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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.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Trend Score anticipa una “conservadora” evolució de la inversió en 2018
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El periodisme de qualitat, clau en l’informe sobre fake news de la CE

COMUNICACIÓ DIGITAL
La Xarxa Global d’Editors llançarà un centre de periodisme de dades

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Segons Zenith Vigía, enguany la publicitat creixerà més del 3% 

NOVES EINES
Una nova eina per explorar dades en la tecnologia de les redaccions

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El Blockchain en la comunicació: transparència i eficiència

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: El Govern de Canadà dóna 50 milions de dòlars al periodisme local, que no en té prou
TRIBUNA: El Media Insight Project analitza els motius pels quals la gent paga per notícies
ENTREVISTA: Nic Newman: “els periodistes han de tornar a connectar amb els seus lectors”
ANÀLISI: Què passaria si només llegissis diaris impresos durant dos mesos?
DOSSIER: Del periodisme mòbil a l’ubic. Allà on siguis, hi haurà notícies
OPINIÓ: El poder de les “soft skills” com a clau en el desenvolupament professional
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Trend Score anticipa una 
“conservadora” evolució de la 
inversió en 2018
Per Marketing News

 
L’última edició del baròmetre Trend Score, elaborat per Scopen 
a partir de l’opinió dels principals anunciants del mercat, pre-
senta una visió “conservadora” per a aquest 2018. La variació 
mitjana prevista per a aquest any és de +1,3% en el pressupost 

de màrqueting i de +1,1% en el de publicitat. En el cas de màr-
queting, un 13% d’anunciants indica que el seu pressupost va a 
retallar-se aquest any i, pel que fa a publicitat, aquesta mateixa 
intenció la manifesta un 20%.

Trend Score anticipa una “conservadora” evolució de la inversió 
en 2018. En general, i d’acord amb la informació facilitada, els 
anunciants apunten que van a reduir el seu mix de mitjans, sent 
la previsió d’inversió en canals molt similar a la del segon se-
mestre del 2017, caracteritzada per la contenció i la prudència.

Aquesta última edició de Trend Score ha inclòs una nova pre-
gunta per analitzar quines són les àrees d’evolució i / o inno-
vació que més interès generen als anunciants, com focus en 
2018. El resultat és que dos terços dels participants indiquen 
com a primera opció el treball en la millora de l’experiència 
d’usuari (68,6%) i prop de la meitat aposta per l’evolució de 
mètriques-analítiques i l’automatització de processos (45,7% i 
el 42,9% de, respectivament).

També com a dada a destacar, per primera vegada el pressu-
post en investigació lidera el creixement esperat per a 2018, 
amb un +1,4%.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Vistes les dades, Scopen conclou que el panorama de políti-
ques d’inversió en comunicació està marcat per la prudència, 
els anunciants són cauts i preveuen creixements moderats per 
2018.

Segon semestre del 2017
Pel que fa a les dades de tancament del passat exercici, les 
expectatives de tancament en positiu previstes en l’onada ante-
rior (+1,0 en màrqueting i +1,9 en publicitat), no s’han complert 
i es reflecteixen desinversions amb variacions reals de -1,1% i 
-1,3%, respectivament.

“Publicitat” és l’àrea que s’ha vist més afectada pel descens ge-
neralitzat en les inversions i, en canvi, “Investigació i promoció” 
se situa amb més estabilitat a l’haver mantingut més anunciants 
seu pressupost en aquests apartats.

Pel que fa al mix de mitjans, Televisió es troba en primera posi-
ció amb més ROI percebut encara que amb una caiguda notòria 
(-12%) respecte a l’onada anterior de l’estudi. No obstant això, 
Xarxes Socials incrementa la seva valoració de forma destaca-
da (+ 11%).

Els lectors d’El Butlletí poden accedir gratuïtament a l’estudi 
complet CLICANT AQUÍ.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_1500.pdf


ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

Titular
Text
Ladillo
Text

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

endesa.com

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.

AMIC_ButlletíPrensa_188x122_S&S_Endesa2016_OP_MP_AD_CAT.indd   1 15/7/16   11:59
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El periodisme de qualitat, clau en 
l’informe sobre fake news de la CE
Per News Media Europe

  
L’informe conté una sèrie de recomanacions que passen per la 
necessitat de substituir la paraula “fake news” per desinforma-
ció, posar èmfasi en la llibertat d’expressió i apostar decidida-
ment pel periodisme de qualitat.

La Comissió Europea ha fet públic l’informe elaborat pel grup 
d’experts d’alt nivell sobre “fake news” per defensar el periodis-

me de qualitat. Sota el nom “Un enfocament multidisciplinari a 
la desinformació” apareixen una sèrie de recomanacions que el 
grup considera primordials per abordar el fenomen, començant 
per la pròpia denominació. Els experts recomanen deixar d’usar 
“fake news” i substituir-lo per “desinformació”, ja que en aquest 
segon terme caben les notícies que, tot i no ser falses, com-
binen fets reals amb ficció. A més, recorden, la desinformació 
engloba aspectes com engany, inexactitud, falsedat... Adjectius 
que, aplicats a la informació, posen en perill els valors demo-
cràtics.

Els experts també incideixen en la necessitat de “finançar el 
periodisme de qualitat”. En aquest sentit, es proposen mesures 
com bonificacions fiscals o ajudes per a la innovació en perio-
disme que “premiïn” el periodisme de rigor. Aquestes mesures 
consideren que tindrien un major impacte que el de crear una 
llista “negra” de mitjans poc fiables, cosa que podria atemptar 
contra el “pluralisme informatiu”.

Sobre legislació, els experts aposten per la “autoregulació”. 
D’aquesta idea neix un codi de conducta amb 10 principis 
que ja compta amb el suport de Twitter, Facebook o Google. A 
aquestes empreses tecnològiques, el grup d’experts els dema-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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na “transparència en els seus algoritmes” i en la forma en què 
presenten les notícies als seus usuaris. L’objectiu seria trobar 
fórmules per millorar la visibilitat de les notícies fiables.

News Media Europe ha estat un dels 39 participants d’aquest 
grup d’experts que reuneix acadèmics, periodistes, societat civil 
i organitzacions de verificació de notícies, plataformes, organis-
mes de radiodifusió i mitjans d’informació.

La comissària d’Economia Digital, Mariya Gabriel, ha anunciat 
que el 25 d’abril presentarà les seves propostes finals inspi-
rades en l’esmentat informe que El Butlletí us brinda complert 
CLICANT AQUÍ

El rànquing dels diaris generalistes 
amb més difusió a cada CCAA

 El Llibre Blanc de la Informació editat per la refundada As-
sociació de Mitjans d’Informació (AMI) mostra entre els seus 
continguts el rànquing dels diaris d’informació general amb ma-
jor difusió a cada comunitat autònoma. Una classificació on la 
premsa regional demostra una vegada més la seva fortalesa i 

el seu gran valor com a mitjans propers que gaudeixen de la 
confiança dels lectors als quals s’adreça.

Les dades recopilades per aquest Llibre (amb dades de l’OJD i 
elaboració pròpia) corresponents a l’exercici 2016 revelen que 
ABC amb 24.882 exemplars és el diari generalista amb més 
difusió a Andalusia en aquest període seguit per Ideal  (18.093) 
i Diario Sur  (15.294). En el cas d’Aragó el primer d’aquest ràn-
quing és Heraldo de Aragón, amb 29.521 exemplars de difusió i 
a molta distància es va situar Diario Ciudades y Pueblos,  amb 
4.652.

A Astúries, La Nueva España -capçalera d’Editorial de Premsa 
Ibèrica- es va col·locar al capdavant amb una mitjana 40.347 
exemplars de difusió, una xifra més de dues vegades superior 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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a la de l’altre diari regional per excel·lència,  El Comercio, de 
Vocento, que va registrar 15.989. A Balears el que més ‘triomfa’ 
és Última Hora, amb 21.660 exemplars; a les Canàries, La Pro-
víncia, diario de Las Palmas,   amb 14.301;  i a Cantàbria, El 
Diario Montañés,  amb 22.786 números de difusió mitjana al 
llarg de 2016.

El Mundo en la seva edició de Castella Lleó mana pels pèls 
en aquesta comunitat autònoma amb 18.176 exemplars, men-
tre que El Norte de Castilla registra 18.015 unitats de mitja-
na. La Razón  encapçala la difusió a Castella-la Manxa amb 
7.825 exemplars; La Vanguardia  fa el mateix a Catalunya, amb 
108.371; Levante-El Mercantil Valenciano lidera al País Valen-
cià amb 20.748; Hoy Diario de Extremadura  es col·loca al ca-
pdavant amb 10.092 a Extremadura;  i La Voz de Galicia  en 
aquesta CCAA amb 68.248 números.

D’acord amb els registres del Llibre Blanc de la Informació, la 
capçalera La Rioja  manava a la comunitat autònoma de ma-
teix nom, amb 9.005 exemplars enfront a les 54.933 unitats de 
difusió mitjana que acumulava El País  a Madrid.  ABC, amb 
38.786, i El Mundo,  amb 37.559 tancaven el pòdium madrileny. 
La Verdad, amb 13.739 exemplars de mitjana ‘triomfa’ a Múrcia, 

i a Navarra passa el mateix amb la capçalera Diario de Navarra, 
amb 31.241 números. Finalment, al País Basc El Correo, amb 
60.053 exemplars destaca sobre els 48.2383 de El Diario Vas-
co. (de Prnoticias)

El Govern espanyol destitueix Antoni 
Molons via 155

El Govern espanyol ha ces-
sat el secretari de Difusió i 
Atenció Ciutadana de la 
Generalitat, Antoni Molons, 
aprofitant la usurpació de 
funcions per l’aplicació de 
l’article 155. Així ho va con-

firmar el portaveu Íñigo Méndez de Vigo després del Consell de 
Ministres del passat divendres. L’argument que va donar l’Executiu 
espanyol és la pèrdua de confiança en Molons per trobar-se im-
mers en una investigació judicial, segons va informar TV3.

La Guàrdia Civil acusa el secretari de Difusió dels delictes de 
malversació de fons públics i desobediència en relació amb el 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Aprofita tots els avantatges

del Pack Family Assegurances

aquí, allà i, sobretot, ara

Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de 
bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer del 
Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Oferta de venda de Securitas Direct, SAU amb la intermediació de PromoCaixa, SA. 
CaixaBank, SA col·labora exclusivament en el finançament. La concessió del finançament està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques 
de risc de CaixaBank. Més informació, a www.CompraEstrella.com. NRI: 2401-2018/09681

Agrupa les assegurances al Pack Family Assegurances i contracta l’alarma
de Securitas Direct, i tindràs tota la protecció que necessites. I a més, ara, 
amb tots els avantatges de now: una nova app amb intel·ligència artificial 
més fàcil i ràpida, CaixaBank Pay per pagar amb el mòbil siguis on siguis, 
Les Meves Finances per controlar tots els comptes i els serveis, i molt més.
Aprofita’ls tots aquí, allà i, sobretot, ara.

AMIC 188 122 CAT.indd   1 22/3/18   21:21
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finançament de la campanya del referèndum de l’1 d’octubre. 
Dijous de la setmana passada, el cos policial va escorcollar el 
seu domicili i el despatx al Palau de la Generalitat per ordre del 
Jutjat d’Instrucció número 13, de Barcelona. A la tarda, Molons 
va sortir en llibertat de la caserna de la Guàrdia Civil després 
d’acollir-se al dret a no declarar. Properament, haurà de com-
parèixer davant del jutge que investiga la causa, Juan Antonio 
Ramírez Sunyer, que serà qui decidirà si queda imputat i amb 
quins càrrecs.

Antoni Molons va ser nomenat secretari de Difusió i Atenció 
Ciutadana el gener de 2017 en substitució de Jordi Vilajoana. 
Anteriorment havia estat director general de Mitjans de Comu-
nicació de 2011 a 2016, i un cop va cessar d’aquesta respon-
sabilitat, el febrer d’aquell any va ser nomenat assessor en ma-
tèria de mitjans del Departament de la Presidència. Llicenciat 
en Dret, Molons també va treballar a la Direcció General de 
Mitjans Audiovisuals en el programa de desenvolupament i im-
plementació de la TDT local a Catalunya, i al consorci Localret. 
(de Comunicació 21)

La Comissió Europea destinarà 
450.000 euros a finançar projectes 
d’investigació periodística

La Comissió Europea, a través del Centre Europeu per a la 
Llibertat de Premsa i Mitjans (o les seves sigles en anglès 
ECPMF), concedirà subvencions per finançar investigacions 
periodístiques transfrontereres amb un pressupost total de 
450.000 euros. Qualsevol periodista i mitjà d’algun país mem-
bre de la Unió Europea (UE) podrà postular-se com a candidat, 
atenent a alguns requisits en la sol·licitud.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Investigative Journalism for the EU (IJ4EU) és una iniciativa per 
la qual es busca “donar suport a investigacions que reflecteixin 
el paper dels mitjans com a agents que controlin als que osten-
ten el poder perquè es responsabilitzin de les seves accions i 
obligacions”, en honor de mantenir la democràcia i l’estat de 
dret. S’interessen en projectes amb rellevància transfronterera, 
és a dir, que afectin diversos llocs de la UE.

Primerament, es demana que els equips de recerca sol·licitants 
estiguin conformats per més de dues persones o mitjans de 
diferent nacionalitat de països membre de la institució supra-
nacional, sense restriccions als formats periodístics. Els temes 
en si són lliures, però tindran prioritat aquells relacionats amb 
la corrupció, democràcia, drets humans i canvi climàtic, amb 
predilecció per aquells que afectin mitjans petits o en zones on 
el periodisme pateix pressions polítiques o econòmiques.

Aquestes sol·licituds seran enviades en anglès i presentades 
davant l’International Press Institute (IPI) -òrgan amb seu a Vie-
na encarregat de administrar-les- abans de les 11.59 del 3 de 
maig de 2018. En elles, haurà d’aparèixer una descripció del 
projecte, així com referències dels sol·licitants, un cronograma 
de la recerca, una pla de publicació amb data límit el 31 de des-

embre de l’any en curs i una avaluació de riscos. Quant al pres-
supost, no ha de ser menor de 5.000 euros ni sobrepassar els 
50.000 euros. Aquest serà cobert en un 70% per la subvenció 
proporcionada pel IJ4EU, atenent principalment als costos de-
rivats de la producció del contingut periodístic: salari i personal, 
investigació, traducció i viatges, excloent les despeses d’equip. 
Més informació AQUÍ  (d’AEC)

El grup Vocento ultima la compra d’El 
Periódico

El grup Vocento, propietari de l’ABC i el Correo, ultima la com-
pra d’El Periódico, segons ha pogut saber NacióDigital. Les ne-
gociacions per adquirir la compra de la capçalera barcelonina 
estan en la recta final a poques setmanes que es realitzin els 
primers acomiadaments de l’ERO.

Ja s’han començat a comunicar els primers afectats per 
l’expedient de regulació que s’aplicarà a finals de març. Con-
cretament, es tracta d’una vintena de persones entre les quals 
el departament de català –encarregat de la traducció-. Segons 
fonts consultades per aquest diari es tracta d’una tasca que 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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s’externalitzarà. També s’acomiadaran persones dels departa-
ments de fotografia i maquetació. (de Nació Digital)

El comte de Godó i la família Asensio 
es llancen a la conquesta de Madrid

Dos grans editors barcelonins miren més a Madrid. Tant el Grup 
Zeta com Godó volen expandir la seva àrea d’influència fora de 
la comunitat catalana i ja han posat el focus en la capital. En el 
cas de Zeta, els amos d’El Periódico de Catalunya volen poten-
ciar la marca del que és el seu vaixell insígnia. Una estratègia 
que passa per l’augment de l’audiència no catalana de l’edició 
digital i el llançament d’una edició impresa a Madrid, com va 
avançar Economia Digital. “Amb el paper podem posicionar-nos 
en determinades zones” de la capital, apunta un alt càrrec de 
la casa.

En aquest sentit, fonts pròximes a l’editora de la família Asensio 
recorden l’estratègia que ja se segueix en la web, on es pot 
consultar una edició catalana i una altra global. Ara, l’objectiu 
passa per plasmar aquesta idea al paper i fins i tot publicar 
portades diferents.

El Grup Godó també es mou. De moment un ERO, que suposarà 
la sortida de 177 empleats, el 46% dels membres de les societats 
afectades. A més, aquesta retallada ha posat sobre la taula una 
possible vaga de 15 dies pel qual és considerat “el major atac 
que ha rebut el diari” en la seva història. El grup vol recuperar 
la imatge d’empresa “compromesa amb una Catalunya oberta i 
amb el conjunt d’una Espanya plural  (Godó ‘dixit’). Així, pel que 
fa a La Vanguardia, el director de l’edició digital, Jordi Juan, ha 
‘tocat’ en les últimes setmanes a periodistes de la capital per re-
forçar el diari. En aquest sentit, en els últims mesos s’han produït 
incorporacions a la secció de tribunals i en economia.

Cal recordar que Joan, que recentment ha sumat el càrrec de 
vicedirector de l’edició de paper, és un home ascendent dins 
de la casa i de la plena confiança del futur editor i actual CEO, 
Carlos Godó. (d’El Confidencial)

8TV vira cap a la informació per sortir 
dels números vermells

Grup Godó manté 8TV amb vida. Després de considerar la 
possibilitat de posar fi a la singladura de la seva televisió, que 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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acumula pèrdues per més de 30 milions d’euros -6 en els últims 
exercicis-, o bé minimitzar la seva estructura, l’editora de La 
Vanguardia ha optat per la tercera via: reorientar el contingut 
de la cadena cap a la informació. Des de la companyia anun-
cien aquest canvi en el rumb erràtic de 8TV com una aposta 
pel periodisme informatiu i d’anàlisi. El precursor de la idea és 
Ramon Rovira, que va arribar al grup a finals de novembre com 
a director general de l’àrea audiovisual.

El periodista ha demostrat la seva implicació assumint la con-
ducció del nou espai La nit a 8TV; el programa s’emetrà de di-
lluns a divendres i comptarà amb la col·laboració de periodistes 
de la casa. La seva durada de dues hores, de 20.55 ha 22.45 
h, obligarà a avançar el bloc informatiu a les 19.30 i retardar el 
prime time.

Com a part d’aquest impuls informatiu, es replantejarà 8 al dia, el 
programa que va presentar Josep Cuní durant sis anys i que des 
d’aquesta temporada condueix Jordi Armenteras. També s’albiren 
canvis en el matí, amb l’emissió de l’àudio d’El món a RAC1, dirigit 
per Jordi Basté; i hi ha intenció de mantenir l’espai de Aurictys 
d’Alfons Aru fins a final de temporada, al juny. Després, Alfons 
Arús i el seu equip començaran nova etapa fitxant per laSexta. 

La resta de la graella, inclosa la franja de prime time, es co-
brirà amb pel·lícules i sèries. Tota una reorganització de fons 
que comporta la necessitat imperiosa de redreçar els comptes 
d’una televisió deficitària des dels seus primers compassos. (de 
Dircomfidencial)

Els ingressos d’Unidad Editorial 
baixen un 5,6% el 2017

La matriu de Unidad Editorial, el grup italià RCS, ha presentat 
els seus resultats econòmics corresponents a l’exercici 2017. 
Un cop més les xifres d’ingressos han baixat dins de l’editor de 
El Mundo, Marca, Expasión  o  Telva, entre d’altres, encara que 
s’han vist esmorteïts per la important contenció de despeses i 
retallades que ha viscut el grup en els últims anys.

D’una banda els ingressos consolidats d’Unidad Editorial van 
aconseguir en 2017 els 300.500.000 d’euros, és a dir, un 5,6% 
menys que els 318.300.000 que sumava l’any previ. Si ens cen-
trem en la partida per publicitat de l’editor de El Mundo es va 
situar en 143.800.000 d’euros després d’una important caigu-
da de l’11,2% en termes interanuals. Recordem que segons el 
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mesurador Infoadex el suport premsa va caure un 8,1% en el 
mateix període i la premsa un 4,8%.

El grup ha destacat en una nota de premsa que el 21,7% dels in-
gressos consolidats (300.500.000) ja corresponen al seu negoci 
digital. En el seu conjunt el conglomerat de mitjans d’Unidad Edi-
torial supera els 100 milions de navegadors únics i 448 milions 
de visites (sumat els accessos web i mòbil), el que es tradueix en 
un increment del 20% respecte a 2016. (de Prnoticias)

Blackstone ultima la compra del 
negoci financer de Reuters per 16.000 
milions
El fons de capital risc Blackstone ultima l’adquisició del 55% del 
negoci de Finances i Riscos de la companyia canadenca Thom-
son Reuters, en una operació que rondaria els 20.000 milions 
de dòlars, una mica més de 16.000 milions d’euros. Aquest ser-
vei aporta a les firmes financeres i inversors informació, notí-
cies i anàlisi en tot el món. Suposa més del 50% dels ingressos 
de Thomson Reuters, que de culminar-se l’acord mantindria un 
45% de l’empresa. .

Amb aquesta adquisició, el fons entraria a competir de manera 
directa amb Bloomberg i amb News Corp, que compta amb un 
servei similar a través de la seva divisió Dow Jones. A més, 
Thomson Reuters rebrà un pagament que rondarà els 325 mi-
lions de dòlars (262 milions d’euros) anuals per subministrar 
el seu servei de notícies dins de la plataforma la compra de la 
qual ultima Blackstone. Segons les fonts citades per la mateixa 
agència de notícies, el pagament rondaria els 10.000 milions de 
dòlars al cap dels 30 anys que durarà l’acord. (de Cinco Días)

L’AMIC i OJD renoven el conveni per 
fomentar el control entre els mitjans 
impresos i digitals
Manuel Sala, director 
general d’OJD, i Ramon 
Grau, president d’AMIC, 
signen la renovació del 
conveni entre les dues 
entitats que fomenta el 
control entre els mitjans 
impresos i digitals. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

Actualment, més de 160 publicacions impreses i mitjans digi-
tals membres de l’AMIC gaudeixen del servei de control OJD/
PGD/OJDInteractiva, una eina clau que promou la defensa del 
rigor en les dades de difusió, tirada i audiència. Amb aquest 
nou acord les dues entitats s’han proposat seguir impulsant el 
control entre els mitjans d’informació professionals del país. (de 
Redacció AMIC)

Camprodon licita el servei de gabinet 
de comunicació i premsa

L’Ajuntament de Camprodon ha obert un procés de licitació per 
a la contractació del servei integral de gabinet de comunicació i 
difusió institucional. El pressupost de licitació és de 10.260 eu-
ros anuals (sense IVA) per un contracte de dos anys renovable 
dues anualitats. El termini per presentar ofertes finalitza el 29 
de març.
El servei inclou la redacció i disseny del butlletí d’informació mu-
nicipal; la redacció de notícies i notes de premsa; la definició i 
desenvolupament de l’estratègia comunicativa de l’Ajuntament; 
la gestió de la relació amb els mitjans locals i comarcals; la 
gestió diària dels perfils socials de l’Ajuntament; l’actualització 

de continguts del web municipal; el suport als regidors en la 
planificació d’accions comunicatives sobre projectes i/o actua-
cions sectorials; i l’enviament setmanal del butlletí electrònic i 
ampliació del nombre de subscriptors. La mesa de contractació 
tindrà en compte com a criteris de valoració la memòria tècnica 
(fins a 50 punts), la proposta de millores (40 punts) i l’oferta 
econòmica (20 punts) (de Comunicació 21)
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La Xarxa Global d’Editors llançarà un 
centre de periodisme de dades
Per Taylor Mulcahey / Xarxa Global d’Editors

El periodisme de dades és una part fonamental del desenvo-
lupament i innovació de les redaccions, però els que treballen 
en el camp solen trobar disseminats per diferents llocs, llocs 
i indústries. En una àrea amb nombroses especialitzacions i 
tecnologies que canvien ràpidament, la col·laboració entre fron-
teres i disciplines és clau per a l’èxit.

La Xarxa Global d’Editors (GEN, en la sigla en anglès), amb 
seu a París, té com a objectiu abordar aquesta disparitat mi-
tjançant el llançament del Data Journalism Den, un centre en 
línia dedicat a tot el relacionat amb el periodisme de dades.

Teemu Henriksson, qui as-
sumirà el càrrec de direc-
tor, diu que a mesura que el 
camp del periodisme de da-
des emergeix dels marges i 

entra en el corrent principal, hi ha un grup creixent de persones 
interessades però també descentralitzades. “Hi ha llocs que 
s’ocupen del periodisme de dades”, diu Henriksson, “però no 
hi ha una sola plataforma o centre que reuneixi totes aquestes 
idees d’una manera centralitzada”.

Segons Bertrand Pecquerie, CEO de GEN, “la col·laboració, o 
el que anomenem a la plataforma ‘matchmaking’ (aparellament) 
és el gran desafiament que estem tractant d’abordar”. Per acon-
seguir això, han organitzat el lloc en cinc seccions: notícies, 
comunitat, matchmaking, magatzem de dades i llocs de treball.

La secció de notícies s’usarà per ressaltar les històries, les vi-
sualitzacions, les eines i les millors pràctiques del periodisme 
de dades, en un intent d’actualitzar i inspirar als usuaris. Això 
també apareixerà en un  newsletter  que s’enviarà els dilluns, 
dimecres i divendres de cada setmana. “Volem oferir una fines-
treta única als interessats en el periodisme de dades”, explica 
Henriksson. 

Tant la secció de comunitat com la de matchmaking es faran 
servir per abordar l’objectiu principal de GEN: la col·laboració. 
Si bé la secció de comunitat tindrà com a objectiu fomentar la 
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creació de xarxes, amb perfils detallats i la possibilitat d’enviar 
missatges directes per contactar a altres usuaris, la secció de 
matchmaking serà més específica.

GEN concep aquesta secció com un lloc on les persones poden 
buscar col·laboradors per a projectes específics. Professionals 
independents, sales de redacció, dissenyadors i tecnòlegs po-
den connectar-se entre països i fronteres per crear històries 
basades en dades.

Un altre desafiament per als periodistes de dades és compartir 
eines i dades. Encara que molts publiquen les seves dades i codis 
juntament amb els seus articles, pot ser difícil per a altres ubicar 
conjunts complets de dades i eines online. “Aquí és on esperem 
ajudar”, diu Henricksson, mitjançant la catalogació de dades i ei-
nes que ja estan disponibles al magatzem de dades del Den.

La secció final estarà dedicada específicament a ofertes 
d’ocupació en el rubro. “El periodisme de dades és un camp 
summament pròsper en els mitjans de comunicació”, observa 
Henriksson, que ha estat treballant en el lloc des de novembre. 
“Crec que aquesta serà una gran oportunitat per ajudar el perio-
disme de dades a prosperar, créixer i expandir-se”.

Finançat per Google Digital News Initiative i Open Society 
Foundations , el lloc està obert a periodistes, programadors, 
dissenyadors, empreses, ONG i qualsevol altre interessat. El 
Den es llançarà públicament avui, 23 de març. Podeu obtenir 
més informació sobre el Data Journalism Den CLICANT AQUÍ

Els internautes segueixen preferint les 
revistes en paper

 
La nova edició d’AIMC Q Panell, investigació basada en el propi 
panell d’internautes d’AIMC i dedicada, en aquesta ocasió, a 
l’anàlisi del consum de revistes tant en la seva edició impresa 
com digital, torna a demostrar que el paper segueix sent el su-
port preferit per llegir revistes.
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A grans trets, aquest nou informe assenyala que un 73% dels 
enquestats afirma haver llegit alguna revista en paper en els 
últims 6 mesos; el 26% dels internautes ha consultat alguna 
revista digital en l’últim mes; les dones continuen liderant la lec-
tura de revistes en paper, i més d’un 11% dels internautes és 
seguidor d’alguna revista en xarxes socials. No obstant això, 
només un 45,5% dels enquestats afirma haver llegit alguna re-
vista en paper en l’últim període (aquest s’estableix en funció 
de la pròpia periodicitat de les capçaleres). 

D’altra banda, els lectors de revistes a través d’internet en els 
últims 30 dies són 8.382.000, el que suposa un 26% dels inter-
nautes I, d’ells, el 3,7% declaren no haver llegit cap revista en 
paper a els últims 6 mesos. L’estudi posa també de manifest 
que un 11,3% dels internautes és seguidor d’alguna revista en 
xarxes socials. Una de les novetats que aporta aquesta edició 
respecte a l’anterior es refereix al consum de revistes digitals 
per sexes. Es trenca la tendència que mostrava un major con-
sum masculí i es produeix gairebé un empat tècnic: el 26,1% 
dels homes declara llegir revistes en suport digital, enfront del 
25,9% de les dones. (de Marketing News)

Continguts virals perden efectivitat, 
segons informe de xarxes socials

Un  informe  de la companyia d’anàlisi de mercat BuzzSumo 
-sobre la base d’una mostra de 100 milions de publicacions en 
xarxes socials en 2017-, revela que cada vegada la gent com-
parteix menys els continguts en xarxes socials. Els vídeos virals 
semblen ser els més perjudicats. L’estudi va analitzar específi-
cament el cas de BuzzFeed, una fàbrica de contingut viral.

Després d’examinar la quantitat de vegades que les publica-
cions van ser compartides en els últims cinc anys es va trobar 
una reducció significativa en els continguts en forma de llistes 
que es van tornar virals.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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En 2013, 2014 i 2015, les publicacions d’aquest lloc (sobretot 
les famoses llistes) podien arribar a ser compartides més de 
dos milions de vegades. En els últims 6 mesos de 2017, una 
llista només va aconseguir 500.000 compartides. D’acord amb 
la investigació, la caiguda es deu als canvis en l’algoritme de  
Facebook  i possiblement a un cert grau d’avorriment amb pu-
blicacions virals i qüestionaris per part dels usuaris.

Els canvis de Facebook han tingut un gran impacte en els ni-
vells de participació i els tipus de contingut que es comparteix. 
Com a resultat:

• Les marques i els editors estan obtenint menys trànsit orgànic 
de referència de Facebook i menys compromís amb les seves 
publicacions a Facebook.
• Hi ha hagut una forta disminució en els missatges virals que 
guanyen centenars de milers d’accions.
• Els titulars i llistes d’estil de clickbait són molt menys efectius 
per generar compromís social del que van ser.

“L’única àrea del que viral en la qual encara veiem milions de 
persones que comparteixen contingut regularment són els ví-
deos musicals”, assenyala l’estudi. L’informe precisa també 

que hi va haver un creixement continu en el volum de contingut 
publicat en general. Segons la investigació, a mesura que els 
temes es tornen populars, hi ha una explosió en publicacions 
que satura l’àrea temàtica.

Un exemple és el Bitcoin, que es va fer molt popular a la fi 
de 2017 per la qual cosa aquest interès va provocar un aug-
ment significatiu dels articles sobre la moneda digital. Només 
al desembre de 2017, es van publicar més de 40.000 articles 
per setmana sobre el tema. Quants realment van interessar a 
l’audiència? El que se sap és que la saturació de contingut no 
ha portat a que hi hagi un major engagement.

La disminució en l’intercanvi de contingut en les xarxes socials 
també ha generat que les companyies de mitjans obtinguin 
cada vegada menys trànsit de les plataformes. La majoria dels 
continguts obtenen zero backlinks, però la investigació autorit-
zada i el contingut de referència continuen guanyant enllaços.

S’ha produït un creixement en l’intercanvi de contingut a Linke-
dIn i molts editors estan veient augments constants en la par-
ticipació de contingut a la plataforma, tot i que des d’una base 
relativament petita. L’informe adverteix que no és sorprenent 
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que hi hagi més intercanvi de contingut polític o partidista. Es 
pot descarregar gratuïtament AQUÍ  (de CDperiodismo)

La UE pren mesures per eliminar els 
continguts radicals de les xarxes 
socials
La Unió Europea ha donat un termini de dos mesos a les em-
preses d’internet, entre les quals s’inclouen Facebook, Google 
o Twitter, per demostrar avenços en la lluita contra el contingut 
extremista en les seves plataformes. L’objectiu d’aquesta estra-
tègia passa per “frenar la càrrega i l’intercanvi de propaganda 
terrorista a través de la xarxa”.

Entre d’altres, el govern europeu proposa que els continguts re-
lacionats amb el terrorisme siguin abordats en menys d’una hora 
des que siguin denunciats. En aquest sentit, la UE indica que 
“tenint en compte que el contingut terrorista és particularment 
perjudicial en les primeres hores de la seva aparició en línia, les 
empreses han de, com a regla general, eliminar aquest contingut 
dins d’una hora des de la seva identificació per les autoritats poli-
cials i Europol”. Per aconseguir-ho, s’insta a aquestes empreses 

a establir mecanismes especials per a la presentació i el segui-
ment de les referències de les autoritats competents.

La Unió Europea també espera de les companyies d’internet que 
apliquin mesures proactives, com sistemes automàtics per a la 
detecció d’aquest tipus de contingut, la seva eliminació i la inha-
bilitació perquè els missatges radicals puguin tornar a ser publi-
cats. A més de, per descomptat, altres salvaguardes com pot ser 
la revisió manual per part d’equips humans per evitar l’eliminació 
de continguts detectats automàticament però que en realitat no 
incompleixen amb la legislació establerta. (de Campaign)

El pla de The New Yorker per arribar 
als dos milions de subscriptors
 
Expliquem els plans de la re-
vista The New Yorker per se-
guir augmentant el seu nom-
bre de subscriptors. A la fi de 
2017, la publicació comptava 
amb 1,2 milions de subscrip-
tors, després de créixer un 12,3% durant aquest any.
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L’opció més popular entre els subscriptors és la que ofereix 
conjuntament l’edició impresa (setmanal) i la digital per 120 
dòlars a l’any. Avui, el 65% dels ingressos de The New Yorker 
procedeixen dels usuaris. L’objectiu de The New Yorker és el de 
doblar el seu nombre de subscriptors per a l’any 2023, d’aquí 
a cinc anys.
 
Segons s’explica en l’article, l’estratègia de creixement passa 
per atraure nous subscriptors interessats en temes concrets, 
com la política o els temes culturals. Detectar aquests temes 
ha permès augmentar el nombre d’autors dedicats als mateixos 
(la revista ha contractat 15 nous autors durant el passat any 
que treballen fonamentalment per a la web, i té plans per sumar 
a altres 10 aquest any). The New Yorker intenta identificar a 
usuaris interessats en els temes que cobreix mitjançant anuncis 
segmentats a Facebook i Google.
Els newsletters formen part també de l’estratègia de The New 
Yorker. El principal, The Daily, té més d’un milió de subscriptors. 
Una altra via de creixement és la de l’expansió internacional, 
començant pel mercat britànic i seguint amb altres mercats de 
parla anglesa.
 
Us oferim ampliar la informació CLICANT AQUÍ (de Digiday)

El País crea una newsletter exclusiu 
per a polítics i empresaris de primer 
ordre

Els canvis en el model de distribució de continguts derivats de 
la transformació digital han propiciat l’aparició de canals com 
les newsletters. Fa anys que aquesta eina viu un nou auge, 
encoratjat pel seu potencial de negoci i la seva capacitat per 
afiliar i fidelitzar audiències.

El País va emprendre el 2016 una renovació dels seus butllet-
ins informatius. La primera fase es va centrar en l’actualització 
i ampliació del format, posant a disposició del subscriptor un 
seguit de propostes en funció de la periodicitat (diària o setma-
nal) i l’àrea d’informació. Opció que es manté activa encara. 
La segona fase es va posar en marxa fa uns dies, arran que la 
capçalera del Grup Prisa començarà a enviar un butlletí amb in-
formació exclusiva a un selecte grup de lectors . L’enviament es 
fa cada matí de dilluns a divendres sota el nom de La Primera. 
El reben de manera exclusiva diputats, presidents autonòmics, 
alcaldes de capitals, consells de ministres, ambaixadors, euro-
diputats i certs empresaris.(d’AEC)
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Segons Zenith Vigía, enguany la 
publicitat creixerà més del 3% 
Per Eduardo Madinaveitia / Bloggin Zenith

Les previsions sobre 
inversió publicitària 
s’estabilitzen. Els 
directius de mitjans 
de comunicació que 
composen el panell 
Zenith Vigía pre-
veuen un creixement 
del 3,1%, la mateixa 

xifra que es desprenia de les seves previsions al gener i en les 
referides a 2018 realitzades el passat novembre. La inversió es 
mouria així en l’entorn de la xifra de creixement del PIB espan-
yol, el que podria considerar-se com una mostra de maduresa 
del mercat publicitari.

El sector de l’Automòbil és el que suscita més expectatives de 
creixement d’inversió. L’any ha començat amb forts creixements 

de les vendes, que podrien superar aquest any els 1,3 milions 
d’unitats, gairebé cent mil més que en 2017. S’aconseguirà així 
de nou la millor xifra des de 2008.

També s’esperen creixements d’inversió per a sectors com Ban-
ca i Finances, en ple procés de transformació digital; Telefonia i 
Telecomunicacions, amb el seu enfocament cap a la venda de 
continguts, i Transports i Turisme, en un any en què s’espera 
que es tornin a batre rècords de visitants, recolzats per una certa 
desestacionalització i per noves fórmules.

El quocient entre el nombre de sectors per als que s’espera crei-
xement i el d’aquells per als quals s’espera descens d’inversió, 
que s’ha revelat com un bon indicador de la temperatura del 
mercat, se situa una mica per sota de 2 (1,89) gairebé en el 
punt mitjà dels valors que obteníem al gener i al novembre. 
Qualsevol valor superior a un és un indicador d’optimisme.

En canvi el creixement podria ser més moderat per als produc-
tes de gran consum ja que algunes de les grans empreses del 
sector estan en un procés de replantejament i racionalització de 
les seves inversions publicitàries, especialment de les digitals.
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No obstant això l’any ha començat amb dubtes, accentuats 
durant el mes de març per la presència d’una Setmana Santa 
primerenca. A canvi, s’espera una forta activitat a l’abril i maig, 
que continuarà al juny i juliol per a molts tipus de productes grà-
cies a la celebració del Campionat del Món de Futbol a Rússia.

Els més grans creixements d’inversió es produeixen en els mi-
tjans digitals. S’espera que la inversió en Xarxes Socials creixi 
aquest any un 15,2%; el Vídeo on Line podria créixer un 13,3% 
o la inversió en Mòbils un 11,5%. No es tracta de compartiments 
estancs sinó que es solapen: part de la publicitat en Xarxes 
Socials es farà en format Vídeo (el que més creix) i se servirà a 
través de dispositius mòbils (els més usats).

A l’altre extrem les previsions per als Mitjans Impresos seguei-
xen sent negatives. Els índexs de percepció es mantenen posi-
tius i força estables. Després de la caiguda que van experimentar 
al novembre –en part per la situació a Catalunya-, ara obtenim 
valors molt similars als de gener.

L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) pateix una 
lleugera caiguda de poc més de tres punts i es col·loca en 66,2, 
un valor que situa les expectatives entre “bones” i “molt bones”.

L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) recupe-
ra gairebé dos punts i se situa en 21,2, encara molt lluny de 
l’IPSE però en valors positius després de la caiguda que es va 
produir al novembre pel conflicte català. Ara es pot dir que les 
expectatives se situen entre “regulars” i “bones”. Però la per-
cepció segueix sent pitjor pel que fa a la publicitat que respecte 
a l’economia i també pitjor entre els mitjans de Vigía que entre 
els anunciants de Zenthinela.

Previsions per mitjans
La previsió per al conjunt dels mitjans es manté estable en 
un +3,1%. Per a cada un dels mitjans es produeixen lleuge-
res variacions respecte a les que obteníem al gener. En cap 
cas arriben al punt percentual. Obtenim per primera vegada en 
aquest format previsions per a Xarxes Socials i Vídeo a Inter-
net. S’ofereixen sense comparació ja que no hi ha una dada 
anterior.

Les previsions d’inversió per mitjans poden veure’s a la taula 
següent. Es comparen amb les previsions elaborades al gener. 
A la tercera columna es representa el sentit de la variació. Un 
signe + indica que la previsió és ara millor; un signe - que la 
previsió ara és pitjor:
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El format “In stream” s’imposa en una proporció propera a 2 per 
1 davant del “in banner” en la utilització publicitària del Vídeo 
on Line.

ADECEC presenta la “guia pràctica de 
la mesura” a Barcelona

ADECEC, l’Associació d’Empreses Consultores en Relacions Pú-
bliques i Comunicació, ha presentat a Barcelona la Guia Pràctica 
de la Mesura, el primer consens sectorial per avaluar l’efectivitat 
de les relacions públiques i la comunicació a Espanya. ADECEC, 
com a representant del sector de la comunicació, s’ha fet ressò 
de la creixent necessitat mostrada per part de clients i d’agències 
de trobar un acord per al mesurament de l’efectivitat de les ac-
cions de relacions públiques que, integrant els mons on i off, es 
desenvolupen en benefici de companyies i institucions.
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La Guia presentada és fruit d’una iniciativa de ADECEC, con-
sensuada amb totes les agències, igual que compartida des 
del primer moment amb altres institucions fonamentals en 
l’àmbit de la comunicació: AEDEMO, DIRCOM, Kantar Media 
i Launchmetrics. Aquest innovador document, fonamental per 
al futur d’aquestes disciplines, s’ha realitzat amb la intenció 
d’involucrar a tots els agents de l’àmbit professional: signatures 
de relacions públiques, departaments de comunicació i empre-
ses d’investigació, seguiment i anàlisi de mitjans, per arribar 
a un acord sectorial que garanteixi una bona i imprescindible 
mesurament del sector.

Teresa García Cisneros, presidenta de ADECEC, ha destacat 
des del punt de vista de les agències, “la importància d’haver 
donat amb un consens professional, així com l’oportunitat que 
aquesta Guia obre perquè els responsables de comunicació 
d’empreses i institucions apostin de manera decidida per la 
mesura i l’incorporin en la seva inversió en comunicació”. En 
relacions públiques i comunicació es treballa amb intangibles: 
reputació, notorietat, confiança o credibilitat, de manera que 
fins ara ha resultat molt difícil valorar correctament la seva ren-
dibilitat sense establir certs indicadors a partir dels quals poder 
prendre decisions.

En aquest mateix sentit, els consells i referències recollits a la 
Guia Pràctica de la Mesura de ADECEC esdevé un instrument 
molt útil per justificar el que les companyies inverteixen en co-
municació, ja que només a través del mesurament de resultats 
pot realitzar una gestió eficaç en tots els àmbits del món empre-
sarial o institucional. Aquesta Guia seguirà actualitzant-se en 
un grup de treball, juntament amb AEDEMO i DIRCOM, centrat 
en l’evolució, el seguiment i la millora del mesurament. La “Guia 
Pràctica de la Mesura” es pot descarregar gratuïtament clicant 
AQUÍ. (D’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)

El sector publicitari pren una postura 
conjunta sobre les notícies falses 

Cinc associacions, entre elles IAB Europe, que representen la 
indústria de la publicitat europea, han publicat una carta oberta 
a la Comissió Europea que tracta la  consulta pública sobre no-
tícies falses i desinformació en línia. Els signants del document 
són conscients de les notícies falses i dels fenòmens de desin-
formació en línia i estan molt preocupats pel tema. 
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Atès que la publicitat en línia és la principal font d’ingressos per 
al panorama de diversos mitjans a Europa, els grups d’interès 
reafirmen el seu compromís a tota la indústria de treballar per 
assegurar que recolzem el periodisme de qualitat i redueixi els 
incentius financers als falsos proveïdors de notícies. La carta 
forma part de la resposta d’ IAB Europe a la consulta pública 
de la Comissió Europea. Es preveu que la Comissió publiqui la 
seva estratègia a nivell de la UE sobre aquest tema la primave-
ra de 2018. (d’AEC)

Es consumeixen més mitjans en línia, 
però creixen els que no tenen anuncis

Una de les qüestions que 
ha aconseguit internet és 
fer molt més accessible 
la informació. Qualsevol 
amb accés a la xarxa pot 
tenir a la seva disposició 
una àmplia massa de 

continguts. Però ¿quin impacte està tenint això en els mitjans? 
És l’era d’internet una era daurada per a la informació? Si se li 

pregunta als responsables dels mitjans de comunicació sobre la 
qüestió, possiblement les seves respostes deixin veure una si-
tuació una mica complexa, que es veu d’una manera agredolça.

Cert és que arribar als potencials lectors / consumidors 
d’informació és possiblement avui més senzill que mai i que 
els mitjans poden ser més ambiciosos que mai. Les seves au-
diències ja no estan limitades per qüestions com poden ser les 
barreres geogràfiques i poden arribar a ser pràcticament glo-
bals. No obstant això, i al mateix temps, internet, que tantes 
coses bones ha aportat, també s’ha convertit en una mena de 
dinamita per al negoci. Rendibilitzar els mitjans s’ha convertit 
en alguna cosa més complicada que mai, ja que ha rebentat 
els preus de la publicitat, ha fet que els anuncis es converteixin 
en menys rellevants i no ha creat una alternativa sostenible a 
pagament per continguts en alguns tipus de mitjans.

Les últimes dades ja deixen prou clara aquesta situació. Un es-
tudi de PQ Media ha assenyalat que les dades de consum dels 
mitjans de comunicació a tot el món van en augment, però això 
no implica necessàriament que es vegin més anuncis o que es 
distribueixi més publicitat, ja que el consum no està pujant exac-
tament en els mitjans tradicionalment sostinguts amb publicitat.
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Sobre els temps de consum de mitjans, les xifres són positives. 
Les últimes xifres assenyalen que el consum global de mitjans 
va créixer en un 3,1%, el que fa que de forma global es consu-
meixin a la setmana unes 49,2 hores per usuari de mitjans. Els 
que millors dades de creixement presentaran seran els mitjans 
digitals. Gràcies al creixement dels dispositius mòbils i la seva 
popularització com a porta d’entrada per a la xarxa, els mòbils 
impulsaran el consum de mitjans en línia. Vídeos en línia, àu-
dio i llibres hauran estat, segons les estimacions, els canals de 
major creixement en 2017 com portals de consum de mitjans.

Els lectors d’El Butlletí poden ampliar la informació sobre 
l’estudi de PQ Media CLICANT AQUÍ. (de Puro Marketing)

La Generalitat licita la gestió i inserció 
de la publicitat institucional en els 
mitjans
El Departament de la Presidència ha obert el procés de licitació 
per als serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en 
els mitjans de comunicació que porti a terme la Generalitat mi-
tjançant els seus departaments i els organismes i entitats que 

en depenen. El pressupost base de licitació és de 24 milions 
d’euros (sense IVA) per un contracte de dos anys prorroga-
bles una anualitat. El termini per presentar ofertes finalitza el 
9 d’abril.

La licitació consta de tres lots. El primer lot és el multimèdia 
i correspon als serveis de gestió i inserció de publicitat insti-
tucional en televisió, premsa, ràdio, exterior i internet, noves 
tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius, a excepció 
d’aquelles actuacions de comunicació vehiculades exclusiva-
ment a través dels dos altres lots.

El segon lot és per als serveis de gestió i inserció de publicitat 
institucional únicament a través de mitjans impresos, diaris, su-
plements de diaris i revistes; i el tercer només és per a internet, 
noves tecnologies i nous dispositius digitals i/o interactius.

El nombre mínim d’empreses contractistes per lot és de tres 
adjudicatàries i el màxim de quatre.

El valor estimat del contracte és de 36 milions d’euros (sense 
IVA): 21 milions per al primer lot; 10 milions per al segon, i 5 mi-
lions per al tercer. Aquestes quantitats s’han calculat en compte 
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la despesa que potencialment es generaria durant tota la possi-
ble durada del contracte (incloent-hi la pròrroga) i sobre la base 
dels imports dels contractes adjudicats durant la vigència de 
l’acord marc anterior. (de Comunicació 21)

Banco Santander sempre espera que 
tot surti bé

El Banc Santander consolida el seu posicionament dins del 
sector assegurances (Vida - Llar - Salut) amb la seva nova 
campanya de producte creada per l’agència MRM // McCann. 
A través d’una història de ficció publicitària rodada per especia-
listes en un circuit tancat, la campanya gira sobre el concepte 
“Sempre cal esperar que tot surti bé”, una aposta per veure el 
costat positiu de les coses, però que a la vegada ens crida a la 
reflexió sobre la innombrable quantitat d’imponderables que, en 
qüestió de segons, poden posar en perill la nostra seguretat i 
la dels nostres. “Sempre cal esperar que tot surti bé”, per això 
Assegurances Santander posa a la nostra disposició tots els 
productes, serveis i tecnologia d’un Banc líder a Espanya.

Tota la comunicació es complementarà amb mitjans gràfics en 
les pròpies oficines i canals de l’entitat, així com amb falques de 
ràdio i mencions en mitjans esportius. Una campanya que pre-
tén posicionar a l’entitat càntabra dins el ventall de possibilitats 
a l’hora de triar una asseguradora. (de La Publicidad)
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Una nova eina per explorar dades en 
la tecnologia de les redaccions
Per International Center for Journalists

El Centre Internacional de Periodistes (ICFJ) i Google News 
Lab han llançat aquesta setmana un explorador de dades in-
teractiu que facilita als usuaris aprofundir en una gran quantitat 
de noves dades d’enquestes de centenars de redaccions de tot 
el món i examinar com els periodistes utilitzen la tecnologia.

L’eina de visualització de dades utilitza els resultats de l’estat de 
tecnologia de l’ICFJ a Global Newsroom, la primera enquesta 
mundial sobre l’adopció de tecnologia per part dels mitjans de 
comunicació. ICFJ es va associar amb el Laboratori de Notícies 

de Google, l’estudi de disseny Polygraph i la Càtedra Knight de la 
Universitat de Miami en el periodisme visual Alberto Cairo (con-
sultor en la Universitat Oberta de Catalunya) per construir l’eina.

L’informe de l’enquesta va trobar que, malgrat alguns guanys, 
els periodistes no es mantenen al ritme de la revolució tecno-
lògica. Identificà els líders regionals i els retards, així com els 
buits en tot, des de la formació de premsa fins a la seguretat 
digital. Ara, l’ICFJ fa aquestes dades disponibles i convida els 
periodistes a explorar i il·luminar tendències ocultes.

“Compartim aquest tresor de dades per a periodistes, directors 
de redaccions de premsa, investigadors, finançadors i altres 
per explorar”, va dir Joyce Barnathan, president de l’ICFJ. “Es-
tudieu les tendències que us interessen i utilitzeu les dades per 
informar noves estratègies i investigacions”. 

Dirigit a avaluar el grau de manteniment dels periodistes amb la 
revolució tecnològica, l’estudi va obtenir respostes de més de 
2.700 directors de premsa i periodistes de 130 països.

“The News Lab està orgullós de donar suport a aquest increïble 
estudi”, va dir Simon Rogers, editor de dades de News Lab. 
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“Treballar en una redacció mai ha estat més desafiant, i aquest 
informe ens proporciona visions úniques sobre la vida quotidia-
na dels periodistes a la vora de la innovació editorial”.

L’explorador de dades permet als usuaris filtrar aquest conjunt 
de dades sense precedents i descobrir nous descobriments que 
donin llum a les tendències de la seva regió i del món. Es poden 
filtrar per variables com ara la posició i el tipus de redacció, així 
com descarregar les dades d’enquesta anònimes agregades 
per a una anàlisi addicional.

Amb l’explorador, els usuaris poden fer preguntes com:

• Quines eines utilitzen els periodistes de l’Àfrica subsahariana 
per arribar i interactuar amb el públic?
• Quins tipus de formació valoren més els redactors de notícies 
de l’Amèrica Llatina i el Carib?
• Com funcionen els empleats de la redacció a Eurasia/l’antiga 
URSS assegurant la seva informació i com es compara amb els 
d’Amèrica del Nord?

Storyful, Google News Lab i SurveyMonkey van donar suport 
a l’estudi. El programa de comunicació, cultura i tecnologia 

de Georgetown University va ajudar a administrar i analitzar 
l’enquesta, que es va distribuir a través de SurveyMonkey. Els 
resultats es van recollir en vuit regions: Eurasia/antiga URSS, 
Europa, Amèrica Llatina, Orient Mitjà/Àfrica del Nord, Amèrica 
del Nord, Àfrica subsahariana, Àsia Meridional i Àsia oriental / 
sud-est.

Fem un cop d’ull a l’explorador de dades i mirem els aspec-
tes més destacats de l’enquesta sobre Media.

Hi ha una nova estratègia que cadascun pot provar a la seva re-
dacció segons l’enquesta de l’ICFJ? ERs vol investigar més so-
bre un tema concret? Aleshores cal permetre que ICFJ sàpiga 
com estem utilitzant aquestes dades: Omple  aquest formulari 
o enviar un  tweet a #ICFJtechsurvey. .

Google llança un pla de subscripció 
per a empreses de periodisme

En el cas de les subscripcions, l’empresa comptarà amb tecno-
logia per tractar d’augmentar el nombre de persones que pa-
guen per continguts digitals digitals. Això es farà en dos fronts 
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principals. En el primer d’ells, un nou servei permetrà a l’usuari 
subscriure’s a una publicació amb el seu compte de Google, 
que us mantindrà connectat a totes les plataformes d’aquest 
vehicle.

Google ha dit que cobraria a les empreses de mitjans de comu-
nicació una tarifa de manteniment per utilitzar l’eina, però no 
ha volgut dir l’import. “El que puc dir és que serà un model molt 
generós per a l’editor”, va dir Richard Gingras, vicepresident de 
productes informatius per a la companyia. S’afegirà un espai en 
la recerca perquè els subscriptors d’un determinat diari puguin 
veure en ressaltar el material produït per aquesta eina.

El segon front anunciat aquest dimarts per augmentar el càrrec 
per contingut digital es refereix a l’ús de la tecnologia per indi-
car qui podria ser un nou consumidor d’un determinat vehicle. 
Google afirma que proporcionarà a l’editor dades que els per-
metrà individualitzar l’intent de vendre el seu contingut a cada 
persona. (de Folha de S. Paulo)

Google prioritzarà en les recerques 
mitjans amb subscripció

El proper canvi en l’algoritme de Google mostrarà als usuaris 
en les recerques en primer lloc el contingut dels mitjans als 
quals estiguin subscrits. Aquest important canvi donarà més 
prioritat en les recerques a aquells continguts informatius de mi-
tjans i diaris amb subscriptors. Per tant, els usuaris de Google 
subscrits a determinats diaris, trobaran aquests articles amunt 
en els resultats de cerca.

Tot això forma part de l’estratègia de Google de “localitzar i re-
tenir lectors de pagament”. Però hi ha moltes coses que no se 
saben d’aquest nou canvi. En primer lloc, no es coneix si es 
llançarà aquest mateix any, ni tampoc si arribarà a tots els paï-
sos. Així mateix, tampoc s’ha definit si les empreses de mitjans  
s’han d’adaptar o se’ls oferiran les eines per aconseguir una 
major rendibilitat. (de Bloomberg)
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La solució basada en blockchain per a 
editors de Wordpress

Vivim en un entorn en què és molt difícil identificar notícies fal-
ses o detectar contingut duplicat sense l’ajuda de sistemes de 
cerca. Des Good Rebels volen oferir als autors de contingut 
digital una solució independent, gratuïta i basada en blockchain 
que, integrada en Wordpress, serveixi per validar la data i hora 
de publicació d’un contingut. Tot i que no es pot prendre com 
una evidència de l’autoria, determina quan una peça de mate-
rial es va reclamar com a pròpia i pública per primera vegada.

Les solucions basades en blockchain s’han utilitzat en diferents 
indústries. No obstant això, si observem la indústria de creació 
i gestió de llocs web, és evident que encara hi ha molt poques 

solucions. Només hi ha 29 plugins de WordPress a tot el món 
que ofereixen valor basat en blockchain per a editors o autors, 
i la majoria d’ells se centra en la monetització. No obstant això, 
més enllà de la monetització, hi ha una gran batalla per l’autoria 
dels continguts. Ja en 2013, Matt Cutts va estimar que apro-
ximadament el 25-30% de tot el contingut online era material 
duplicat.

El connector que ha desenvolupat Good Rebels pot configu-
rar fàcilment perquè estampe el contingut en una, dues o tres 
blockchains diferents. Es pot triar entre aplicar el estampe ma-
nualment o definir quin tipus de contingut publicat en el lloc web 
es vol estampar. La informació del estampe és pública i ofereix 
als editors una element visual per incorporar a la pàgina que 
inclou un enllaç a la informació d’estampat específica. Ara ja és 
possible estampar el teu contingut i tenir la confirmació de pu-
blicació suportada en blockchain. No atorgat per cap empresa 
privada específica i com a declaració de l’autoria del contingut. 
(de Media-tics)
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Quatre consells per crear contingut 
en vertical a Instagram

Les Stories d’Instagram compten amb uns 300 milions d’usuaris 
al dia. Les particularitats dels smartphones fan que la majoria 
d’aquests milions d’usuaris creuen continguts per i per a una 
pantalla vertical (el 94% dels usuaris ho fan). No és el millor 
format pel que fa a qualitat, ja que un vídeo gravat en vertical 

patirà a l’hora de ser presentat en un monitor o televisió, però 
sens dubte gaudeix de gran popularitat. I no només Instagram 
vol treure tot el profit a aquest format, sinó que Google també 
aposta per ell.

Vista aquesta tendència, que no només es dóna entre els joves, 
el gegant propietat de Facebook ha decidit publicar al seu bloc 
una sèrie de quatre consells perquè els usuaris espremin al 
màxim la verticalitat. Cada consell ve acompanyat del punt de 
vista d’il·lustradors, fotògrafs, animadors i dissenyadors.

Dirigeix els ulls de la teva audiència.- Al blog d’Instagram ho 
deixen clar: la majoria de la gent està entrenada per mirar d’una 
forma horitzontal. Però amb l’adveniment del telèfon intel·ligent 
i les seves pantalles verticals, les composicions es distribueixen 
en un eix totalment diferent. Instagram recomana dirigir els ulls 
dels espectadors de dalt a baix en lloc de costat a costat.

Anima les teves idees.- Instagram recomana l’ús de 2D, 3D, 
stop-motion i altres tècniques d’animació per donar vida a les 
idees. Els artistes asseguren que un ecosistema visual vertical 
ofereix novetats a l’hora de jugar amb l’animació, sense deixar 
de banda una interacció natural.

NOVES EINES
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Divide la pantalla.- Des Instagram recomanen dividir la panta-
lla per crear contingut d’una manera nova i immersiva. Ja siguin 
dues stories diferents però connectades, o dues fotografies, la 
divisió permet fer que els espectadors es fixin en aquelles parts 
que el creador vulgui i que obtinguin una perspectiva nova.

Juga amb el text i el disseny.- La possibilitat d’afegir text i 
jugar amb el disseny del contingut mitjançant els múltiples emo-
jis, stickers i gifs disponibles, permeten crear una profunditat i 
textura que serà clau a l’hora de captar l’atenció de l’audiència. 
(de Trecebits)

Instagram llança Shopping

Instagram ha llançat aquest dimarts la funció Shopping arreu 
d’Espanya, que permet a empreses etiquetar productes en les 
seves publicacions i ofereix als usuaris la possibilitat de com-
prar-los directament des del web de la marca. Un servei que 
arriba després d’haver-se estrenat als Estats Units durant el 
2017. En un comunicat, la plataforma ha destacat que es tracta 
d’una de les seves novetats “més importants” des del llança-
ment de les eines per a empreses.

Més concretament, segons Instagram, Shopping ofereix un ac-
cés “senzill” als preus i detalls del producte. Per etiquetar un 
producte, les empreses han de seguir el mateix procés que per 
etiquetar una persona en una publicació. Des d’una publicació 
etiquetada del feed, els usuaris poden comprar el producte des 
del web sense necessitat d’haver-lo de buscar. A més, podran 
fer clic en el botó Comprar d’un perfil d’empresa per obtenir 
més informació sobre el preu i els detalls del producte que els 
interessa. (de Via Empresa)
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El Blockchain en la comunicació: 
transparència i eficiència
Per Acceso, Intellicence tho shine

  
El blockchain és la tecnologia del futur en el present, o això és 
el que asseguren alguns experts en “la cadena de blocs”. El 
blockchain encara és un desconegut per a un gran sector de la 
població i sovint s’associa només a la moneda digital. No obs-
tant això, aquesta nova forma descentralitzada de transacció 
d’informació té moltes aplicacions a diversos sectors, entre ells, 
la comunicació. Hem entrevistat a dos experts de blockchain 
perquè ens expliquin com es podrà utilitzar en comunicació. 
Però abans, deixem un petit context sobre què és el blockchain.

El blockchain no va sorgir d’un dia per l’altre, sinó que ha estat 
una investigació que ha durat més de 40 anys. Tot va començar 
a principis del segle XX, quan diferents investigacions van as-
seure les bases de la criptografia, però no va ser fins a la dèca-
da dels 90 quan van sorgir diferents solucions descentralitzades 
per a realitzar pagaments electrònics sense intermediaris. El 
2008 Satoshi Nakamoto (és un pseudònim), va publicar el seu 
estudi “Bitcoin P2P e-cash”, on explica la forma d’implementar 
una moneda digital descentralitzada, basada en cadenes de 
blocs. Mesos després, Nakamoto publica la primera transac-
ció realitzada amb aquest mecanisme a través de Bitcoin. Des 
de llavors, han sorgit més monedes digital basades en aquesta 
tecnologia.

Però, com funciona blockchain?
Imaginem que volem enviar 100 euros a Fernando. La informa-
ció de la transacció es codifica i s’envia a la xarxa en forma de 
bloc. Però aquest bloc no només transmet la nostra transacció, 
sinó que mana dos codis per identificar l’origen i la destinació. 
Aquests codis han de verificar tots els usuaris de la xarxa, de-
nominats nodes. Un cop verificada la informació, el nostre bloc 
passa a formar part de la cadena de blocs i una còpia de la 
nostra transacció es mana a tots els nodes.
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La qüestió és que, aquest sistema permet que la informació 
que es passa d’un costat a un altre primer es verifiqui com a 
correcta, i després, quedi registrada a tota la comunitat block-
chain. Però blockchain no només es pot aplicar a transaccions, 
sinó que té moltes més aplicacions en altres sectors a més del 
financer.

Tenint ja aquesta informació, presentem als nostres dos experts 
en blockchain:

Alex Preukschat, assessor de desenvolupament estratègic, 
gestió de projectes i formador d’empreses dins de l’ecosistema 
Blockchain, i Olga Blanco, responsable de Blockchain a IBM, 
amb més de 18 anys d’experiència en diverses àrees com re-
enginyeria de processos de negoci. La gran pregunta:

Com afectarà el blockchain al futur de la comunicació?
Alex ens explica que afectarà de dues maneres. “D’una ban-
da  afectarà els mitjans de comunicació, a causa del procés 
de descentralització. Hi haurà molts més formats de mitjans i 
de creadors de continguts. Tindran menys pes els mitjans de 
comunicació tradicionals establerts i el pes passarà als nous 
creadors de contingut digitals. D’altra banda estaran més de-

mandats perfils de comunicació que entenguin l’ecosistema i 
que són fonamentals per a comunicar amb les comunitats que 
sostenen tot l’ecosistema blockchain” .

Olga sosté que la majoria dels analistes consideren que Bloc-
kchain pot transformar radicalment, no només el món financer, 
sinó a multitud de sectors com empreses energètiques, tele-
comunicacions, administració pública, logística, transport i per 
descomptat als mitjans de comunicació. “I és que Blockchain 
obre sens dubte una nova forma de fer les coses. Internet va 
ser una revolució per a la informació que ha impactat en totes 
les empreses de comunicació, ara blockchain és la següent re-
volució per a les transaccions i actius que sens dubte afectarà 
de nou a aquestes empreses. Els valors essencials de Block-
chain, permeten la descentralització i la desintermediació i això 
afectarà els models actuals dels mitjans de comunicació anant 
a models més col·laboratius en què la seguretat, la procedèn-
cia, el consens i la immutabilitat seran la base de la relació”, 
afirma Olga.

De quina manera podrien beneficiar econòmicament les em-
preses de comunicació del blockchain? Alex és clar en aquest 
tema: “per un mitjà de comunicació tradicional intensifica la ne-
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cessitat de reinventar-se d’una forma àgil i jugant amb la tec-
nologia com a procés dinàmic”. Segons ell, el professional del 
món de la comunicació que s’encarrega de crear continguts es 
beneficiarà del blockchain. “En moltes d’aquestes creacions de 
contingut, l’autor ha sortit com a perdedor tot i que el volum 
de continguts ha augmentat, perquè la monetització d’aquests 
continguts és difícil. L’internet de la informació ha permès que 
es pugui practicar la informació sense censura, però que no es 
pugui rastrejar bé. Blockchain possibilitarà que les màquines 
es vagin pagant entre elles per l’ús de continguts digitals. Els 
creadors de continguts es poden beneficiar de manera directa”.

Altres empreses que es podran beneficiar econòmicament 
del blockchain són les agències de notícies, com és el cas de 
Reuters. “Reuters està apostant per convertir-se en oracle de 
l’ecosistema blockchain”. Alex ens explica què és un oracle: 
“En blockchain pots sol·licitar un contracte intel·ligent, però 
aquests contractes només existeixen dins d’aquesta comunitat 
blockchain. Imagina’t, jo aposto que demà plourà. El contracte 
intel·ligent s’executa de forma automàtica a la blockchain de 
forma garantida però el coneixement de si ha plogut o no ho 
necessita des d’una font d’informació fiable, segura i exterior. 
Això és un oracle” .

La necessitat d’oracles es deu al fet que els nodes no tenen 
accés fàcil a la informació fora de la cadena, de manera que 
no hi ha una forma directa de validar les condicions en què es 
basen els contractes intel·ligents. “Un oracle és, simplement, 
un traductor per informació proporcionada per una plataforma 
externa”. Els oracles proporcionen les dades necessàries per a 
desencadenar contractes intel·ligents per executar-se quan es 
compleixin els termes originals del contracte. Aquestes condi-
cions podrien ser qualsevol cosa relacionada amb el contracte 
intel·ligent: temperatura, finalització del pagament, canvis de 
preus, etc.

“Aquests oracles són l’única forma en què els contractes 
intel·ligents interactuen amb dades fora de l’entorn de Block-
chain. Les empreses com Reuters estan dient jo puc convertir-
me en una font fidedigna per blockchain i això tindrà un valor al 
mercat i em pagaran per això”, afirma Alex.

Per l’Olga, Blockchain permet la reinvenció dels serveis di-
gitals actuals i la creació de nous, brindant-los noves fonts 
d’ingressos. “Algunes idees són les relacionades amb la pos-
sibilitat de moure diners mòbils -transferències de diners de 
subscriptor a subscriptor, remeses internacionals...- i els ser-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

veis de gestió d’identitats tant als subscriptors com als socis 
comercials”.

Relacionat amb el tema que ha tractat Alex, Olga aprofundeix 
en el sistema de pagament als creadors de continguts: “Bloc-
kchain permet també ara la realització de pagaments a nivell 
de continguts concrets com pot ser un article, sense que sigui 
necessari una subscripció més àmplia tant en contingut com en 
temps”.

“ Els valors essencials de Blockchain, permeten la descentra-
lització i la desintermediació i això afectarà els models actuals 
d’els mitjans de comunicació anant a models més col·laboratius 
en què la seguretat, la procedència, el consens i la immutabili-
tat seran la base d’una nova forma de relació sustentada en la 
confiança .

Vivim en un món cada vegada més interconnectat, tant a nivell 
personal com professional, i en tots dos aspectes la transparèn-
cia i la confiança són claus”, respon Olga.

Pel que fa a les xarxes socials, Olga aclareix que les xarxes so-
cials han canviat la nostra forma de relació, i ara seran les xar-

xes blockchain les que canviaran el model de relacionar també 
a nivell empresarial. “En primer lloc perquè hi haurà interrelació 
contínua en àrees on fins ara era impensable i en segon, per-
què els actors dels processos tal com els coneixem avui, poden 
canviar”.

Alex Preukschat comenta que el concepte de comunitat tal com 
s’ha creat en els últims anys al voltant de les marques com Fan-
ta, són comunitats comercials. Fans d’una marca.

“Estan vinculats amb aquesta marca per afinitat, interès i tot 
això. El concepte de comunitat de blockchain és molt més ampli 
. Perquè les persones que formen la comunitat tenen interessos 
econòmics i també participen activament en el desenvolupa-
ment d’aquests projectes. Es necessitaran serveis per ajudar a 
gestionar aquestes comunitats”, conclou Alex.

El blockchain servirà per frenar la posveritat en xarxes so-
cials?
Tots dos entrevistats defensen la idea que blockchain servirà 
per frenar la posveritat i amb ella el fenomen de les fake news. 
Alex comença a explicar la seva afirmació parlant de signatu-
res digitals. “En criptografia tens el concepte de clau pública 
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i privada. S’està creant un sistema de clau digital on tu pots 
signar que tu ets l’autor d’alguna cosa o que has participat en 
alguna cosa. En el futur, una de les apostes que estem fent és 
que quan un mitjà d’informació et fa una consulta, l’entrevistat 
podrà corroborar amb la seva clau privada que aquesta cita és 
correcta. Això li dóna veracitat tant a la notícia, com al periodis-
ta i l’entrevistat. Es crea un vincle de confiança. 

Olga ens posa en context sobre un problema de les xarxes so-
cials:  “Les xarxes socials permeten avui en dia compartir idees, 
opinions o afirmacions de manera lliure i no controlada, això fa 
que en ocasions la informació es doni per certa sense cap tipus 
de confirmació o de verificació, és per això que cada vegada 
més es fan fins i tot virals notícies que no són certes. Blockchain 
permetrà evitar les notícies falses, atès que els propis controls 
intrínsecs d’una xarxa blockchain permetran mantenir la inte-
gritat d’una notícia des que es crea i mentre es comparteix. 
D’aquesta manera, en l’ecosistema blockchain tindrem la cer-
tesa de la veracitat de les notícies així com de la ‘propietat’ de 
les mateixes, servint com una ‘Propietat Intel·lectual’ immediata 
dels continguts generats, conservant tal com han estat creats, 
evitant la seva còpia i la seva modificació”.

Així, doncs, i per resumir, per als mitjans de comunicació, bloc-
kchain portarà tres beneficis destacables:

- Una millor monetització dels continguts i un major control pel 
que fa a pagaments per continguts petits, com articles.

- Major veracitat i transparència. Les informacions tindran la 
signatura digital de cada autor i no es podran modificar ni elimi-
nar del sistema.

- La possibilitat de convertir-se en oracles de la comunitat bloc-
kchain, aportant dades exteriors contrastades que ajudin a veri-
ficar el compliment dels contractes intel·ligents.

Per als departaments de comunicació els beneficis en seran 
dos:
- La millora de transparència amb els clients a l’hora de emetre 
o enviar comunicats oficials.

- La possibilitat de crear campanyes de publicitat en mitjans i 
xarxes socials on es pagui per el consum real i es tingui com 
a preferència l’interès dels consumidors, aportant al negoci un 
major coneixement del consumidor i una inversió més eficient.
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La confiança dels espanyols en 
els mitjans de comunicació perd 
posicions en l’índex Esade

L’índex de confiança dels espanyols en els mitjans de comu-
nicació es va situar en 98,9 punts (en una escala de 0 a 200 
punts), més de 10 punts menys que els 108,6 punts de la pe-
núltima mesurament de l’Índex de Confiança Social, que elabo-
ren l’escola de negocis Esade i la Universitat Ramon Llull, amb 
la col·laboració de l’Obra Social de la Caixa. Els mesuraments 
d’aquest índex semestral corresponen als mesos de setembre i 
març de 2017, respectivament.

La confiança en els mitjans se situa per primera vegada per 
sota dels 100 punts des que va començar a elaborar-se l’índex 
al setembre de 2014. Com a conseqüència d’això, també s’ha 
registrat una pèrdua en relació a altres institucions que també 
mesura l’índex. Així, si al març de 2017 només mereixia més 
confiança el mercat laboral (116,6, ara), en l’últim índex els mi-
tjans han caigut a la tercera posició en ser superat també per 
l’educació (99,2).

De tota manera i en relació a la confiança en el conjunt de 
les institucions, els 98,9 punts dels mitjans de comunicació 
els situen per sobre de la mitjana (83,0 punts) i per davant de 
l’habitatge (98,0) i la sanitat (93,1). A més distància se situen la 
resta de les institucions previstes per l’índex d’Esade/La Caixa: 
prestacions socials (71,8), institucions econòmiques i empre-
sarials (67,4), pensions (60,9) i institucions polítiques (41, 2).

El Butlletí ofereix més informació als seus lectors sobre aquest 
índex CLICANT AQUÍ (de Digimedios)

Neix el glossari de comunicació 
estratègica en espanyol

La Fundació de l’Espanyol 
Urgent (Fundéu BBVA) ha 
creat el primer Glossari de 
la Comunicació Estratègi-
ca. Un document que té per 
objectiu oferir alternatives 
en espanyol a més de 350 
anglicismes que es fa servir 
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cada dia a la indústria del màrqueting (a la qual la Fundéu re-
comana anomenar màrqueting) i la publicitat. Paraules tan es-
teses en la indústria com com “brand impact”, “followers”, “mar-
ket research”, “start-up” o “target” tenen la seva alternativa en 
espanyol i ja es pot consultar en el Glossari de la Comunicació 
elaborat per Estanislao Echazú i Ramiro Rodríguez.

Es tracta d’un document de consulta especialment dirigit als 
professionals de la comunicació i la premsa especialitzada. A 
més de presentar l’alternativa en espanyol a aquests termes, el 
glossari de la Comunicació inclou una definició concisa de cada 
un d’aquests termes per ajudar a la seva comprensió.  En lloc 
de “branded content”, aquest document recomana usar “contin-
gut de marca”, “seguidors” seria la paraula correcta per referir-
nos en espanyol als “followers” de xarxes socials, mentre que 
una “market research” no és més que una “investigació de mer-
cat” i una “start-up”, seria una “empresa emergent”. Finalment 
el “target” seria el “públic objectiu”.

El Butlletí us ofereix complet “El primer glosario de comunica-
ciónb estratègica en espanyol”. Només clicar AQUÍ (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)

Formació al Col·legi de Periodistes

Webinar: Com fer vídeos interactius.- On line. Dilluns 26 de 
març (de 15:30h a 16:30h) - Amb aquest webinar, a càrrec de 
Nereida Carrillo, els alumnes podran aprendre a fer vídeos inte-
ractius amb eines senzilles i intuïtives. Veurem alguns exemples 
de vídeos interactius en mitjans i en campanyes de comunica-
ció corporativa. Aprendrem a fer un vídeo interactiu pas a pas 
i donarem idees de com explotar-los, millorar-los i difondre’ls.

Webinar: InBound Marketing.- On line. Dijous 5 d’abril (de 
10:00h a 11:00h) - A l’igual que l’empatia és fonamental per evo-
lucionar en qualsevol relació, l’empresa 3.0 necessita desenvo-
lupar les seves capacitats empàtiques per establir un vincle de 
valor amb el seu client.  Descobreix en aquest webinar, impartit 
per Pilar Yépez, com l’empatia és un dels pilars de la filosofia 
inbound i quines eines ens ajudaran a posar-la en pràctica.

Taller de Podcasts per a periodistes.- Barcelona. Divendres 6 
i 13 d’abril (de 10:00h a 14:00h) - Els podcasts estan conquerint 
noves audiències a la vegada que es transformen en poderoses 
eines de comunicació i màrqueting digital. En aquest curs inten-
siu, dirigit per Enrique San Juan, podràs descobrir com realitzar 
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podcasts i entendre de quina manera poden ajudar-te en el teu 
desenvolupament professional. 

El videojoc com a eina periodística.- Girona. Divendres 6 
d’abril (de 10:00h a 15:00h) - Barcelona. Dimecres 11 d’abril 
(de 09:30h a 14:30h) - En aquesta sessió, a càrrec de Marc 
Bellmunt, plantejarem el videojoc com a eina de transmissió de 
missatges periodístics. Ens hi aproximarem des d’una vessant 
teòrica i pràctica que ens permetrà desenvolupar el nostre propi 
prototip de videojoc com a peça periodística.
  
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. (de CPC)
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El Govern de Canadà dóna 50 milions 
de dòlars al periodisme local, que no 
en té prou
Per Nieman Lab

És palès que hi ha una severa crisi de la premsa impresa al Ca-
nadà. La devallada dels ingressos ha portat a diversos grups de 
mitjans canadencs a defensar una forma d’intervenció governa-
mental. Les recomanacions inclouen canviar les regles fiscals 
per permetre als mitjans de comunicació competir en igualtat 

de condicions amb els gustos de Google i Facebook, amb crè-
dits temporals d’impostos digitals i permetre un periodisme de 
proximitat sense ànim de lucre finançat per la filantropia.

Als Estats Units, Facebook proporciona una mica de suport (3 
milions de dòlars, 3 mesos, 13 redaccions) a notícies locals. A 
Canadà ho fa el govern. El pressupost del govern liberal pro-
posa més de 5 milions de dòlars cadencs (39 milions de dòlars 
nord-americans) per al suport del periodisme local. Aquests són 
els dos argumentaris que figuren en el pressupost canadenc:

Per garantir la confiança en les perspectives del periodisme lo-
cal i la rendició de comptes en les comunitats locals, el Govern 
proposa proporcionar 50 milions de dòlars en cinc anys, a partir 
del 2018-19, a una o més organitzacions no governamentals 
independents que donin suport al periodisme local en comuni-
tats mal servides. Les organitzacions (entitats, organismes, as-
sociacions) tindran plena responsabilitat d’administrar els fons, 
respectant la independència de la premsa.

A més, en consonància amb l’assessorament establert en 
l’informe del Fòrum de Polítiques Públiques sobre les novetats 
en l’era digital, el proper any, el Govern canadenc explorarà 
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nous models que permetin donar suport particular i filantròpic 
a periodistes de confiança, professionals, sense ànim de lucre 
i locals. Notícies. Això podria incloure noves maneres perquè 
els diaris canadencs innovin i es reconeguin aptes per rebre un 
ajut per a la provisió de periodisme sense ànim de lucre, que 
reflecteixi l’interès públic que ofereixen des de la perspectiva 
de la proximitat.

Però News Media Canada, l’organització comercial per a mi-
tjans impresos i digitals, ja ha dit que els 50 milions no són 
suficients. Havia demanat 350 milions de dòlars l’any. “Per po-
sar en context l’import anunciat en el pressupos, 10 milions/
any és el cost d’executar una redacció en un diari  de mida 
mitjana i d’àmbit regional”, afirma l’organització en un comuni-
cat. “Havent de difondre aquesta quantitat de diners entre els 
3.700 municipis de Canadà, això significa que no hi haurà fons 
suficients per donar suport a inversions reals en periodisme i 
notícies locals”.

Columbia Journalism Review revisa les reaccions de diversos 
editors canadencs, que estan (entre altres coses) preocupats 
perquè els diners es destinaran a la cadena de periodistes na-
cionals PostMedia (que manté la reducció de llocs de treball a 

mesura que s’endeute), amb l’esperança que anirà a organit-
zacions de notícies digitals (que no s’esmenten explícitament 
en el pressupost), i que estan interessades en possibles canvis 
fiscals a les regles actuals del periodisme de proximitat sense 
ànim de lucre que facilitin als mitjans editors de notícies sense 
ànim de lucre recaptar diners i acceptar donacions a fi i efecte 
de poder disposar d’un millor finançament.

D’altra banda, i malgrat no flexionar els seus músculs en el 
pressupost d’aquest any, el govern federa  del Canadà afirma 
que els gegants tecnològics, com Facebook i Google, tenen 
una “clara responsabilitat” en el declivi del periodisme tradicio-
nal i que per tant tenen l’obligació d’invertir.

“Crec que s’estan plantejant cada cop més veus a tot el món pel 
fet que les plataformes han de reconèixer la seva responsabili-
tat, i que, tot i que reben una gran part dels ingressos publicita-
ris digitals, cal que hi hagi un enfocament de suport clar i trans-
parent cap a un periodisme local més confiat”, va dir Mélanie 
Joly, ministra federal de patrimoni, al diari Toronto Star.
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El Media Insight Project analitza els 
motius pels quals la gent paga per 
notícies
Per American Press Institute

El Media Insight Project, una iniciativa impulsada per l’American 
Press Institute i el Associated Press-NORC Center for Public 
Affairs Research, ha publicat recentment un informe sobre els 
motius que porten els usuaris a pagar per consumir notícies.
 
A mesura que les subscripcions van guanyant pes en el model 
de negoci dels mitjans, sembla oportú entendre el millor possi-
ble a les audiències, aprendre a segmentar pel seu tipus o grau 
de lleialtat i per la seva propensió al pagament.

Aquest nou treball analitza en concret a usuaris que s’han subs-
crit durant els últims tres mesos a algun dels 90 diaris dels Es-
tats Units inclosos en l’estudi. Han estat consultades més de 
4.100 persones, el que permet establir diferències entre diaris 
grans i petits o sobre les preferències pel que fa al consum di-
gital versus imprès, entre d’altres aspectes.
 
Aquestes són algunes de les principals conclusions de l’estudi:
 
Hi ha algunes precondicions per subscriure:
• El 60% vol accés a notícies locals
• El 40% detecta molts articles interessants i útils
• El 31% vol donar suport al periodisme local

Hi ha un factor determinant que impulsa finalment la subscripció:
• El 45% finalment es subscriu per l’existència d’una promoció 
o una prova gratuïta

Abans de subscriure, els usuaris utilitzen un mitjà durant 
força temps:
• El 74% es van relaciona amb aquest mitjà com a mínim durant 
diversos mesos abans de decidir pagar
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Un cop subscrit, la qualitat té molt a veure amb la retenció:
• El 78% valora el fet d’obtenir informació fiable i precisa
• El 68% valora que el diari tracti de manera justa a tots els bàndols
• El 29% valora la que el diari li permeti ara diners

Els usuaris utilitzen el diari de moltes maneres un cop 
subscrits:
• El 52% utilitza els cupons de descompte
• El 43% comparteix de manera habitual continguts del diari
• El 18% es subscriu a newsletters especialitzats

L’estudi també ofereix aquestes lliçons:
• “La qualitat i la precisió són importants per a gairebé tots els 
grups de subscriptors, especialment després de subscriure”.

• “Les troballes ofereixen una oportunitat i també un advertiment 
per als editors. Suggereixen que reduir ara les redaccions (com 
fan molts editors per mantenir els marges de beneficis davant 
la reducció dels ingressos) posa en perill qualsevol estratègia 
de subscripció a llarg termini. És possible que els editors hagin 
d’acceptar un marge de benefici més petit o, en alguns casos, 
cap, per invertir en la qualitat de contingut que exigeixen els 
possibles subscriptors”.

• “Independentment de les seves motivacions subjacents, molts 
subscriptors són activats per descomptes oferts en el moment 
oportú. Gairebé la meitat de tots els subscriptors recents (45%) 
va citar les ofertes promocionals com el desencadenant imme-
diat, més del doble de qualsevol altre factor “.

• “La mida del mercat importa”. Els motius per a subscriure va-
rien en funció del tipus i mida del diari. “Els nous subscriptors de 
diaris petits són més propensos a preferir el diari imprès al digi-
tal que els de grans diaris metropolitans (85% enfront del 56%) 
i subscriure després de mudar-se a la ciutat (23% enfront del 
13%). Els subscriptors de grans diaris metropolitans són més 
propensos a subscriure que aquells de petits diaris després 
d’apreciar que hi ha una gran quantitat d’articles interessants 
(45% enfront de 30%)”.

• “Els subscriptors de diari imprès i digital són diferents. Els 
subscriptors digitals en aquest estudi tendeixen a ser més jo-
ves, homes i amb més formació que els lectors impresos. Els 
lectors digitals se senten més atrets per la bona cobertura d’un 
tema en particular que els lectors impresos (38% enfront de 
25%) i per detectar contingut especialment útil o interessant 
(47% enfront de 36%). La meitat dels subscriptors digitals 
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s’activen per subscriure-us al topar-se amb un comptador del 
mur de pagament, i és més probable que els lectors impresos 
estiguin motivats pel desig de donar suport al periodisme local 
(38% enfront del 29%).

En l’informe s’identifiquen 09:00 “camins cap a les subscripcions”, 
que són els “motius i condicions que, junts, porten al fet que una 
persona se subscrigui”. Els nou “paths” són els següents, i per a 
cada un d’ells l’informe ofereix informació molt detallada:

1. “Digital Paywall Converters”: es subscriuen perquè volen ar-
ticles il·limitats
2. “Topic Hunters”: es subscriuen pel seu interès específic en 
un tema
3. “The Locally Engaged”: es subscriuen perquè els preocupa 
la seva comunitat
4. Social Media-Mobile Discoverers: es subscriuen després de 
mantenir una relació d’alta qualitat amb el medi en les platafor-
mes digitals
5. Journalism Advocates: es subscriuen perquè donen suport a 
una premsa lliure
6. Life CHANGERS: es subscriuen perquè acaben de mudar-se 
o de canviar de feina

7. Coupon Clippers: un argument vàlid per a captar noves subs-
cripciones.

Més informació AQUÍ.
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Nic Newman: “els periodistes han 
de tornar a connectar amb els seus 
lectors”
Per Miquel Pellicer /  Next Media

Nic Newman és un periodista i estrateg digital que va tenir un 
paper clau en la configuració dels serveis d’Internet de la BBC 
durant més d’una dècada. Va ser membre fundador del lloc 
web de notícies de la BBC, que lidera la cobertura internacional 
com a editor mundial (1997-2001). Com a cap de desenvolu-
pament de productes per a BBC News, va ajudar a introduir 
innovacions, com blocs, podcasts i vídeos sota demanda. Més 
recentment, va dirigir equips digitals, desenvolupant llocs web, 
aplicacions de TV mòbil i interactiva per a Notícies, Esports, 
Clima i Local. Newman ha jugat un paper important en el des-
envolupament d’estratègies i pautes de xarxes socials per a la 
BBC. Actualment, Nic és professor convidat del Reuters Insti-
tute for the Study of Journalism i consultor de mitjans digitals. 
Està casat i té tres fills i viu a Londres.

 

Com va ser el procés de creació d’un document com Journa-
lism, Media and Technology Trends and Predictions 2018’?
He estat fent aquest treball fa més d’una dècada. Hi ha tant 
canvi, tants desenvolupaments nous que em resulta realment 
útil fer un balanç un cop l’any. Em ajuda a entendre les tendèn-
cies subjacents i separar-les de les coses brillants que poden 
estar aquí avui i desaparèixer demà. Part del procés també és 
una col·laboració col·lectiva amb grans idees de persones més 
intel·ligents que jo en tecnologia i mitjans. Algunes d’aquestes 
persones han contribuït generosament amb suggeriments i pre-
diccions durant anys.
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Quin ha estat l’element més difícil d’analitzar?
Normalment, és fàcil predir el futur immediat si estàs ben infor-
mat i parles amb les empreses de mitjans. Aquestes iniciatives 
ja estan en marxa i també fem una enquesta en la qual els 
principals editors, estrategs i CEO ens diuen el que planegen 
de totes maneres, això ajuda. Però el futur a mitjà i llarg termini 
és molt més difícil perquè hi ha tantes parts mòbils i moltes 
variables. Intento evitar massa prediccions específiques aquí. 
En canvi, intento centrar-me en les tendències a llarg termini 
(tecnologia o socials) i després treball cap enrere des d’allà.

La verticalització, la segmentació i la audiovisualització 
són les tres principals àrees de tendència que presenta en 
l’informe de l’Institut Reuters?
Hi ha tendències sobre la narració d’històries i les tendències 
sobre el negoci del periodisme. En termes de narració, el pe-
riodisme vertical i visual és una tendència important que les 
companyies de mitjans encara intenten comprendre. La forma 
del dispositiu mòbil (vertical) i la mida de la pantalla (petit) ho 
fa inadequat per a molts dels formats d’impressió antics, com el 
“article de notícies”. Els formats verticals i visuals d ‘ “històries” 
que van ser promoguts per snapchat, Instagram i ara Google 
AMP crec que es convertiran en el corrent principal durant el 

proper any perquè els editors i periodistes necessitin aprendre 
noves habilitats visuals. La indústria necessita millorar en la 
creació de contingut comprimit, en un cop d’ull ràpid i en his-
tòries detallades.

Des del punt de vista empresarial, la tendència clau està en 
com utilitzem les dades millor per crear relacions més signi-
ficatives i una major lleialtat entre les marques de notícies i 
les seves audiències. Internet va crear un entorn multimèdia 
fragmentat, de selecció i barreja que ha soscavat els models 
comercials i la confiança en qualsevol marca en particular. Ara 
els mitjans intenten tornar a atraure les audiències amb contin-
gut més personalitzat i rellevant mitjançant l’ús de dades per 
a comprendre realment les necessitats bàsiques. Després, a 
través de la segmentació i la recomanació intel·ligent, intenten 
recrear la lleialtat i la profunditat de l’experiència. Això finalment 
permetrà a més editors cobrar per contingut de notícies en línia.

Estem vivint un moment d’incertesa sobre els canals de dis-
tribució com Facebook i altres xarxes socials. Com creus 
que evolucionarà aquesta situació en els pròxims mesos?
Moltes persones ara descobreixen contingut a través de xarxes 
de tercers com Facebook i Google. L’ús de notícies en aquestes 
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xarxes s’ha duplicat en els últims cinc anys i en un país com 
Espanya, més del 50% diu que fa servir Facebook per rebre 
notícies cada setmana. Això està soscavant la relació directa 
entre les marques de notícies i les audiències, però també sos-
cava el model comercial per a la publicació. La focalització de 
dades superior de Facebook vol dir que està obtenint una gran 
part de la publicitat en pantalla en línia que alguna vegada va 
ser per als editors. Aquestes xarxes també s’han omplert de 
desinformació i desinformació que soscaven la confiança.

No sorprèn llavors que en la nostra enquesta d’editors en línia, 
el 44% va dir que estaven més preocupats pel poder i la mida 
de les plataformes que l’any passat i que Facebook és particu-
larment impopular.
  

En termes de resposta, Facebook està treballant increïblement 
dur per tractar de solucionar aquests problemes. Però pot ser 
massa tard per persuadir els polítics, a la premsa i al públic que 
són seriosos. Els canvis d’algorisme intentaran amagar contin-
gut de notícies no fiable. També és probable que augmentin el 
contingut que la seva comunitat consideri fiable (marques més 
tradicionals) especialment al voltant de la política o les elec-
cions. Hi haurà més enfocament sobre com donar suport i es-
calar els serveis de comprovació de fets que lluiten per obtenir 
tracció per a les seves activitats de depuració, donada la quan-
titat d’informació errònia que existeix. Però al mateix temps, 
aquells que vulguin difondre informació tindran noves eines. 
L’aprenentatge automàtic està creant models en què els vídeos 
dels polítics ara poden ser manipulats i sembrats a les xarxes 
socials amb conseqüències potencialment desastroses.

En general, crec que les companyies tecnològiques reduiran 
significativament la quantitat de desinformació que els consu-
midors veuen aquest any en augmentar l’autoritat de les fonts 
tradicionals i minimitzar les fonts de les que estan menys se-
gurs. Al seu torn, això crearà altres problemes a mesura que 
les noves i diverses fonts de notícies i informació es vegin des-
plaçades. Al final, no hi ha una solució fàcil al problema de les 
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notícies falses. Tots hem de romandre atents i assumir més res-
ponsabilitat per resoldre el que nosaltres mateixos som. Això 
significa més ensenyament d’alfabetització de notícies a les 
escoles ia través de programes de divulgació pública.

Les aplicacions de missatgeria podrien ser una alternativa 
real a les xarxes socials tradicionals?
Les aplicacions de missatgeria estan creixent ràpidament. 
WhatsApp en particular ha crescut en importància i permet a 
les persones tenir més control. Veiem més debats movent-se a 
xarxes tancades i grups on hi ha menys abús i les persones po-
den expressar-se més honestament amb amics reals. Tot i això, 
crec que no reemplaçaran les xarxes socials: tenen un paper 
diferent. Facebook i Instagram seguiran sent importants per a 
la identitat en línia i una expressió pública més àmplia. Whats-
App, Messenger, snapchat i Telegram són per a una conversa 
més íntima i privada. Havent dit això, la línia entre una aplicació 
de missatgeria i una xarxa social es desdibuixarà. Les xarxes 
socials també s’afegiran noves línies comercials a mesura que 
madurin. 

Per exemple, Trump, Brexit, el procés d’independència de 
Catalunya ... què haurien d’aprendre els mitjans d’aquests 
processos geopolítics?
L’opinió s’ha polaritzat profundament en els grans temes que 
esmentes. Això planteja grans reptes per als periodistes, que 
tenen prejudicis i opinions pròpies que sovint apareixen a la 
cobertura. Per exemple, després de Trump i Brexit, molts perio-
distes es van sorprendre i van sorprendre pels resultats perquè 
es trobaven en una bombolla liberal i metropolitana. Els perio-
distes han de tornar a connectar amb els seus lectors, tornar als 
informes bàsics i recuperar el seu sentit de l’objectivitat. Amb 
massa freqüència, els periodistes són vistos com a part de l’elit 
governant que no pot o no vol informar sense por als rics i po-
derosos.

Un altre símptoma d’aquests canvis ha estat el creixement del 
nou periodisme partidista a Espanya, Estats Units i el Regne 
Unit distribuït en gran mesura a través de les xarxes socials. 
Gran part d’això és una resposta a les falles percebudes dels 
principals mitjans de comunicació, però un mitjà més parcial 
està portant a una profunda falta de respecte pels fets. La nos-
tra investigació mostra que els consumidors de notícies estan 
lluitant per saber què creure ja que els fets es generen rutinària-
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ment per recolzar una agenda específica. Això està minant la 
confiança i la comprensió.

Tot i els mals moments per a la veritat, l’informe mostra 
moltes oportunitats per a la comunicació en general ...
Absolutament, en general, segueixo sent optimista. Internet 
ofereix a la gent comuna l’oportunitat d’accedir a més informa-
ció que mai en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Les em-
preses tenen més oportunitats d’arribar als consumidors amb 
missatges rellevants i específics. Els propers anys es tractaran 
de maximitzar aquestes oportunitats a mesura que ens endin-
sem en l’era del big data i la personalització, alhora que miti-
guem els riscos al voltant de la desinformació i la confiança.
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Què passaria si només llegissis diaris 
impresos durant dos mesos?
Per Miriam Garcimartín / Media-Tics

El periodista Farhad Manjoo va dur a terme un experiment en 
què durant un parell de mesos només va utilitzar la premsa en 
paper per mantenir-se a l’aguait de les notícies. Ara ha volgut 
compartir les seves conclusions.
  

 
Internet s’ha convertit en una de les fonts d’informació preferi-
des dels usuaris, ja sigui a través dels mitjans de comunicació 
en línia, els blocs o les xarxes socials. Cada vegada són menys 
les persones que llegeixen diaris impresos, i molt menys diària-

ment. Però, podria avui un ciutadà mantenir-se informat pres-
cindint d’Internet i acudint només a la premsa escrita?

Farhad Manjoo, periodista de The New York Times especialitzat 
en tecnologia, ha volgut fer la prova. Durant gairebé dos mesos, 
va apagar les seves notificacions de notícies digitals i es va 
desconnectar de les xarxes socials. A canvi, es va subscriure 
als diaris impresos The Times, The Wall Street Journal i The 
San Francisco Chronicle i a la revista setmanal The Economist. 
Manjoo es va permetre certes llicències, com rebre butlletins 
per correu electrònic o escoltar podcasts. És a dir, va triar no-
més aquells formats que, assegura, “apreciessin la profunditat i 
la precisió” en lloc de la velocitat.

El periodista ha volgut compartir com va canviar la seva vida 
durant aquestes setmanes. Un dels efectes immediats va ser 
sentir-se menys ansiós i addicte a les notícies, encara que pa-
radoxalment reconeix que estava millor informat. També era 
una persona amb més temps lliure. Però, realment tot va ser 
tan positiu?

Manjoo assegura que ell sempre ha preferit llegir les notícies en 
pantalles a les que podia accedir només amb prémer un botó. A 
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l’aproximar-se a la premsa en paper, les pàgines li van semblar 
massa grans i el tipus de lletra massa petit. Però no només el 
format dificulta la consulta de les notícies, també el preu és un 
handicap important. Per exemple, una subscripció anual a The 
Times costa el mateix que el millor iPhone d’Apple.

Salvat el format, per Manjoo llegir les notícies impreses li va 
permetre adonar-se de les trampes a què ens veiem sotmesos 
amb les notícies a Internet. En el diari, la notícia apareix al cos-
tat d’un article d’anàlisi, mentre que a les xarxes socials ja ve 
predefinida, esbiaixada i acompanyada per un flux interminable 
de comentaris que distorsionen els fets. “És exactament la nos-
tra lleialtat a la multitud, al que altres persones diuen sobre les 
notícies, en lloc de les notícies en si mateixes, el que ens fa 
susceptibles a la desinformació”, assenyala.

Una altra de les causes de la desinformació és la rapidesa que 
exigeix la tecnologia. No obstant això, Manjoo assegura que 
això xoca frontalment amb la lentitud de la vida real, i impedeix 
que els professionals puguin prendre’s el seu temps per verifi-
car i contextualitzar les notícies. El diari recull informacions del 
dia anterior, però ja treballades. “Quan llegeixes (les notícies) 
un cop al dia, el món sembla contingut i comprensible” .

Les conclusions finals del columnista de The New York Times 
són dos. La primera és que no cal llegir diaris impresos per es-
tar millor informat: només cal crear un ritual de notícies propi en 
el qual es seleccionin aquells mitjans i formats que permetin a 
l’usuari tenir un coneixement més profund de la informació. La 
segona és que no és que els diaris siguin tan genials: “el que 
era tan dolent eren les xarxes socials” .
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Del periodisme mòbil a l’ubic. Allà on 
siguis, hi haurà notícies
Per Ramon Salaverria, professor de Periodismo Universitat de 
Navarra/ Mobile Journalism - Medium

Noves formes de producció automatitzada de continguts 
irrompen en el periodisme. Sense haver paït encara l’impacte 
d’internet, els mitjans treuen el cap a un nou entorn tecnològic, 
que transformarà radicalment les maneres de produir i difondre 
la informació. Des de les tecnologies d’intel·ligència artificial 
fins a la Internet de les Coses, una ona de noves tecnologies 
convertirà el periodisme que coneixem en alguna cosa ubiqua.

Allà on siguis, hi haurà notícies “Un terratrèmol de magni-
tud 4,7 ha estat registrat avui dilluns al matí a cinc milles de 
Westwood, Califòrnia, segons el Servei Geològic dels Estats 
Units. El tremolor ha passat a les 6:25 a. m., a una profunditat 
de cinc milles”... i prossegueix. Percep una cosa estranya en 
aquestes paraules? Si no és així, sàpiga que vostè és un dels 
cada vegada més nombrosos lectors incapaços de distingir 
entre una notícia escrita per una persona i una altra escrita 
per un robot.

El 17 de març de 2014, la informació que començava amb 
aquestes línies va fer història. Encara que, per descomptat, no 
passarà a la posteritat per la brillantor del seu estil, sí que li cap 
l’honor, almenys, d’haver estat la primera notícia que, havent 
estat escrita per un robot, va aconseguir situar-se com informa-
ció principal del web d’un diari, de Los Angeles Times, ni més 
ni menys.

La carambola va ocórrer així: a primera hora d’aquell dilluns, la 
xarxa de sismògrafs de Califòrnia va percebre una sacsejada 
que, sense ser enorme, va aconseguir una magnitud suficient 
com per llançar una alerta automàtica. Detectat el tremolor, 
les bases de dades sísmiques van produir un avís que, entre 
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d’altres destinataris, va ser rebut per molts mitjans. Sense això, 
a les sis del matí, amb les redaccions pràcticament buides, 
pocs eren els mitjans capaços de fer-se ressò de la notícia.

Excepte el Times. Feia alguns mesos, el diari havia implantat 
un sistema de redacció automàtica de notícies mitjançant una 
aplicació algorítmica, això que hem anomenat un robot. Com 
als robots no els importa matinar, el del Times va rebre l’alerta 
i va composar una nota breu, de 102 paraules. La informació 
es va publicar a l’instant al web, mentre els veïns del acabalat 
districte de Westwood, just al costat de Beverly Hills, es desper-
taven sobresaltats pel tremolor que havien sentit sota els seus 
peus. Què van fer? El que hauria fet vostè: buscar informació.

El web del Times era l’únic que a aquella hora primerenca es 
feia ressò immediat de la notícia, de manera que els usuaris 
van començar a visitar-la i a repercutir-la a les seves xarxes 
socials. Això va desencadenar un efecte bola de neu. La notícia 
va atreure cada vegada a més lectors, fins que aquest volum 
creixent de transit va posar per fi la cirereta: el sistema de ges-
tió de continguts del Times, programat per donar més realç a 
les notícies més visitades, va col·locar automàticament la infor-
mació en el lloc més destacat del web. S’havia produït l’inaudit: 

una informació no treballada per “ningú”, no escrita per “ningú” i 
no publicada per “ningú” era la notícia que estaven llegint “tots”.

Aquest és un exemple del futur tecnològic que se li acosta al 
periodisme. Sistemes de producció automatitzada transforma-
ran tant la manera en què es produeix la informació com la 
forma en què la consumim. Si els dispositius mòbils han revolu-
cionat en pocs anys la forma en què ens vam informar, la nova 
generació d’objectes interconnectats, això que s’ha anomenat 
la Internet de les Coses (Internet of Things, IOT), multiplicarà 
la nostra exposició als continguts en totes les seves modalitats. 
Estarem permanentment exposats a un bombardeig de missat-
ges comercials, d’entreteniment, professionals i, per descomp-
tat, també periodístics. 

Tot són incògnites respecte de l’impacte que aquest nou es-
cenari tecnològic tindrà en el consum de continguts informa-
tius, així com en la pròpia professió periodística. Vint anys de 
tortuosa convivència amb internet han demostrat que mitjans 
i periodistes no assimilen amb facilitat els canvis tecnològics. 
Les novetats que estan per arribar pot ser que resultin encara 
més difil·les de digerir. 
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Avui mòbil, demà ubic
En pocs anys, hem passat de buscar notícies a sentir-nos des-
bordats per la informació. Abans de l’arribada de internet, infor-
mar-se obligava a un acte de pelegrinatge: el ciutadà havia de 
fer un esforç de recerca -acudint a un quiosc, a un transistor, a 
un televisor- per rebre la informació. En els últims temps, la xar-
xa, i molt especialment els dispositius mòbils, han transformat 
la forma en què accedim als mitjans: ara és la informació la que 
ens busca, sovint sense que nosaltres ho desitgem. Mitjançant 
alertes, notificacions, crides i trucades d’atenció de tota mena, 
els continguts pugnen per captar el nostre interès allà on estem.

Els estudis de consum d’informació periodística certifiquen 
aquest canvi de model. L’edició més recent del principal infor-
me sobre consum de noticies digitals al nostre país, el Digital 

News Report - Espanya 2017, coordinat per la Universitat de 
Navarra, confirma que, en conjunt, mòbils i tauletes (47%) han 
superat el 2017 per primera vegada a l’ordinador (46%) com 
a principal dispositiu d’accés a les notícies. Aquest estudi, ba-
sat en més de 2.000 qüestionaris a internautes espanyols, s’ha 
detectat que, entre els menors de 45 anys, el mòbil ja és el 
dispositiu principal de consum de notícies per un de cada dos 
(51%) usuaris. Els més grans de 45 anys mostren xifres una 
mica més baixes, però igualment creixents, en el consum de 
notícies mitjançant mòbils. 

Aquests dades revelen un canvi important: el periodisme web 
ha donat pas al periodisme mòbil. Les publicacions web, conce-
budes per a la consulta des d’un ordinador, comencen a ser, en 
efecte,  cosa del passat. Passat del futur, pel cap baix.

Avui dia, el consum de notícies s’orienta ràpidament cap als 
mòbils, una tendència que seguirà creixent. Però aquesta no 
és l’estació de destinació. Després dels mòbils, ens espera una 
nova revolució tecnològica: la Internet de les Coses, la que con-
vertirà en receptor i font d’informació als objectes més diversos. 
Aquesta nova era de la xarxa està cridada a transformar el pe-
riodisme: multiplicarà exponencialment el nombre de pantalles 
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des de les que rebrem informació, fins a convertir el consum de 
notícies en alguna cosa constant, ininterrompuda. Es passarà, 
en fi, de l’actual periodisme mòbil a un nou periodisme ubic.

Periodisme post internet
El mòbil ens sotmet sovint a un enutjós bombardeig de missatges 
davant el qual, però, tenim una opció: apagar el telèfon. En el futur, 
ni tant sols existirà aquesta escapatòria. Ho vulguem o no, viurem 
envoltats de pantalles, que sortiran a rebre’ns a cada pas. Els contin-
guts que avui rebem en el nostre mòbil personal se’ns mostraran a les 
pantalles i avisos sonors com els que ens anirem trobant aquí i allà.   

El futur escenari tecnològic post internet serà molt diferent del 
que hem conegut fins ara. Oblideu-vos d’aquesta xarxa que 
interconnecta “només” a computadores i dispositius mòbils. 
Imagini alguna cosa molt més gran, on fins i tot l’objecte més 
insospitat -qualsevol aparell del seu lloc de treball, del transport 
públic, de centres comercials, del seu vehicle particular i, per 
descomptat, de la seva llar- estarà interconnectat. La realitat 
virtual i la material es entrecreuaran. En aquest ciberespai tan-
gible, els objectes -el seu rellotge de polsera, un comptaquilò-
metres, el quadre de botons d’un ascensor-, a més de complir la 
seva funció tradicional, hi sumaran la capacitat de subministrar 

informació... i de registrar-la. Per cada pantalla amb la qual ens 
ensopeguem hi haurà almenys un sensor. Sovint, molts més 
d’un. Estarems permanentment monitoritzats. De fet, encara 
que no ens adonem, aquest futur ja és en bona mesura pre-
sent. Ens hem acostumat, per exemple, al fet que els sistemes 
de big data calculin automàticament quants cotxes circulen a 
cada instant per una via i a quina velocitat, amb la finalitat de 
detectar embussos i suggerir rutes alternatives. Les botigues 
d’internet -per exemple, les de aerolínies- identifiquen els pro-
ductes més buscats en cada moment i adapten automàticament 
la seva oferta per maximitzar el benefici. La companyia consul-
tora Gartner calcula que, per al 2020, el 85% de les interaccions 
comercials es realitzaran sense intermediació humana.

Aquesta presa de decisions automatitzada està arribant també 
al periodisme. Com en l’exemple de Los Angeles Times, els mi-
tjans comencen a monitoritzar els assumptes que capten més 
interès i acomoden la seva oferta informativa automàticament, 
d’acord amb aquests patrons, cada vegada més ho faran sense 
intermediació humana. Els mitjans, en efecte, estan entrant de 
ple en l’era del big data. Però la quantitat i diversitat de noves 
tecnologies que planen sobre el periodisme va més enllà. I la 
seva capacitat transformadora és gegantina. 
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Arriba la intel·ligència artificial
En els últims anys, per als mitjans més innovadors ja s’ha con-
vertit en costum emprar recursos que fa poc temps ens haurien 
semblat de ciència-ficció. Tecnologies com els drons, els for-
mats gràfics de 360 º o certes modalitats de realitat virtual for-
men part ja del dia a dia de molts mitjans. Aquestes tecnologies 
són tot just un entremès del que es veu venir. 

Una de les àrees de major impacte correspondrà a les tecno-
logies de intel·ligència artificial. En un simposi organitzat a Rio 
de Janeiro per la Universitat de Harvard al novembre de 2017, 
experts dels cinc continents van coincidir a assenyalar el sector 
dels mitjans i el periodisme com un dels que, juntament amb 
l’educació, la sanitat i els negocis, es veurà més transformat 
per aquestes tecnologies en els propers anys. La diversitat 
d’innovacions en aquesta àrea és veritablement enlluernadora.

Als sistemes d’escriptura automàtica i chatbots (aplicacions al-
gorítmiques que permeten entaular converses entre un usuari 
i la màquina), ja incorporats per alguns mitjans, aviat s’hi su-
maran altres aplicacions que estan en fase de desenvolupa-
ment. Es tracta, per exemple, de sistemes de transcripció au-
tomàtica de manuscrits, que alliberaran als periodistes de la 

sempre feixuga tasca de passar a net les notes d’un quadern. 
S’estendran així mateix els sistemes de transcripció automàtica 
de veu, així com les aplicacions de traducció instantània entre 
idiomes. 

La imatge, per la seva banda, serà una de les àrees en què més 
canvis arribaran. En els últims anys, hem estat testimonis de la 
proliferació de càmeres de seguretat en carrers i edificis. En el 
futur, això es multiplicarà. El principal canvi arribarà a través 
dels cotxes, que es convertiran en unitats mòbils en potència. 
Els nous automòbils estaran proveïts de càmeres de vídeo i, 
a semblança dels avions, tard o d’hora disposaran també de 
la seva pròpia caixa negra, en què quedaran registrades les 
imatges de manera automàtica. Segons OICA, patronal mun-
dial dels constructors d’automòbils, a finals de 2015 hi havia 
més de 1.200 milions de vehicles circulant pel món. Ara imagi-
nem a aquests cotxes gravant sense parar el que troben al seu 
pas. També en l’àmbit de la imatge s’optimitzaran els sistemes 
de reconeixement facial. Les aplicacions d’aquestes tecnolo-
gies per al periodisme són incomptables. Per exemple, els edi-
tors podran lliurar-se d’una de les seves tasques més tedioses: 
els peus de foto podran identificar de manera automàtica qui 
són les persones que apareixen retratades en una fotografia. 
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S’estendrà així mateix el vídeo hipertextual, el que ens perme-
trà fer clic no només en enllaços de text, sinó també en objec-
tes que apareguin en un vídeo. De fet, molts vídeos s’editaran 
sense intervenció humana. El mateix que certs mitjans ja publi-
quen notícies escrites per robots, arribaran els vídeos editats 
automàticament per aplicacions algorítmiques.   

En realitat, els formats periodístics en el seu conjunt donaran 
un salt qualitatiu. L’actual llenguatge multimèdia passarà a ser 
multisensorial. A més de llegir, veure i escoltar continguts perio-
dístics, en el futur també els podrem tocar, gràcies al desenvo-
lupament de les tecnologies hàltiques. Ja hi ha experiments fins 
i tot orientats a la transmissió digital de sensacions olfactives i 
gustatives. Tindrem, en fi, periodisme per als cinc sentits.

L’actual llenguatge multimèdia passarà a ser multisensorial
Les tecnologies d’intel·ligència artificial es recolzen en una altra 
puixant àrea d ‘innovació: l’aprenentatge automàtic o machine 
learning. Gran part dels nous desenvolupaments tecnològics es 
basa en aquest model: que siguin les màquines les que, a partir 
d’una anàlisi estadística de les bases de dades, prenguin les 
decisions per si mateixes. Dit així, les tecnologies de machi-
ne learning poden sonar a aquestes distòpies tan pròpies dels 
relats de ciència-ficció: societats on les màquines arriben a un 
grau d’intel-ligència que les porta a rebel·lar-se enfront dels hu-
mans i prenen el control. No obstant això, tranquil·litzem-nos: la 
realitat no és tan amenaçant (almenys, per ara). 

Avui dia, els sistemes d’aprenentatge automàtic propicien la 
presa de decisions a partir de models probabilístics. No passen 
d’aquí. Però tenen una qualitat: a mesura que acumulen més 
informació, afinen les seves decisions cada vegada més. I això 
els permet predir comportaments. És aquesta qualitat la que fa 
previsible la seva propagació en la indústria periodística. 

Perquè? Perquè les tecnologies d’aprenentatge automàtic de 
facilitar a les empreses periodístiques gestionar el tràfic dels 
seus mitjans de manera més eficient (el que no equival ne-
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cessàriament a fer una millor informació, com bé sabem). En 
efecte, aquestes tecnologies permetran gestionar continguts 
informatius en base a criteris estadístics i, fins i tot, persona-
litzar l’oferta per a cada individu. Per exemple, si una persona 
acostuma a dedicar el seu temps a llegir notícies sobre un de-
terminat equip esportiu, però, en canvi, tot just al cas de les in-
formacions sobre altres equips, la màquina conclourà que, per 
augmentar la fidelització d’aquesta persona, convé oferir-li més 
notícies del seu equip i pràcticament cap dels altres. 

Llums i ombres de Matrix
Esta nova onada de tecnologies planteja múltiples incògnites 
al futur del periodisme. Són moltes les oportunitats, encara 
que no menys les amenaces. D’entrada, hi ha pocs dubtes que 
aquests nous modes de producció informativa afectaran als pe-
riodistes en el seu vessant laboral. La producció robotitzada de 
certs continguts farà innecessaris alguns perfils professionals, 
aquells més lligats a tasques rutinàries o dedicats al mer pro-
cessament informatiu. Si en la vostra redacció encara queden 
periodistes que es limiten a ressenyar notes de premsa en pirà-
mide invertida, no es sorprengui si dins de poc aquestes per-
sones són baixa. Probablement, una màquina els reemplaçarà 
en aquesta tasca. Ara bé, que no s’estengui el pànic: queda 

molt lluny el moment, si és que arriba alguna vegada, en què 
una màquina sigui capaç d’escriure una bona crònica, una en-
trevista o reportatge. Els perills van, per desgràcia, més enllà 
de l’estrictament professional. L’automatització dels processos 
editorials pot propiciar la proliferació de publicacions guiades 
només per criteris quantitatius: mitjans que publiquen només el 
que ven i no -almenys, de tant en tant- el que importa. Aquesta 
deriva de molts mitjans cap al transit pel transit ja ha començat 
a mostrar greus conseqüències. La difusió deliberada de no-
tícies falses està tristament lligada a aquest model. També el 
fenomen de la “càmera d’eco” (“echo chamber”), una metàfora 
molt en voga actualment entre els investigadors sobre opinió 
pública, que descriu la tendència creixent entre els ciutadans a 
consumir i repercutir únicament aquelles informacions amb les 
que estan d’acord. No obstant això, no tot és negatiu.

Les noves tecnologies ens concediran nous períodes de temps 
lliure, que obriran finestres per al consum d’informació. Els co-
txes autònoms, per exemple, poden esdevenir un s’aliat ines-
perat dels mitjans. Mentre transporten sense conductor a les 
persones, aquestes disposaran de nous intervals de temps en 
què, entre altres coses, podran consumir informació. Per cada 
incògnita sorgirà una oportunitat. Allá on estiguem, trobarem 
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noticies. Ara bé, el tecnològic seguirà sent accessori. La clau 
del bon periodisme serà, com sempre, explicar bé el món.
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El poder de les “soft skills” com 
a clau en el desenvolupament 
professional
Per Eduardo Lazcano, expert en transformació digital i profes-
sor a Foxize / Ipmark
  

El magnat xinès Jack Ma explica com no li agrada que els seus 
fills tinguin notes inferiors a 7. El sorprenent és que tampoc 
se sent còmode quan les treuen superiors al 8,5. El motiu és 

que considera que aquesta dedicació per treure una nota millor 
que bona –“excel·lent”- se l’estan traient al desenvolupament 
d’altres habilitats que són igual d’importants en la vida profes-
sional. Crec que aquesta és la clau de l’ocupabilitat en el futur; 
el desenvolupament de les “soft skills” (equilibri adequat entre 
les teves habilitats tècniques i interpersonals). Treure bones 
notes s’aconsegueix mitjançant una tècnica que només serveix 
per a treure bones notes. Per res més.

Per ser empleable (persona que té les habilitats i el potencial 
per ser un bon empleat) cal aprendre tècniques professionals, 
diferents a les acadèmiques, i només es pot fer en la pràctica. 
Per això són tan importants les pràctiques, però no només en 
acabar la carrera. Haurien de fer-se pràctiques al llarg de tota 
la carrera, des del primer dia.

La vida professional no és només saber com es fa un pla de 
màrqueting o un balanç. També és entendre el que vol el teu 
cap, perquè moltes vegades ni ell ho sap i només necessita que 
l’ajudin a definir-se. També és entendre que el teu cap no té la 
raó, només pren decisions sota un criteri i cal saber gestionar 
la frustració i assumir un sol criteri entenent que no podem fer 
cadascú la guerra pel nostre compte.

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

Per posar-se en el camí de l’ocupabilitat cal aprendre tècniques 
professionals, diferents a les acadèmiques, i només es pot fer 
en la pràctica. Naturalment que cal ser intel·ligent emocional-
ment i no deixar que unes coses en contaminin altres. També 
ho és el saber influir i generar confiança. O tenir vocació de 
servei. O saber captar l’atenció i comunicar eficaçment. Tot això 
també és la vida professional i aquestes habilitats es desen-
volupen ampliant el nostre catàleg de vivències, probablement 
fora dels entorns formatius.

I és que hi ha una diferència important; avui dia les tècniques 
canvien ràpid, d’un any per l’altre. No obstant això, les habilitats 

socials han estat gairebé sempre les mateixes des de fa se-
gles. La gent simpàtica, fiable o servicial ha estat sempre molt 
semblant. No obstant això, hi ha professions -tècniques- que no 
existiran en cinc anys.

Els nostres fills necessitaran actualitzar les seves tècniques 
cada poc temps. No obstant això, les “soft skills” van directes 
al sistema operatiu, s’acumularan sobre les experiències ante-
riors i les utilitzaran durant tota la seva vida.

Conec processos de selecció en els quals s’han donat per as-
sumits els coneixements tècnics i la contractació s’ha realitzat 
només en base a l’efecte actitudinal. No obstant això, mai he 
vist una contractació basada només en el currículum sense te-
nir una entrevista personal.

Fins i tot els entrenadors necessiten una xerrada amb el juga-
dor abans de fitxar-lo per assegurar-se que s’integraran bé al 
vestidor. Perquè les habilitats humanes sempre han marcat la 
diferència i sempre ho faran. La clau de l’ocupabilitat en el futur 
serà el desenvolupament de les “soft skills”. 
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