicar a la televisió el 48,1%
del temps de consum mediàtic i no obstant això van captar el
44,6% de la inversió publicitària. En el cas de la ràdio, aquests
percentatges van ser 23,1% (audiència) i 8,4% (inversió), respectivament.
Cal destacar, d’una banda, l’equilibri que es registra a la televisió i els mitjans digitals, mentre que a la ràdio i els mitjans
impresos la situació està molt descompensada. D’altra, cal no
oblidar el repartiment de la inversió publicitària per companyies
en cadascun dels suports. Així en la televisió, la ràdio i els mitjans digitals molt pocs operadors es reparteixen la major part
de la inversió, mentre que els mitjans impresos es caracteritzen
per l’existència de nombrosos competidors.

La televisió i la ràdio, per contra, van registrar uns nivells
d’audiència superiors a la inversió publicitària que van captar.

Per als càlculs referits a l’audiència, s’han fet servir dades corresponents al consum mitjà en minuts de mitjans, del Marc
General dels Mitjans a Espanya, de l’AIMC. Per als càlculs
d’inversió publicitària la font ha estat l’estudi i2p, de Media
Hotline i Arce Media per que fa a inversió en mitjans convencionals (mitjans impresos, televisió i ràdio) i en mitjans digitals
(versions digitals de diaris, revistes, televisió i ràdios, més la
corresponent a xarxes socials i altres suports, com els portals).
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La inversió en mitjans digitals s’ha complementat amb la corresponent a enllaços patrocinats, publicada per Infoadex. No
s’ha considerat l’audiència ni la inversió de suports com exterior, cinema o suplements (en aquest últim cas a causa de la
seva petita impacte). (de Digimedios)

La inversió mundial en mobile va
créixer un 33,6% el 2017
La inversió publicitària en
l’ecosistema mòbil va ser
de 142.000 milions de
dòlars el 2017, xifra un
33,6% superior a la registrada en l’anterior exercici
d’acord amb les dades de
l’edició de 2018 de l’estudi
Mobile Benchmark Report, elaborat per l’empresa d’analítica Adjust. L’informe dóna
a conèixer, entre d’altres resultats, alguns com que 17.000 dels
milions invertits l’any passat van correspondre a anuncis ‘performance’, o que de les 11.000 milions d’aplicacions disponibles

al mercat en 2017, van ser instal·lades 10.700 i van generar
1,29 bilions d’interaccions.
Quant als diferents tipus d’aplicacions, l’entreteniment -categoria que engloba tant aplicacions de joc com de vídeo- són les
que millor connexió generen amb els usuaris, almenys en el
primer dia d’ús. En aquest sentit, aconsegueixen “enganxar” al
35% de les persones que les utilitzen durant la primera jornada, percentatge que es redueix al 12% quan han transcorregut
catorze dies.
Per sistemes operatius, el de Google va ser líder per nombre
de descàrregues en 2017. No obstant això, les aplicacions per
iOS van aconseguir l’any passat una taxa de retenció d’usuaris
superior a les d’Android. En els primers dies després de la
instal·lació, ambdós retenen al voltant del 30% dels usuaris,
però, després de la setena jornada, el percentatge recula al
16% en Android, enfront del 18% d’iOS.
Els lectors d’El Butlletí poden accedir gratuïtament a l’estudi
Mobile Benchamark Report CLICANT AQUÍ (de Mediapost)
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La penetració programàtica del
mercat publicitari digital serà del 63%
el 2020
L’automatització i les tecnologies digitals estan donant grans
salts en eficàcia i eficiència a moltes indústries en ampliar
l’abast, accelerar les interaccions, simplificar els processos
i reemplaçar les activitats manuals i en paper. A mesura que
més i més despeses de publicitat s’han mogut en línia en els
últims anys, el processament automatitzat o programàtic de
les vendes d’anuncis i l’execució de campanyes ha aconseguit una participació significativa en el mercat digital. A tot el
món, aquesta tendència no mostra signes de desacceleració.
Segons les últimes dades obtingudes per The Boston Consulting Group, la despesa programàtica va arribar a 25 milions de
dòlars en 2017 i es projecta que superarà als 43 milions de
dòlars el 2020, quan la penetració programàtica del mercat publicitari digital serà el 63%.
Un dels impulsors d’aquest creixement que s’incrementa ràpidament es coneix comunament com “programàtic garantit”. Reemplaça de manera efectiva els processos d’execució manual

involucrats en el segment d’inventari premium que les campanyes de marca utilitzen regularment. La garantia programàtica
brinda el poder de l’automatització a les vendes directes. Els
editors poden bloquejar els ingressos a través de reserves anticipades, actualitzar automàticament els seus pronòstics i aprofitar els informes automatitzats, la facturació i els cobraments
(estalviant temps en no haver d’emetre factures i realitzar pagaments, per exemple).
A la llum d’aquests beneficis, creuen que la indústria adoptarà
una garantia programàtica més àmplia, la qual cosa provocarà
una segona onada de transformació impulsada per programes
a la venda d’anuncis digitals. Es preveu que la proporció de reserves directes tradicionals del mercat total de pantalles digitals
disminueixi el 51% (26 mil milions de dòlars) el 2017 al 37% (25
milions de dòlars) el 2020. (de La Publicidad)
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Els millennials que fan servir
bloquejadors estan més disposats a
pagar per continguts

Coincidint amb el llançament del nou bloquejador d’anuncis
de Google Chrome, la companyia GlobalWebIndex ha llançat
una sèrie de gràfics en què revela com són els usuaris que fan
servir aquest tipus d’eines i quines són les seves motivacions.
Un estudi realitzat en el tercer trimestre del 2017 a usuaris de
bloquejadors d’entre 16 i 64 anys revela que la frustració que
genera la visualització d’anuncis intrusius o irrellevants és la
força que impulsa la implementació d’aquest tipus d’eines.
Cal, però, una dada que resulta cridanera. Tres quartes parts
dels millennials que fan servir bloquejadors publicitaris estan
més disposats a pagar per accedir a tot tipus de continguts digitals que els que no els utilitzen. Qüestionats sobre el contingut
pel qual van pagar el mes anterior a l’enquesta, el 31% va assenyalar que ho va fer per descarregar-se música, el 27% per
un servei de streaming de pel·lícules o televisió i en el mateix
percentatge per un servei de streaming de música.
Els resultats per a moltes plataformes de pagament són esperançadors, no així per als mitjans de comunicació. La premsa encara no ha aconseguit conquistar als millennials, ja que
només el 13% dels enquestats va reconèixer que pagava per
accedir a les notícies. En un altre gràfic realitzat per GlobalWe-
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bIndex es dóna a conèixer quin és el comportament dels lectors de notícies online. En aquest cas, els millennials són més
propensos a utilitzar bloquejadors publicitaris (58%), seguits de
la Generació Z (56%). El 38% dels anomenats Baby Boomers
també ha descobert aquestes eines. (de Media-Tics)

Toyota presenta una gràfica en 3D que
fa olor de pell

Toyota Camry fos una cosa mai vista fins ara, així que van dissenyar aquest desplegable en què es pot gaudir del quadre de
comandament del model en qüestió en què no falta detall i, a
més, és capaç de jugar amb l’efecte tridimensional. Però no satisfets amb això, van decidir incloure a l’anunci el olor de la pell
que s’utilitza per als seients. I, com això tampoc semblava ser
suficient, també van dotar a l’encartament d’uns sensors que
monitoritzen el ritme cardíac del lector.
A part, la peça té un particularitat més i és que a banda i banda
de la mateixa hi ha uns poms de porta que vindrien a ser com els
del cotxe real i que serveixen per obrir el desplegable. En definitiva, una autèntica meravella gràfica de la qual podran gaudir els
50.000 subscriptors de la revista InStyle en el número de març
que veurà la llum aquesta setmana. (de Control Publicidad)

Toyota traurà al número de març de la revista nord-americana
InStyle un encarte que reprodueix amb tot luxe de detalls el
quadre de comandament d’un cotxe i, a més, és capaç de transmetre al lector l’olor de la pell dels seients. L’agència Saatchi
& Saatchi volia que el realisme del seu encartament per al nou

Zenithbrmedia i McCann guanyen
el concurs de mitjans de l’Agència
Valenciana del Turisme
Es tracta del Concurs de 6.250.000 euros de la Agència Valenciana del Turisme i l’objecte del contracte la compra de mitjans
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d’una campanya de publicitat autonòmica, nacional i internacional compresa per a la difusió de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana. Valor estimat del contracte 12.500.000 euros.
El lot 1 especifica la compra de mitjans de la campanya publicitat autonòmica i nacional per un import de 6.050.000 euros
(sense impostos). L’adjudicatari ha estat Zenithbrmedia, SA. El
lot 2 tenia com objecte la compra de mitjans per a campanya
publicitat turística internacional per a la difusió de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana, en mitjans de cobertura internacional, per un import de 1.512.500 euros; l’adjudicatari ha
estat Universal McCann SA, per un import total ofertat (sense
impostos) de 1.250.000 euros. (de Programa Publicidad)

Persuade es queda amb la campanya
de la DGT
Persuade Comunicación ha aconseguit el compte de la Direcció
General de Trànsit (DGT) del Govern d’Espanyaper gestionar la
seva campanya de publicitat amb motiu de la Setmana Santa.
S’ha imposat en un concurs públic a Carat. En aquests tres últims exercicis, la DGT adjudicava el servei de compra de mitjans

per a un any de durada. La novetat aquest any és que el contracte només s’estendrà durant la campanya de Setmana Santa.
Per a aquest any, l’Executiu ha destinat un pressupost de 13
milions d’euros per a la campanya de divulgació de la Seguretat
Viària de la DGT. Xifra que suposa un increment de 3 milions
d’euros (+30%) respecte al 2017. És, amb diferència, la acció
publicitària més cara de les que escomet l’Administració General de l’Estat durant l’any. Lluny està la segona, que correspon
a l’Agència Tributària, dotada amb un pressupost de 9 milions
d’euros. (de Dircomfidencial)

Carat guanya el concurs de mitjans de
la Diputació de Tarragona
Es tracta de l’adjudicació i formalització del concurs de la Junta
de Govern de la Diputació de Tarragona L’objecte del contracte és la planificació, negociació i compra d’espais i inserció de
publicitat i promoció institucional de la Diputació de Tarragona
en els mitjans de comunicació per un import 400.000 euros.
Import (sense impostos) 330.578,51 euros. El concurs ha estat
guanyat per Carat España. (d’AEC)
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Joventut de Badalona guanya
patrocini de 5.808.000 euros de
l’Ajuntament
Es tracta del concurs per a la marca “Badalona és futur” i altres
accions publicitàries de l’Ajuntament de Badalona. Aquest ha
adjudicat al Club Joventut Badalona un contracte de patrocini
per a la difusió de la marca “Badalona és futur” i les altres accions per un import total de 5.808.000 euros. El nom legal del
contractista és Joventut de Badalona Societat Anònima Esportiva. (d’AEC)
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Noves eines de Google per millorar la
web mòbil
Per Interactiva Digital

Si un lloc és massa lent o no té les prestacions necessàries, els
consumidors buscaran altres opcions. Per això, Google ha donat a conèixer al Mobile World Congress noves eines per ajudar
a que les companyies de qualsevol mida coneguin i millorin els
seus llocs mòbils:
1. Anàlisi de la usabilitat i de la velocitat de la majoria dels
llocs web visitats en els sectors de vendes al detall, Viatges i
Serveis Financers, per identificar els principals serveis mòbils a
cada país i en els segments verticals.

Google presenta noves eines: amb una es pot comparar la velocitat d’un lloc web concret amb la velocitat dels d’altres empreses i, amb una altra, es pot avaluar l’impacte que tindria en els
ingressos una millora de la velocitat.
Un web mòbil ha de funcionar bé i ràpid perquè els consumidors
i potencials clients la segueixin utilitzant. Tal és així que Google
s’ha proposat millorar el web mòbil perquè el futur de les empreses depèn d’això.

2. A Speed Scorecard: una eina fàcil d’utilitzar que permet
a les companyies de qualsevol mida registrar el seu URL per
comparar la velocitat dels seus llocs mòbils amb la de les principals marques en 12 països , des de dades de casos reals de
l’informe Chrome User Experience Report.
3. Calculadora: les companyies de qualsevol mida podran registrar la seva URL per veure els ingressos addicionals que podrien
obtenir amb la millora de la velocitat de les seves pàgines web.
Buscant inspiració.- Encara que tots els propietaris de llocs
web mòbils volen que el seu sigui més ràpid i fàcil de fer anar,
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a vegades resulta complicat definir què és “bo” pel que fa a
disseny i desenvolupament. Google s’ha associat amb experts
en experiència d’usuari per llançar un nou estudi comparatiu de
llocs web mòbils en el qual s’avaluï la situació actual i s’exposin
les millors experiències. En l’estudi s’analitzen els 460 llocs web
més visitats de 15 països d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica inclosos
en les categories de botigues, viatges i serveis financers.
Les millors 10 marques de retail: Aquest és el gràfic sobre
les 10 marques.

Adéu a 20 mètriques de Facebook que
ja no són útils per als publicistes
La xarxa social de Mark Zuckerberg va anunciar per mitjà del
seu bloc oficial que a partir del proper mes de juliol Facebook
eliminarà 20 mètriques publicitàries per tal de ressaltar les que
són veritablement útils als editors i evitar confusions. Les 20
mètriques que Facebook eliminarà són aquelles que considera que són obsoletes, redundants, no processables o que
s’utilitzen amb poca freqüència, d’acord a l’anàlisi que la xarxa
social va dur a terme amb especialistes en màrqueting.
Facebook ja ha publicat el llistat de mètriques que eliminarà,
entre les quals es troben algunes que en el seu moment van ser
molt utilitzades pels professionals del Social Media:
1. Accions, Persones que realitzen accions, Cost per qualsevol
acció: el resultat.
2. Despesa d’avui. Facebook recomana que facis servir el seu
selector de dates dinàmic.
3. Clics al botó, que reflecteix el nombre de vegades que les
persones han fet clic al botó de crida a l’acció del teu anunci.
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4. Percentatge de temps de component de Canvas.
5. Imatge de la seqüència.
6. Destinació després del clic a l’enllaç.
7. Valor de conversió de les accions en l’aplicació per a mòbils.
8. Mencions a la pàgina, Cost per menció de pàgina.
9. Visites a les pestanyes de la pàgina, Cost per visita a les
pestanyes de pàgina.
10. Comentaris positius, Comentaris negatius
11. Abast social, Impressions socials, Clics socials (tots), Clics
socials únics (tots).

de llançar Gmail Metrics, una nova funcionalitat que permet
a l’usuari tenir centenars de dades analítiques sobre l’ús del
correu, amb formes de presentar-los visualment per obtenir
conclusions i poder interpretar les dades, amb la qual cosa un
usuari pot monitoritzar la seva activitat pel que fa a ús de correu
electrònic, o la dels seus empleats, en el cas de tractar-se d’una
empresa.

Un altre dels canvis que es duran a terme a les mètriques de
Facebook té a veure amb el tipus de resultat que mostrin, és a
dir, d’assenyalar explícitament si els resultats es basen en estimacions o dades reals i exactes. (de Marketing4-ecommerce)

Gmail Metrics proporciona analítiques
i estadístiques d’ús
Si ets propietari d’un compte a Gmail ara tindràs accés a una
completa secció d’analítiques que t’ajudaran a entendre millor com estàs utilitzant el teu correu. En aquest sentit s’acaba

De moment, els usuaris poden inscriure per provar aquest servei sense cost durant 14 dies (després caldrà pagar una quota
mensual de 15 dòlars al mes). Una vegada que ho fan, acce-
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diran a informació com el nombre de correus enviats cada dia
o durant un període determinat. També s’estableix quins són
els dies de la setmana i les hores del dia en què més correus
s’envien o es reben i quins són els principals receptors dels
missatges que s’envien o qui són els remitents que més correus
ens manen; quantes converses sol generar un usuari, o quants
correus, de mitjana, s’intercanvia amb el receptor sobre un mateix assumpte... A més, també es pot saber el nombre mitjà de
paraules que inclouen els nostres correus electrònics, tant els
que enviem com els que rebem, o el temps mitjà que triguem
a oferir -o en rebre- una resposta a un correu electrònic. (de
Marketing4-ecommerce)
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Ramón Alonso (AMI): “Necessitem
continuar sent útils per als
anunciants, com fins ara”
Per Dircomfidencial
La seu de l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) va viure una
jornada de defensa dels mitjans de comunicació , en un moment
en què la seva credibilitat està posada en qüestió des d’alguns
sectors, sobretot, des de l’explosió de les fake news a la fi de 2016.
Encara que potser el problema més immediat per als mitjans convencionals no sigui aquest, sinó el de trobar un model de negoci
que mantingui la rendibilitat de les companyies editores.
Circumstància que ha colpejat especialment a la premsa, la inversió publicitària s’ha desplomat en els últims anys, des que va
començar la crisi econòmica. Cap altre mitjà ha patit tant. I el pitjor és que les previsions per al futur a curt termini no són bones .

En 2017, segons Infoadex, els anunciants van destinar a penes
567 milions d’euros a la premsa impresa, xifra que és tres vegades inferior a la registrada fa 10 anys (el 2017 es va arribar
als 1.894 milions d’euros). Si el 2017 els diaris impresos van
rebre el 23% de la inversió publicitària, en 2017 tot just va ser
del 10% .
Davant d’aquesta situació, Ramón Alonso, director general de
l’AMI, va dir que “el que necessitem és poder ser útils per als
anunciants, com hem estat fins ara”. Per a això, va receptar treballar conjuntament amb els anunciants i amb les agències de
mitjans. Ha destacat que la premsa a Espanya segueix tenint
“excel·lent qualitat i molt prestigi” i ha subratllat que “gaudeix de
bona salut”. Gràcies a això, els mitjans són “una de les barreres
clau per lluitar contra les fake news”. En aquest sentit, Alonso
va mantenir que “fer notícies falses és l’exercici més senzill del
món, el difícil és fer tots els dies informació de qualitat”.
En el cas del representant de les agències de mitjans, Rafael
Urbano, director general d’Ymedia, va expressar que mitjans i
anunciants no poden viure un sense l’altre. Ha assenyalat que
“no podríem posar a les marques en contacte amb els consumidors si no existissin els mitjans de comunicació”. Alhora, el
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directiu va traslladar que els anunciants fan possible que “els
mitjans puguin subsistir”. Va recordar que Facebook, Google
o les televisions en obert no existirien sense la publicitat. Com
a contrapunt, Antonio Traugott, director general de l’IAB Spain
va voler destacar que els mitjans “tenen moltes coses per fer”.
Entre elles, ha citat la necessitat d’elaborar continguts de qualitat que elevin la confiança en els mitjans i disminuir la saturació
publicitària, sobretot en televisió i a Internet.
No obstant això, el director general d’IAB va assegurar que “les
marques seguiran apostant pels mitjans de comunicació com
a suports publicitaris”. Encara que també va destacar que el
creixement de la inversió publicitària s’ha produït en els darrers
anys gràcies a la part digital.
Facebook és un mitjà de comunicació?
Increment que no han recollit els mitjans de comunicació tradicionals, sinó que ha anat a parar gairebé íntegrament a les plataformes del tipus Facebook i Google. Precisament, aquestes
empreses tecnològiques s’han inclòs en el Mapa de Mitjans de
Ymedia a l’apartat de mitjans interactius, al qual també pertanyen diaris digitals convencionals, com El Confidencial, El Diari
o El Espanyol. Sobre això, Rafael Urbano va assegurar que

Facebook i Google “són mitjans de comunicació en el sentit
que posen en contacte els usuaris, amb informació, continguts
i marques”.
Ha matisat aquesta posició Ramón Alonso, que va definir a les
plataformes tecnològiques com “espais que difonen una informació que produeixen tercers”. Facebook o Google el que fan
és “utilitzar aquesta informació per oferir millor servei als seus
usuaris, però no diria que s’estan produint informació”. Amb
aquesta premissa, Alonso ha subratllat que des de l’AMI “no es
plantegen l’escenari” que puguin formar part en algun moment
de la patronal de la premsa, ja que “ni ells mateixos es consideren mitjans de comunicació”.

Ymedia Vizeum presenta l’edició 2018
del Mapa de Mitjans de Comunicació
Ymedia Vizeum ha presentat a Madrid l’edició 2018 del Mapa
de Mitjans de Comunicació. L’edició 2018 del Mapa de Mitjans
de Comunicació a Espanya uneix les edicions de paper, i ja està
també disponible una aplicació gratuïta i de lliure accés perquè
els internautes poden moure a través del panorama espanyol
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de mitjan. Al costat de l’entramat de grans companyies de comunicació, es recullen els principals desenvolupaments dels
grups de comunicació que operen a Espanya i la informació
sobre facturació de les societats holding i de les seves filials.

El mapa recull en aquesta edició un escenari renovat dels mitjans,
marcat per dos fenòmens: la creixent expansió del món digital i
l’extraordinari desenvolupament aconseguit pel sector televisiu.
Pel que fa a la expansió dels mitjans digitals, en aquesta ocasió s’han agrupat al mapa aquells que competeixen en el mercat
digital, incloent des de les grans plataformes tecnològiques que
operen a l’Estat espanyol (com Google, Facebook o Amazon),
conglomerats internacionals de classificats, com Schibsted, fins

als desenvolupaments interactius dels grups de mitjans espanyols i un bon nombre de companyies natives digitals, que en pocs
anys han aconseguit fer-se un lloc en el mercat.
Quant al desenvolupament televisiu, el mapa dóna resposta al
profund canvi que està experimentant el sector audiovisual a
Espanya, amb la gran expansió protagonitzada pels operadors
de televisió de pagament i de la televisió digital terrestre, que
han potenciat a un gran grup de productores de canals i de programes. Al mapa es recullen a més els mitjans presents en els
segments de la ràdio, la premsa diària i les revistes que encara
tenen una presència significativa, tant en termes d’audiència i
venda com pel seu paper com a suports publicitaris. Els lectors
d’aquest Butlletí poden accedir al Mapa de Mitjans de Comunicació 2018 CLICANT AQUÍ. (de Programa Publicidad)

L’AMIC s’incorpora al patronat de la
Fundació puntCAT
La Fundació puntCAT ha celebrat una reunió extraordinària del
patronat de l’entitat aprovant i donant la benvinguda a dues noves incorporacions com a patrons de la Fundació: Joan Camp,
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en representació de l’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació
i Comunicació, i Albert Pont, en representació del Cercle Català
de Negocis. Amb la incorporació d’ambdues associacions es pretén reforçar el caràcter associatiu del territori representat al .CAT.

“La decisió d’ampliació de fins a 10 patrons permetrà enfortir
l’òrgan de governança de l’entitat i seguir vetllant pel compliment de la missió fundacional del .CAT”, ha comentat Carles
Salvadó, president de la Fundació puntCAT. Alhora també ha
destacat que “aquestes dues noves incorporacions tenen uns
perfils molt dinàmics a la xarxa i sobretot, estan molt implicats
en la difusió i els mitjans de comunicació”.
Ramon Grau, president de l’AMIC, ha explicat que “estem molt
il·lusionats que la Fundació puntCAT, hagi volgut que estem representats en el seu patronat. Aquest és un reconeixement al

pes de la nostra entitat, i a la seva representativitat en el conjunt
del sector de mitjans de comunicació, sobretot en premsa tant
en paper com en suport digital. L’AMIC és la patronal que representa gran part dels mitjans de proximitat al territori.
En aquest sentit, Joan Camp, vocal de l’AMIC i nou vocal al
patronat del .CAT, ha assenyalat que aquesta representativitat
i àmbit d’actuació de l’AMIC que abasta la totalitat dels Països
Catalans, és també el principal àmbit d’actuació de la Fundació
puntCAT. “Aquest fet pot generar una excel·lent capil·laritat entre la Fundació i el territori, a través de les 302 capçaleres de
la nostra associació. L’AMIC, juntament amb el representant de
la CCMA a la Fundació, cobriran la quota de mitjans de comunicació al patronat, que anirà des de la proximitat geogràfica o
temàtica de l’AMIC, fins a la globalitat de la CCMA”, ha explicat Joan Camp. Per la seva banda, Albert Pont, president del
Cercle Català de Negocis, també s’ha mostrat molt il·lusionat
davant la seva entrada al patronat i ha comentat que “l’actual
context requereix de projectes com aquests per garantir la plena digitalització de l’empresa i la societat catalana”.
Aquest nou patronat encara una etapa de reptes i il·lusió, amb
alguns objectius ben clars: - Reforçar la tasca fundacional del

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
.CAT i la seva presència entre les institucions senyeres del país
i revisar els actuals estatuts; realitzar el Pla d’Acció de la Fundació puntCAT 2018 – 2019; i promocionar i fer difusió del domini .CAT i el català a Internet. (de Redacció AMIC)

Nova edició del programa La premsa a
les escoles
El Col·legi de Periodistes, en col·laboració amb La Caixa, impulsa una nova edició del programa La premsa a les escoles
que té com a principals objectius fomentar entre els alumnes
l’interès per l’actualitat, explicar la funció social dels mitjans de
comunicació i desenvolupar l’esperit crític i la reflexió. La iniciativa ha començat aquest dimecres 1 de març i arribarà a un
total de 70 centres d’ensenyament i a més de 3.500 alumnes de
secundària de tot Catalunya.
Els periodistes que hi participen en el projecte tenen tots una
àmplia trajectòria professional en l’àmbit periodístic que els hi
permet transmetre la seva experiència i el seu coneixement sobre l’ofici i la importància que tenen els mitjans de comunicació

en la nostra societat. Per això es fan servir exemples i casos
pràctics amb diferents materials, com projeccions de vídeos,
portades històriques de diaris i notícies recents.
Cada sessió compta amb una participació mitjana d’entre 40
i 80 alumnes que tenen l’oportunitat d’analitzar, entre d’altres
temes, les diferents visions de la realitat que aporten els mitjans
de comunicació, conèixer millor l’ofici dels periodistes, la seva
funció i els seus valors. També s’inclou una part de taller pràctic,
amb la premsa del dia i la implicació dels alumnes amb preguntes i elaboració de peces informatives, per veure de forma
directa el treball dels professionals de la comunicació.
Des de fa uns anys, els periodistes que realitzen aquestes
xerrades han comprovat com la “dieta mediàtica dels adolescents”, és a dir, les principals formes de comunicació i consum
informatiu són les xarxes socials. En aquest sentit, des del
Col·legi de Periodistes de Catalunya s’incideix darrerament en
recordar les diferències entre canals d’informació i mitjans de
comunicació avalats per la feina dels professionals. (de CPC)
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El Congrés Mundial de Mitjans
Informatius 2018 més a prop dels
mitjans locals

que iniciatives úniques als EUA, Canadà i Noruega ofereixen
esperança, com podem veure en el programa i es podrà seguir
en el decurs del congrés:
Filadèlfia és l’epicentre d’una iniciativa de l’organització sense
ànim de lucre, Lenfest Institute, per promoure el periodisme local a finançar iniciatives sobre tecnologia, models de negocis
i desenvolupaments d’audiències. El Philadelphia Inquirer, de
Lenfest Institute, ofereix una plataforma de prova per a la innovació i estan preparats per mostrar resultats.

La WAN dóna una bona notícia als mitjans locals. Per primera vegada el Congrés Mundial de Mitjans Informatius dedicarà
bona part dels seus continguts als editors de noticies locals, als
petits i mitjans periòdics, sota el títol “Inspiració”. El programa
que ens ha remès la WAN ens diu que “ara que les marques
globals de notícies troben el seu camí cap a la viabilitat digital, els mitjans locals i regionals de gran part del món estan
lluitant per la supervivència”. Però, llegint el programa veiem

L’editorial noruega Amedia, i els seus 63 títols locals, s’han convertit en veritables potències en la creació de models de subscripció digital. Per transformar-se, el grup va mobilitzar a gran
quantitat dels seus treballadors a tot Noruega innovant en la seva
cultura editorial i la seva estratègia de vendes. Nedregotten explicarà com la qualitat del periodisme està impulsant el seu èxit.
A Braunschweig News, propietari de diversos diaris- incloent
el Telegraph, periòdic de gran prestigi al Canadà-, el paper de la
seva editora de continguts, Wendy Metcalfe, és únic: ella està a
càrrec tant de la qualitat de les notícies com de l’experiència del
consumidor. Està brindant resultats molt positius.
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Grupo RBS, Brasil: “Creiem que les subscripcions digitals
són l’única forma de tenir un negoci sostenible per a la pròxima dècada”, va dir Petterle en una entrevista abans del nostre
Congrés del 2015 a Washington D.C. Tres anys després, on es
troba un dels principals grups de mitjans de Brasil en la seva
estratègia de transformació?
McClatchy, un dels principals editors de premsa local dels
Estats Units: “Treballem per equipar els nostres periòdics amb
eines de design thinking i instil·lar una apreciació profunda cap
al disseny centrat en l’ésser humà, des d’un equip d’innovació
multidisciplinari.
El Congrés Mundial de Mitjans Informatius es farà del 6 al 8
de juny d’enguany a Estoril (Portugal), organitzat per la WAN
i el Fòrum Mundial d’Editors, una reunió global única d’editors
principals, editors i directors generals, apassionats per la llibertat mediàtica i l’adopció d’accions per garantir una indústria
de notícies sostenibles. Descarregueu aquí el fullet informatiu
amb tot el que es necessita saber sobre el proper 70è Congrés
Mundial de Mitjans de Comunicació.

El País estableix un manual per
regular l’ús de xarxes socials dels
seus periodistes
Aquest mes de març, el diari El País tindrà un manual per regular l’ús que els seus periodistes han de fer de les xarxes socials.
Segons el diari, es tracta d’una “activitat pública” en la qual els
redactors del diari han d’actuar-hi “seguint les mateixes regles
professionals” que en altres àmbits.
El director d’El País va fer aquest anunci al Brasil en destacar la
importància de lluitar contra les fake news i la seva capacitat
de desestabilització, per al que juguen un paper fonamental les
xarxes socials. “El Brasil és un gran consumidor de xarxes socials [...] això mostra la modernització i el dinamisme del país,
però també prova quan exposats estan al consum de notícies
falses, que polaritzen i provoquen divisions i conflictes”, va dir.
El manual “està sent escrit per professionals periodístics i jurídics”, va confirmar el director del diari, Antonio Caño, en ressaltar que l’assessoria legal és clau per saber què es pot i què no
es pot dir en les xarxes socials. (de Folha de Sao Paulo)
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Formació al Col·legi de Periodistes
Usos periodístics de la realitat augmentada i virtual.- Barcelona. Dilluns 5 de març (de 18:00h a 21:00h) - En aquest curs,
impartit per Eva Domínguez, es fa un repàs als usos periodístics de la realitat virtual i augmentada, les seves particularitats
i es donen idees per aplicar-les. Què implica per al periodisme
fer servir aquestes noves tecnologies? Com i quan és interessant aplicar-les?
Com dissenyar un pla de màrqueting digital.- Barcelona. Dimarts 6 i 13 de març (de 09:30h a 14:30h). Crear un pla de màrqueting digital és el primer pas per utilitzar els mitjans digitals
i aconseguir els teus objectius empresarials. En aquest curs, a
càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de com elaborar un
pla de màrqueting en l’entorn digital que ens permeti marcar un
camí clar, amb objectius específics i mesura de resultats.
Tècniques de Negociació.- Barcelona. Dijous 8 de març (de
15:30h a 20:30h) - En aquesta formació, dirigida per Josep Salvat, entendrem com és i com funciona el llenguatge verbal i
no verbal, treballarem les habilitats per escoltar de forma activa i incorporarem nous hàbits per superar les nostres pors en

negociar. Si fem aquesta “gimnàstica” podrem esdevenir bons
negociadors.
Introducció a les Xarxes Socials.- Barcelona. Divendres 9 i 16
de març (de 10:00h a 14:00h) - L’objectiu d’aquest programa,
dissenyat per Jordi Gamell, és proporcionar un bon coneixement de les xarxes socials des d’una perspectiva global i posarlo a l’abast dels participants des d’un punt de vista pràctic.
Webinar: Com treballa un periodista multimèdia?.- On line. Dimecres 7 de març (de 10:00h a 11:00h) El periodisme digital i
les narratives multimèdia obliguen al periodista a incorporar noves maneres de treballar i adoptar rutines diferents. En aquest
webinar, a càrrec de Nereida Carrillo, veurem com hem de treballar una peça multimèdia de principi a fi i aprendrem algunes
eines que ens ajuden a fer reportatges interactius.
Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de comunicació.- Barcelona. Dijous 15 i 22 de març (de 09:30h a 14:30h)
Girona. Dimarts 20 i 27 de març (de 09:30h a 14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us proporciona les
eines necessàries per afrontar amb èxit qualsevol intervenció
davant un mitjà de comunicació o un altre tipus d’audiència.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Taller intensiu de creació de continguts per a xarxes socials.- Lleida. Divendres 16 i 23 de març (de 15:30h a 20:30h)
- Girona. Dilluns 19 i 26 de març (de 09:30h a 14:30h) - Cada
canal té les seves característiques i detalls. En aquesta sessió
intensiva amb Enrique San Juan, els participants descobriran
de forma 100% pràctica com crear continguts per a les cinc
xarxes socials més importants en base al model del cas, en viu
i en directe.
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. Són BONIFICABLES, és a
dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i
gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec.
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A Txèquia, els periodistes i les
escoles treballen junts per ensenyar
alfabetització mediàtica
Per Lucie Šťastná, doctora en Periodisme, Universitat de Praga /
European Journalism Observatory

Els periodistes txecs consideren que l’educació mediàtica és
cada vegada més important en una era de notícies falses. En
una recent enquesta d’onze periodistes, que representen deu
redaccions, tots van coincidir en que els mitjans de comunicació haurien de participar en l’educació del públic, per exemple,
en com garantir que les fonts de notícies siguin fiables.

L’educació en mitjans ja forma part del currículum escolar de la
República Txeca i molts periodistes treballen amb les escoles
per desenvolupar la comprensió dels estudiants sobre el procés
de notícies, incloent-hi la demostració de com es crea el contingut i com pot ser vulnerable a la manipulació.
“Hem estat manejant projectes que se centren en identificar notícies falses”, va dir Martin Jašminský, editor general
d’impressió diària del Hospodářské Noviny. “També organitzem
conferències d’experts i debats públics. Proporcionem visites
guiades a la nostra redacció per a escoles i públic en general,
per tal de comprendre millor la professió periodística”.
Altres periodistes van informar de la seva implicació en l’educació
dels mitjans a través de debats i conferències a les escoles, visites d’estudiants a redaccions o projectes creats per organitzacions no governamentals (ONG).
Els periodistes van esmentar diversos motius per implicar-se en
l’educació mediàtica:
1. Alguns creuen que l’alfabetització mediàtica forma part d’una
educació àmplia i bàsica i un requisit necessari per entendre la
societat contemporània.
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2. Uns altres van dir que el periodisme es beneficiarà de defensar activament l’alfabetització mediàtica, especialment amb
l’objectiu de millorar la confiança en els mitjans de comunicació. “Faig el millor per produir aquests resultats que podrien ser
una font d’informació molt bona i equilibrada”, va dir Veronika
Sedláčková, de la ràdio txeca.
3. Una altra motivació perquè els periodistes s’involucrin en
programes educatius és la seva creença en què l’alfabetització
mediàtica és una condició prèvia per protegir la democràcia a
la República Txeca.
4. Alguns periodistes també van esmentar motius pragmàtics.
L’educació en mitjans pot ajudar a enfortir la marca d’un mitjà o
augmentar el nombre de lectors i subscriptors.
Educació mediàtica a les escoles
A la República Txeca, l’educació mediàtica forma part del currículum a les escoles primàries i secundàries. Tot i que els mitjans de comunicació txecs no estan obligats a donar suport
als esforços per millorar l’alfabetització mediàtica, hi participen
activament diverses organitzacions de notícies. El diari cultural
mensual Literornní Noviny ofereix un curs especial per a professors titulats “Média a my” (“Mitjans de comunicació i nosaltres”).
El curs de dos dies ha estat acreditat pel Ministeri d’Educació,

Joventut i Esports i ofereix una visió bàsica sobre els mitjans de
comunicació. L’agència nacional de notícies ČTK també ofereix
una acadèmia de notícies (“Akademie ČTK”) que està oberta al
públic. El proveïdor de motors de cerca Seznam.cz se centra
en la seguretat en línia com a part del seu projecte “Seznamsebezpecne.cz” produint videos educatius i participant en debats
amb els estudiants.
Ràdio i televisió
A diferència dels mitjans impresos i en línia, els radiodifusors
de televisió i ràdio estan obligats legalment a dir-li al regulador
nacional (Consell de Radiodifusió per Ràdio i Televisió) com recolzen l’educació en mitjans. Segons l’informe més recent, només una minoria d’emissores va especificar que l’alfabetització
mediàtica forma part dels seus programes. No obstant això,
l’emissora de serveis públics, la televisió txeca, ha produït recentment tres programes de televisió educativa per a nens i
joves. “Donar suport a l’alfabetització mediàtica és una prioritat
important per a la televisió txeca”, va dir Alžběta Plívová de la
televisió txeca.
L’emissora pública també organitza cursos per a professors, tallers periòdics per a equips de televisió escolar i capacitació per
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a treballadors de les ONG amb un enfocament en els mitjans
de comunicació i comunicació dels mitjans. Mentre que la ràdio
txeca, la segona emissora del servei públic, també cobreix els
aspectes mediàtics de diverses maneres, actualment no hi ha
cap programa especialitzat centrat en els mitjans de comunicació. “La ràdio txeca ha de tenir un programa regular sobre els
mitjans de comunicació i el seu funcionament”, va dir Martin
Groman, editor general de la ràdio txeca 2. “Hauria de ser un
projecte a llarg termini. Malauradament, actualment no està en
l’ordre del dia”.
Definició de l’alfabetització mediàtica i l’educació mediàtica
Als efectes de l’enquesta, s’entén com a mitjà l’educació per
adquirir un nivell bàsic d’alfabetització mediàtica. És un conjunt
de coneixements i habilitats.
Coneixement: inclou la història dels mitjans de comunicació, la
seva funció actual, el seu paper en la societat, els principis de
producció de mitjans, etc.
Habilitats: implica comprendre com es crea el contingut, comprendre millor les seves limitacions i les seves possibilitats, així
com pot ser de vulnerable a la manipulació.

Els periodistes que van participar en aquesta enquesta van
demostrar que van entendre l’alfabetització mediàtica com
l’habilitat del pensament crític, l’anàlisi i la capacitat de discriminar entre fonts fiables i poc fiables.
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Facebook ha inflat les dades d’abast
de les seves pàgines des del seu
llançament
Per Antonio Rull / eldiario.es

Imagina que reparteixes fullets en una gran avinguda i li dius al
teu client que el seu missatge arriba diàriament a 30.000 persones. Un dia li comptes que en realitat només t’agafen el fullet
20.000. Tot aquest temps estaves parlant de 10.000 persones
que ni t’han vist ni t’han agafat un fulletó. Una cosa semblant és
el que ha fet Facebook amb la dada de “Abast” a les pàgines.

Aquests dies Facebook està notificant a totes les pàgines la
nova mesura de l’abast orgànic. A partir d’ara, es considera que
algú ha vist el contingut que has publicat si apareix a la pantalla.
I llavors com era fins ara? Doncs Facebook sempre ha explicat
que l’abast era exactament això, però un moviment recent per
part de la companyia revela que en realitat estaven comptant
com vist el contingut que hagués carregat en el mur, tot i que
l’usuari no el veiés per estar fora de la pantalla, més avall.
Facebook ha anunciat que equipara el càlcul de l’abast amb el
que ja es fa per mesurar l’impacte de les campanyes de pagament. Això revela que encara que en els informes que es generen a Facebook es mantenia que l’abast orgànic era el “nombre
de persones que han vist cada contingut”, no era així i la xarxa
social n’era conscient des de 2016. Amb la nova mesura aplicada, el abast orgànic caurà al voltant d’un 20%, segons les
pròpies estimacions de Facebook.
Al novembre de 2016 la xarxa social confirmava estar treballant en el nou mesurament de l’abast alhora que reconeixia
que “Hem definit històricament l’abast com una persona que
actualitza el seu mur i la publicació s’ubica en ell”. Anuncia una
solució per “els pròxims mesos” i ja llavors reconeixeria que els
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portaria més temps del que pensaven. Més d’un any després
d’anunciar el canvi ara estan aplicant la solució.
Al llarg d’aquest temps Facebook ha seguit definint l’abast com
el “nombre de persones que han vist cada contingut associat a
la teva pàgina”. Tot aquest temps les dades han estat falses i la
sorpresa és generalitzada entre els community managers, que
han treballat amb una mètrica inflada. Ara l’abast el defineixen
com el “nombre de persones que han vist a la pantalla contingut
de la teva pàgina o relacionat amb ella.”
En el nou comunicat la companyia assumeix que “sempre hem
calculat l’abast en funció del nombre de vegades que es mostra una publicació en la secció de notícies”, una afirmació que
no concorda amb la definició d’abast que s’inclou en els seus
informes, panells de control, pàgines d’ajuda i en la pròpia percepció de l’indicador entre els usuaris. L’abast és un dels indicadors més importants per al futur de les pàgines de marques i
mitjans de comunicació a la xarxa social. És el valor més bàsic
que indica si una publicació es fa viral o no, si està atraient
l’atenció de molta gent, etc.
El canvi afecta directament a l’estratègia de marques i mitjans.
L’abast baixarà si o si, i obliga que tots ens oblidem de les xifres

anteriors i comencem un nou camí. No hi ha manera de saber si
l’abast d’avui és millor que el de la setmana passada, perquè la
dada de la setmana passada estava malament. A més, qui ens
assegura que la dada d’ara sí que és real?
Una mètrica de vídeo també va estar malament durant dos anys
A l’estiu de 2016 Facebook va haver de reconèixer que estava
mesurant malament la mitjana de temps que els seus usuaris
passaven veient vídeos. Aquest error es va mantenir durant dos
anys i li va servir directament o indirectament a Facebook per
semblar una sòlida alternativa a YouTube. Amb l’autoplay activat, si fas scroll pel teu mur i es comença a reproduir un vídeo
es donava com una visualització, encara que no veiessis ni un
segon del mateix. Amb aquest canvi passarien a comptar com
visualitzacions només les que fossin d’almenys 3 segons.
“Si Facebook no és bo per al teu negoci, no hauries d’estar al
Facebook”. Són les paraules de Campbell Brown, Head of News
Partnerships (traduït com a cap de l’equip de col·laboració amb
mitjans), en una conferència organitzada per Recode. “La meva
feina no és tenir contents als mitjans, el meu treball se centra
en assegurar-me que hi hagi notícies de qualitat a Facebook i
que els mitjans que volen estar a Facebook i volen fer notícies
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de qualitat a Facebook tinguin un model de negoci que funcioni.
És molt diferent. Brown també obria els ulls als mitjans indicant que el seu trànsit “creixerà i baixarà constantment perquè
l’algoritme no pararà de canviar”.
Per què aquest canvi i per què ara?. Ve heretat de la persecució
que el món de la publicitat fa a Facebook, sobretot als Estats
Units. El gegant Procter & Gamble venia exigint a la xarxa social
un millor mesurament, ja que algunes de les seves mètriques
s’havien mostrat ineficaces o incorrectes. La companyia s’ha
compromès aquest mes a passar auditories del Media Rating
Council, un organisme nord-americà que acredita a empreses
com Nielsen o comScore.
La publicitat guanya amb aquest canvi. A partir d’ara l’abast orgànic cau mentre que el de pagament es manté, de manera
que la sensació generalitzada serà la de veure com s’ocupa un
major espai en l’abast de pagament sense major inversió. O dit
d’una altra manera, els community managers seguiran esprement l’algoritme de Facebook a canvi de menors recompenses.
També s’ha conegut aquests dies que l’edat mitjana dels usuaris de Facebook és més alta del que es podria esperar, que

els joves passen de Facebook. No és la primera vegada que
passa i, d’una manera o altra, Facebook ho va solucionar en el
seu moment (o potser ho estava mesurant malament). Almenys
aquí pot respirar tranquil perquè a Instagram, que va comprar
el 2012, sí que hi ha gent jove.
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Miquel Pellicer: “El periodisme ha
comès pecats que han minat la seva
credibilitat”

tiques. Han estat any en què s’han desenvolupat projectes relacionats amb el big data, el fact-checking, l’àmbit audiovisual i en
els quals el fenomen del directe ha estat més present que mai.

Per Manuel Moreno, periodista i fundador de TreceBits / Trecebits

Miquel Pellicer Alapont és periodista i antropòleg. Autor de “La
comunicació en l’era Trump”(UOC, 2017), és actualment, director d’Estratègia i Comunicació del Grup Lavinia.
- Miquel, com ha canviat el paper dels mitjans de comunicació en els darrers anys?
- Venim de temps en què els mitjans s’han vist sacsejats per
crisis en el seu model de negoci, crisi de legitimitat i crisi de
credibilitat. Aquesta triple crisi ha afectat enormement el tipus
de mitjans resultants que han vist com el nivell d’independència
quedava tocat. No obstant això, han estat mals temps per als
mitjans de comunicació però no per al periodisme. Davant la
dificultat, els periodistes han donat respostes molt interessants,
creant nous projectes i alçant el nivell amb propostes que vénen a reforçar la independència, la credibilitat i les bones pràc-

La irrupció de fenòmens com el Brexit o Donald Trump ha posat
a prova la fortalesa dels mitjans de comunicació després de
la crisi i encara estem en un període de reconversió, de camí
cap a nous horitzons per explorar. Ja mai recuperarem el periodisme com ho vam veure fa unes dècades, tenint en compte
que no podem idealitzar el periodisme del segle XX ni podem
desprestigiar el periodisme que estem construint al segle XXI.
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- Per què desconfiem cada vegada més d’ells? És just fer-ho?
- Sense fustigar-se, cal reconèixer que el periodisme ha comès
uns “pecats” que han minat la seva credibilitat i que han qüestionat el seu paper de rellevància en la societat actual. Entre
aquests pecats destacaria l’excessiva relació amb el sistema
polític, la incomprensió davant els canvis socials, la poca atenció al paper de servei públic, una visió a curt termini, l’excés
de sensacionalisme o la poca contrastació per uns ritmes de
producció molt ràpids.
Com a ciutadans, la nostra visió dels mitjans està condicionada
a aquest tipus d’elements que ens impedeixen confiar plenament en la feina que es fa. La veritat és que aquesta visió catastrofista entela la bona feina que fan milers de periodistes i és
injust que els justos paguin per pecadors. Cal revertir aquesta
situació amb projectes, filosofies i mitjans de comunicació en
els quals prevalgui la bona feina, la idea de servei públic i prevalgui l’ètica professional per sobre de la rapidesa de la informació i la cinta sense fi, de consum fàcil i procliu a clickbait. Cal
desenvolupar un periodisme a foc lent.

- Quina culpa/responsabilitat tenen les xarxes socials en
això?
Les xarxes socials són una eina fonamental en l’actual ecosistema comunicatiu. Culpabilitzar les xarxes socials de la crisi del
periodisme seria com culpabilitzar els martells de que hi hagi
persones que els fan servir per matar a altres persones. Cal
deixar d’assenyalar un arbre per veure el bosc. En el moment
actual, els mitjans de comunicació en general viuen massa enfocats a un tipus de distribució de continguts en el qual preval
el clickbait, el consum paupèrrim de pàgines i les males pràctiques. Cal explorar noves fórmules de distribució de continguts i,
de manera clara, el model de negoci dels mitjans, ara enfocats
al consum bulímic de continguts en els quals preval la quantitat
i no la qualitat.
El concepte, a més, no és considerar les xarxes socials com
a elements centrals sinó enfocar que aquestes xarxes socials
són els productes d’empreses que estan focalitzades a Sillicon
Valley. Cal considerar com aquesta zona on es concentren les
principals empreses tecnològiques està redissenyant el periodisme, la comunicació i els hàbits de consum, en general. Aquí
el debat és més extens i cal considerar l’enorme poder que
acumulen. Donald Trump s’ha adonat ràpidament d’aquesta si-
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tuació i per això com a president electe va reunir les principals
companyies tecnològiques al desembre de 2016, com a president electe, a la Trump Tower. Posteriorment, en juny 2017 les
va tornar a reunir en l’anomenat American Technology Council
a la Casa Blanca.
- Quina seria la responsabilitat dels propis mitjans en si?
Hi ha certa miopia per part dels mitjans de comunicació per
no avançar-se als canvis que s’estan produint. Han deixat, per
exemple, que el duopoli Google-Facebook marqui les normes
en l’àmbit de la publicitat digital gairebé sense adonar-se’n. Estan plorant davant del sistema de distribució de continguts que
han imposat Google i altres companyies socials. Hi ha un curt
termini urgent. El món està canviant a grans passos i els mitjans no s’adonen que el model de negoci ha de canviar, que la
relació amb els usuaris està canviant i que la seva idíl·lica idea
del quart poder s’està quedant petita. Els mitjans de comunicació han de editorialitzar menys i defensar més la idea que són
part fonamental en la defensa de les idees i de la democràcia.
- Fake News, paraula de l’any per a la revista Time... com
lluitar contra elles?
- És una paraula nova però amb un recorregut de moltes dèca-

des. No és un fenomen nou, més aviat, un lloc comú que ara en
el moment actual s’ha elevat a una categoria global. A la fi del
segle XIX, l’enfonsament del Maine a Cuba ja va representar
una notícia falsa que la premsa nord-americana de l’època ja
es va encarregar de difondre per confrontar Estats Units amb
Espanya. D’altra banda, què hem de dir de les armes de destrucció massiva a l’Iraq que els governs occidentals es van encarregar de difondre per justificar una intervenció militar? El que
ha canviat en tot aquest temps és la rapidesa amb la qual es
distribueixen continguts no contrastats i continguts falsos per
provocar una mobilització perllongada.
Els mitjans de comunicació en aquest punt tenen una enorme
responsabilitat. No es tracta d’alçar la bandera i punt. Cal treballar en el dia a dia per no replicar una comunicació política basada en les declaracions. M’explico, si Trump diu que els mexicans tenen la culpa de l’augment del crim als Estats Units no
cal publicar aquestes declaracions simplement com una cosa
assumida. Es contrasta la informació i s’afegeix la informació
autèntica sobre el que diu el president. Trump juga a repetir
mentides i frases simples que al final s’acaben acceptant com
autèntiques. Com a detall, recentment el Washington Post va
analitzar una entrevista de Donald Trump al New York Times.
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El resultat va ser ben clar: en mitja hora d’aquesta entrevista,
Trump havia colat 24 fake news.
(...)
- Per què és tan peculiar la forma d’entendre la comunicació del president nord-americà i el seu equip?
- Perquè és poc convencional per al que és el líder dels Estats
Units. Podríem dir que en Barack Obama també va ser poc convencional i que va crear una nova diplomàcia 2.0 en la qual els
mitjans socials tenien gran importància. En el cas de l’actual
president, ell es mostra més com Donald Trump i poc com el
que realment és: POTUS (President of The United States). La
seva relació amb la premsa és una relació d’amor-odi, al nivell
de Richard Nixon però la diferència és que Nixon no es fiava
dels mitjans mentre que Trump tampoc se’n fia però els sap
utilitzar al seu antull. La seva vida està plena de grans projectes
en els últims quaranta anys en què els mitjans han servit de
portaveus sense adonar-se que era purs instruments d’un tipus
despòtic i malhumorat.
D’altra banda, la seva estratègia de comunicació està determinada per persones pròximes com Dan Scavino o Hope Hicks

però també per assessors com Stephen Bannon, Kellyanne
Conway o Sean Spicer que han tingut un paper irregular a la
manera de ser un president que no només vol fer de president
sinó també del seu propi director de comunicació.

- Com valoraries l’ús que fa de Twitter?
- Trump, un novaiorquès de setanta anys, fa servir Twitter com
si fos un Millennial i només això em sembla molt rellevant. Entén les dinàmiques de la comunicació actual de manera molt
clara. És una persona amb una intel·ligència molt destacada,
tot i que mig món es pensi que és un ignorant o un malalt mental. El problema és que fora de l’àmbit del que és políticament
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incorrecte és una manera de ser que ens xoca i ens desestabilitza la nostra manera de pensar de com hauria de ser el líder
del principal país del món.
- I... el què Twitter fa d’ell?
- Quin valor en borsa tindria ara mateix Twitter sense personatges com Trump? Segurament estaria en vies de desaparició.
Ara, en canvi, li assegura una atenció sense precedents i una
nova era del que m’agrada anomenar com la diplomàcia 2.0.
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Els tentacles de les Clavegueres de
l’Estat es ramifiquen en molts llocs,
també en els mitjans de comunicació
Per Dircomfidencial

El periodisme d’investigació té un llarg recorregut a Espanya i
la seva existència està lluny de desaparèixer. Periodistes reconeguts en aquesta especialitat i membres de la recent creada
Associació de Periodistes d’Investigació (API) s’han donat cita
per parlar obertament sobre alguns dels grans treballs realitzats
a Espanya i fent un diagnòstic del seu estat actual.
En paraules de Antonio Rubio, periodista i president de l’API, el
que busca un investigador és “aconseguir una societat democràtica”. Per aconseguir-ho i donar aixopluc a aquells periodistes dedicats a la investigació creen aquesta associació que, en
última instància, vol ser “un referent ètic que aconsegueixi més
transparència, ètica i formació; i menys pressions del poder polític i econòmic”.

Precisament, el que caracteritza un periodista d’investigació és
la seva predisposició a explicar el que altres no s’atreveixen o
no volen explicar. La paraula “frustració” és una de les que més
sol acompanyar aquesta tasca informativa, on han coincidit diversos dels ponents, però la recompensa de la feina ben feta i
d’arribar a la societat, a l’opinió pública i fins i tot a les causes
judicials eclipsa qualsevol possible obstacle.
Espanya és un país on els projectes a investigar són molts i,
generalment, molt escabrosos, dificultant la propensió dels mitjans a publicar-los. Alguns dels més coneguts tenen a veure
amb la corrupció o els papers tant de Panamà com del Paradís
o la Castellana. Tots tenen un denominador comú: algú que ha
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insistit perquè el deixin investigar, encara que et titllin de “boja”,
com li va passar a Pilar Velasco, de la Cadena SER, quan va
demanar investigar a Ignacio González.
Però si hi va haver un cas que especialment va impactar en
l’àmbit periodístic va ser el conegut com les Clavegueres de
l’Estat. Aquí, una llarga llista de professionals de la comunicació
es va deixar atrapar per un dels tentacles d’aquestes clavegueres i, per Rubio, va sent hora de “desatorar-les”.
L’entramat de filtracions periodístiques al servei de l’Estat porta
vigent des de la dictadura franquista, però va ser durant la Transició quan va cobrar especial rellevància. Personatges com
Mikel Lejarza, Francisco Paesa, Luis Morcillo o José Villarejo,
un dels últims a caure, van treballar sota el comandament del
poder per obtenir informació privilegiada.
Els periodistes Ana Romero i Óscar López-Fonseca han estat
alguns dels molts que van intentar ser interceptats per aquests
tentacles sense caure en la seva xarxa. En concret, Villarejo
és el protagonista de l’últim llibre de Romaní, El rei davant del
mirall. En ell relata la seva pròpia experiència personal quan el
comissari Villarejo es va acostar a ella per oferir-li informació

sobre la coneguda com a princesa Corina i el rei emèrit Joan
Carles de Borbó.
El seu “autoarrojado” paper del “James Bond a l’espanyola sense llicència per matar, però amb llicència per operar de la manera que volgués”, unit al seu llarg paper de moonlighter entre
1995 i 2015 van fer a la periodista rebutjar l’oferta. Per al que sí
li va servir va ser per adonar-se que “els tentacles de les Clavegueres de l’Estat són llargs i profunds i es ramifiquen en molts
llocs, també en els mitjans de comunicació” i que estan plenes
de “sexe, diners i poder”.
A Fonseca també se li va acostar un alt comandament policial,
oferint informació sobre Xavier Trias, cosa que el seu olfacte el
va portar a rebutjar des d’un primer moment. Les maneres de
procedir i la insistència per la seva col·laboració, citant a altres
periodistes que es van prestar a això, van ratificar la seva decisió. La seva principal raó: mantenir la consciència tranquil·la.
“No val la pena vendre l’ètica per un parell de titulars”, conclou.
Investigar la corrupció
La corrupció política no és una cosa que s’ha inventat a Espanya, però sí que és un problema que preocupa especialment a la
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població. De fet, ocupa la segona posició en el rànquing proporcionat per l’últim baròmetre del CIS, només per darrere de l’atur
i just per davant dels polítics, segons apuntava Tomàs Ocaña,
vicepresident de l’API. El cas Bárcenas, la Púnica, la Gurtel,
Lezo, Malaia, cursos de formació... i una llarga llista que ha
copat -i seguirà fent-les pàgines dels diaris nacionals. El paper
del periodisme aquí és el de “treure la realitat oculta a la llum”,
expressava Marisa Gallero, al que Ana Tudela afegia que ha de
ser “una part que després faci als jutges investigar”.
El problema principal al qual s’han enfrontat els periodistes
d’investigació en aquest terreny és als anomenats “intocables”.
Els empresaris són alguns d’ells, protegits tant pels mitjans com
per la justícia. “Moltes vegades els periodistes no apuntem al
corruptor perquè quan arriba a disposició judicial el delicte ha
prescrit”, assenyalava Tudela. Una cosa que també ha passat
amb les constructores i certs polítics.
Però totes les ponents han coincidit que, malgrat les dificultats,
la feina surt i té la seva recompensa. La principal és veure com
s’ha impulsat la tasca de la justícia, que en ocasions fins i tot
utilitzen per les seves causes les informacions revelades pels
periodistes. A més, Espanya és un dels països que té obertes

grans causes en els tribunals i, per suposat, no hi ha res millor
per a elles a veure com el temps acaba donant-los la raó.
La col·laboració periodística
Les societats offshore no només van revolucionar a l’opinió pública durant uns mesos, sinó que van marcar un abans i un
després en el periodisme d’investigació. La col·laboració periodística nacional i transnacional ha estat protagonista en el cas
dels Panamà Papers i els Paradise Papers i s’està convertint en
una assegurança de futur.
El paper del Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació
(ICIJ) va ser fonamental per poder posar en marxa aquests projectes, contribuint a aquest canvi de mentalitat de “no quedarte’l tot i compartir-”, com apuntava Daniele Grasso. A partir
d’aquí, els mecanismes a la seva disposició, com una plataforma de recerca de la base de dades i un Facebook encriptat, unit
al treball periodístic van fer la resta.
La precisió amb que es van dur a terme aquestes investigacions no va deixar cap cap per lligar i això es va notar en les
redaccions. El mateix Grasso va rebre trucades de gent “preguntant si estaven a la llista”, perquè una vegada que donaven
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a conèixer la informació, els perjudicats sabien que no hi havia
marxa enrere. Confiar en altres periodistes i travar conjuntament amb ells són les claus per aconseguir aquests èxits.
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Egunkaria: 15 anys d’un silenci
impune
Per Moisés Pérez / El Temps

Aquesta setmana s’han complert 15 anys del tancament del
diari basc Egunkaria. Clausurat sota la doctrina aznarista de
vincular qualsevol entitat en favor de la llengua i la cultura basca a ETA, la sentència va desmuntar tot aquell procediment
policial i judicial, a més de ratificar les tortures que va patir la

direcció del periòdic durant el seu empresonament provisional.
La revista El Temps rememora un dels episodis foscos de la
democràcia espanyola.
Les agulles del rellotge havien deixat enrere la mitjanit. El silenci
dominava els carrers. A la casa de Joan Mari Torrealdai, però, tot
era diferent. El soroll va aixecar la família de l’autor del Llibre Negre del Basc (1998), escriptor i membre de la Reial Acadèmia de
la Llengua Basca. Les petjades que escoltaven Torrealdai, la seua
dona i els seus fills procedien del seu domicili. “Són lladres”, van
pensar en veu alta. La realitat, amb tot, seria totalment diferent.
Com si es tractara d’una escena surrealista, l’acadèmic va
veure com membres de la Guàrdia Civil l’apuntaven a boca
de canó. Amb un fusell a tocar del seu cap. El xoc emocional i mental fou enorme. “Quan vaig sortir, vaig caure del llit.
No s’entenia ni pruna del que deia», relata a aquest setmanari
l’aleshores president del diari basc Egunkaria, l’únic periòdic en
èuscar que hi havia als quioscos del País Basc després del tancament d’Egin per part del jutge Baltasar Garzón l’any 1998. El
magistrat havia clausurat el rotatiu acusant-lo d’estar al servei
d’ETA. Una sentència posterior, tanmateix, demostraria que no
tenia cap relació amb el grup armat.
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Atordit, desconcertat pels esdeveniments, Torrealdai va acomiadar-se de la seua família. “Ho has fet massa fredament, no
creus?”, va retraure-li amb sorna un agent. La benemèrita havia
registrat durant cinc o sis hores el seu despatx sense garbellar
cap document. L’escena va repetir-se a Jakin, la revista cultural
que dirigia i al mateix diari. “No ens ho podíem creure. Havia rebut una telefonada de matinada amb la notícia. Veure a Martxelo
[Otamendi, director del diari], a Joan Mari, a Iñaki Uría [conseller
delegat de l’empresa propietària del rotatiu] i a tants companys
emmanillats era una sensació contradictòria”, narra a El Temps
Lorea Agirre, experiodista d’Egunkaria i autora de Gezurra ari du.
Egunkariaren itxieraren kronika (2004), un llibre que relata el tancament d’aquest periòdic un 20 de febrer de 2003, ara fa 15 anys.
El jutge Juan del Olmo, sota la doctrina del tot és ETA, engegada per Garzón amb l’aplaudiment i el suport entusiasta del
Govern del conservador José María Aznar, havia ordenat detenir els principals responsables del diari. Acusava el rotatiu dels
mateixos presumptes delictes que van justificar l’adéu d’Egin:
que es tractava d’un instrument del grup armat i que formava
part de l’estructura d’ETA per blanquejar diners negres. Com
amb Egin, tot va demostrar-se fals. La paraula muntatge va sobrevolar la instrucció.

L’operació, tanmateix, no va quedar-se amb la detenció de la direcció periodística i econòmica del diari, que no va conèixer del
seu engarjolament els delictes pels quals se’ls havia capturat.
Torrealdai va ser trasllat en un furgó policial a Madrid. Durant
les quatre hores que va durar aquest viatge, va estar sotmès
a un interrogatori constant. “Les preguntes no versaven sobre
el diari. Al contrari. Van ser sobre les meues obres parlant del
basc”, explica Torrealdai. “Fins i tot, un agent va dir-me que hi
havia plomes que mataven més que les pistoles”, recorda, per
denunciar que aquelles qüestions “eren una manera de tortura”.
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Martxelo Otamendi, l’aleshores director del diari i actual responsable del periòdic Berria, substitut natural d’Egunkaria,
també va patir aquell interrogatori. Com Torrealdai, havia estat
detingut al seu domicili. “Abans m’havien fet seguiments amb el
cotxe fins a la meua casa. Aquelles accions van trobar explicació quan la Guàrdia Civil va registrar el meu domicili. Del meu
despatx, van endur-se papers tan perillosos com un llibre de la
periodista de l’Opus Dei Pilar Urbano, fotocòpies d’informació
de la Fórmula 1 de la meua etapa de comentarista dels grans
premis per a Euskal Telebista, una obra de Bernardo Atxaga i,
fins i tot, un autògraf del pilot Ayrton Senna que no m’han tornat
mai”, comenta a El Temps. “La Guàrdia Civil buscava donar la
imatge televisiva que havien tret caixes i caixes de documentació. I, per això, van agafar-meu tot”, afirma. Les preguntes,
de viatge cap a la capital espanyola, tampoc van versar sobre
Egunkaria. “Van preguntar-me sobre ETA”, censura.
Durant els cinc dies que van estar engarjolats de manera incomunicada, van patir tortures. “Eren calabossos xicotets, que estaven bruts”, assenyala Torrealdai. “Els interrogatoris començaven amb frases que buscaven crear por”, narra Otamendi. Al
periodista, van preguntar-li sobre les entrevistes que havia fet
a membres d’ETA i que el mateix Garzón havia dit judicialment

que eren absolutament legals. Quan Otamendi va respondre-li
al·legant la resolució del magistrat, els agents de l’institut armat
van contestar-li així, segons el periodista: “Açò és la Guàrdia
Civil. Ens dóna igual el que haja dit el maricó de merda de Garzón. Em cague en la puta constitució i en el puto Garzón”
Insults, amenaces, vexacions. Les tortures augmentaven dia a dia.
Si durant els primers dies van despullar-los i van punxar-los amb
un ferro, en els darrers va aparèixer la bossa. “T’apuntaven amb
armes de foc i et col·locaven la bossa al cap. T’ofegaves instantàniament”, evoca Otamendi. “A mi, no em van fer la bossa. Però
van mantenir-me en tensió tota l’estona. No podies dormir, havies
d’estar plantat. I durant els interrogatoris, em col·locaven objectes
entres les cames, m’escridassaven a l’orella, em llançaven masclets. No van anar més enllà perquè, a causa de la meua edat, temien que poguera morir. Però, sincerament, qualsevol cosa, fins i
tot, la mort, era millor que tot allò”, rememora Torrealdai. Del Olmo,
tanmateix, no va fer cas de les denúncies de tortures. “Quan li ho
vaig dir a l’interrogatori, no va ni parpellejar”, assenyala Otamendi.
L’estratègia de la por
“Al principi, van preguntar-me sobre Egunkaria. Però no va ser
el moll de l’os de les preguntes. Van interrogar-me sobre edito-
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rials i entitats del moviment civil en favor de la cultura basca i la
llengua. Volien vincular-ho tot amb ETA, tot i que sabien que no
hi tenia res a veure. De fet, el meu telèfon estava punxat des de
2001. I no havien trobat res!”, critica Torreldai. “Durant aquell procés, vaig perdre la innocència. Feia uns anys havien tancat Egin
i ara atacaven un projecte més xicotet, que tenia menys força. Et
preguntaves moltes coses. Deies: A nosaltres també? Però si no
tenim res a veure en cap estratègia política!”, reflexiona Agirre.
“L’objectiu d’aquella operació era criminalitzar el món basc.
Amb el Pla Ibarretxe (el full de ruta de l’exlehendakari jetzale
amb el qual volia aconseguir la independència del País Basc)
en marxa, volien atacar tota la cultura euskaldun. El tancament
d’Egunkaria era tot un avís a navegants del govern d’Aznar i del
servei d’Intel·ligència de la Guàrdia Civil. Estaven dient: “Compte, a veure vostès per on volen anar””, raona Otamendi. “Era
una ofensiva contra la nostra llengua i cultura. No debades, va
registrar moltes publicacions i, fins i tot, les escoles basques
amb l’argument que finançaven ETA”, complementa Agirre.
Per a Torrealdai, aquella operació té similituds amb l’operació
judicial i policial contra el procés català i els seus dirigents independentistes. “El tancament d’Egunkaria tenia la missió de

crear pànic, por. És el mateix que ocorre actualment a Catalunya. I sense que a l’Estat li passa res, per moltes actuacions
dubtoses que s’engeguen per part d’interior”, denuncia.
Impunitat
La sentència, set anys després d’aquella operació que va silenciar Egunkaria, donava la raó als acusats. La resolució era
demolidora. Exposava que “no constava cap enviament o desviament de fons o actius d’algun tipus des de la societat editora
o el diari cap a la banda terrorista ETA”. Encara més, qüestionava la major: que la publicació, tal com podia observar-se en
analitzar els seus continguts, no tenia cap afinitat per la violència d’ETA. “L’anàlisi de la línia informativa permet descartar que
el periòdic fos un instrument destinat a la comissió de delictes
ni que dóna suport a cap activitat criminal”, afirmava l’auto de
l’Audiència Nacional.
L’escrit, fins i tot, desmuntava la teoria del Tot és ETA, auspiciada durant la instrucció i pels actors mediàtics més conservadors: “L’errònia visió, segons la qual tot el que tinga a veure
amb el basc i la cultura en aquesta llengua ha d’estar fomentat
i/o controlat per ETA, condueix a una equivocada valoració de
dades i fets, i a la inconsistència de la imputació”.
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van comparèixer com a perits van reconèixer que no s’havia
investigat si la línia del periòdic donava o no suport a ETA, la
qual cosa fa incomprensible la imputació dels acusats”. No debades, el fiscal va desmarcar-se del procediment. Només les
acusacions populars -els col·lectius de víctimes d’ETA Dignidad
y Justícia i l’AVT- van mantenir viu el procediment.

Els tres magistrats firmants, a més, dubtaven del treball fet per
l’institut armat i pel magistrat Del Olmo. “La feblesa del punt
de partida de l’acusació és evident”, “insuficiència probatòria”,
“informes policials que manquen de naturalesa penal”, són algunes de les conclusions de l’Audiència Nacional. “Durant tota
la vista oral, queda clar que els fets i les dades sobre els quals
se sustenten les acusacions populars no estan provats de manera directa i que els indicis en els quals es basen són equívocs
i admeten interpretacions favorables als processats”, censura,
per rematar: “Fins i tot, els membres de la Guàrdia Civil que

A l’auto, els jutges també afirmen que “el tancament provisional o
cautelar d’Euskaldunon Egukaria, únic diari en basc que existia,
no tenia habilitació constitucional directa i mancava d’una norma legal i expressa que ho autoritzara”. Al seu torn, ratificava
les tortures descrites. “En la valoració de les declaracions dels
processats té una especial rellevància que les denúncies sobre
maltractaments i tortures patits durant la detenció incomunicada,
són compatibles amb el contingut exposat pels informes mèdicsforenses emesos”, recollia la resolució que, per contra, “no podia
emetre conclusions jurídicament i penalment rellevants sobre el
particular, excepte constatar que no hi va haver control judicial
suficient i eficient de les condicions d’incomunicació”.
La duresa de l’auto va fer respirar els acusats. “Va ser satisfactori. Vam atorgar la raó a tots aquells que a casa nostra i,
especialment, als Països Catalans, ens havien donat suport”,
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apunta Otemendi. Per a Torrealdai, “va atorgar credibilitat al
nostre relat, la sentència era boníssima”. Ara bé, lamenta que
durant tot aquell procés “va perdre molts amics a Madrid, que
van empassar-se el discurs de bona part dels mitjans”. “El malson va finalitzar amb la sentència. Però la resolució no suposava cap reparació, el periòdic no tornaria”, denuncia Agirre,
que conclou: “La sensació final, després de tot el que va ocórrer, és d’impunitat”.
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Sobre l’objectivitat: existeix, importa i
està a l’abast dels nens
Per Kiko Llaneras / Jot Down

El nen es va quedar pensatiu i va respondre: “Molt bé, molt bé
... Només han plorat dos”. I després d’una breu pausa, va rematar: “una nena i jo”. El meu cosí s’havia passat el matí plorant,
però això no li va impedir observar que el primer dia de classe
havia estat un èxit. Per això penso que l’objectivitat existeix i
està a l’abast d’un nen.
Els primers defensors de l’objectivitat són els científics. Creuen
en ella per defecte, i té la seva lògica, perquè si no creguessin
en ella perquè prendre’s tantes molèsties. Però altra gent desconfia.

Quan es discuteix sobre l’objectivitat, explico sempre una anècdota familiar. Va passar a una sobretaula allà pels noranta. El
meu pare xerrava amb mi i els meus altres cosins grans, quan
va aparèixer un dels petits, que tindria cinc o sis anys, i volent
participar ens va anunciar que havia estat el seu primer dia
d’escola.
- I com ha anat el primer dia? -va preguntar el meu pare.

Els més escèptics són els periodistes. Molts no creuen en
l’objectivitat i proposen l’honestedat com a alternativa. Tinc
entès que així s’ensenya a les facultats. M’imagino un professor escrivint fort a la pissarra: “L’objectivitat no existeix”, i a un
alumne responent-li que això serà sota el seu punt de vista.
L’objectivitat pot definir-se de diferents maneres, però jo em refereixo a la menys filosòfica i més mundana: l’objectivitat com
a absència de biaixos personals a l’opinar, raonar i informar.
En això pensen els que la neguen, em sembla. Diuen que no
existeix volent dir, potser, que és impossible ser objectiu del
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tot. I això ho accepto -ningú pot desprendre’s del tot dels seus
esbiaixos-, però llavors podrien dir només això.
Perquè l’objectivitat clar que existeix. Existeix com hi ha el coratge, la llibertat o la justícia: com un ideal. No és possible ser
perfectament iguals, ni del tot lliures, però a ningú se li ocorre
dir que la igualtat o la llibertat són invencions.
Aquesta discussió no és només semàntica. I és que negar
l’objectivitat danya al periodisme i empobreix el debat públic.
Ho fa a través d’una lògica fal·laç: com és impossible lliurar-nos
dels nostres biaixos, llavors cal abraçar-los i lliurar-se a ells.
És l’actitud que percebo en això que alguns anomenen periodisme activista, crític, compromès o ètic, i que a mi em desperta
gran escepticisme. També en amics que militen de ser subjectius. “No pretenc ser objectiu”, m’han arribat a dir enmig d’una
discussió. Però no veig virtuts en aquesta adhesió al prisma
de cada un, excepte per discutir de futbol o decidir a crits si la
ciència ficció és un gènere millor que el terror. Sé que aquestes
persones pensen que la seva actitud és honrada i fins humil, i
potser tinguin raó, però a mi em sembla assumir una derrota
abans de començar.

Jo defenso el contrari: perseguir l’objectivitat.
No és un propòsit fàcil per al periodisme. La culpa és de les
persones, per com som. No ens agrada posar en qüestió el que
ja sabem, o creiem que sabem, i tenim un biaix natural que ens
fa preferir la informació que confirma les nostres creences. Ens
sembla més convincent i més gratificant. Per això hi ha una
demanda important, i potser majoritària, d’informació esbiaixada i ideologitzada. Referent a això, internet potser hagi estat
perjudicial. Abans cada mitjà necessitava alimentar una gran
audiència i això els obligava a mantenir certa pluralitat.
Per al periodisme, la gratificació ideològica és un negoci temptador: busques una audiència amb els mateixos prejudicis que
tu i et dediques a donar-los la raó. Això pot fer-se des del cinisme o des de l’absoluta sinceritat amb diferències inapreciables.
En els meus malsons veig el debat públic caient en un equilibri
pervers: un munt de mitjans i periodistes parcials i ideologitzats
que els ciutadans consumeixen encantats.
Per sort les coses no arriben a aquest extrem.
Això és així per múltiples raons, però sobretot per una: perquè
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hi ha persones que temperen els seus prejudicis i tracten de ser
objectius. Algunes són reporters, analistes o intel·lectuals, però
la majoria són lectors que premien una manera de mirar. Persones que trien perseguir l’objectivitat. No l’aconseguiran mai,
però trobaran els seus cadàvers més a prop de la meta.
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