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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Estudi d’Ipsos: el 56% dels 
entrevistats espanyols considera que 
els seus conciutadans “creuen el que 
volen”
Per Laboratorio de Periodismo

Un nou estudi sobre la percepció que els ciutadans de 27 paï-
sos tenen sobre les notícies dóna resultats depriments: a tot el 
món, els ciutadans tenen grans dubtes sobre la veritat de les 
notícies. Així ho posa en relleu un estudi realitzat per l’institut 
d’investigació de mercat i opinió Ipsos, que el diari alemany Die 
Welt ha publicat fa cinc dies.

Per a l’estudi, Ipsos va enquestar 19.000 persones en 27 països 
sobre la seva percepció de la informació en aquests moments. 
Els resultats: el 60 per cent dels enquestats a tot el món suposa 
que els mitjans de comunicació, sovint, posen deliberadament 
en circulació  notícies falses. 

No obstant això, el grau de desconfiança varia molt. Mentre que 
només el 30 per cent dels enquestats a Alemanya creuen que 
els mitjans posen deliberadament en circulació notícies falses, 
el 61 per cent en els EUA i el 82 per cent a Argentina ho creuen. 
El 48 per cent va admetre en l’enquesta que alguna vegada van 
estar involucrats en un engany.

L’opinió ciutadana sobre la pròpia capacitat de distingir notícies 
falses de les veritables tampoc és molt favorable. Per exemple, 
només el 41 per cent dels enquestats a tot el món considera 
que els seus conciutadans són capaços de distingir la  veritat 
de la mentida.

Un alarmant 60 per cent dels enquestats també creu que els 
seus semblants ja no es preocupen per estar al cas de l’actualitat 
o informar-se i en el seu lloc “simplement creuen el que volen”. 
Al Perú, aquest valor va arribar fins i tot al 71 per cent; als Estats 
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Units 68 i a Alemanya, al 62 per cent. A Itàlia, només el 48 per 
cent dels enquestats creu que els compatriotes ja no es preocu-
pen pels fets. A Espanya, el percentatge és del 56%.

Els enquestats van citar la influència dels polítics (52 per cent) i 
els mitjans (49 per cent) com la causa més important de l’error 
de judici dels fets. 

Segons Robert Grimm, Director d’Investigació Política i Social 
a Ipsos, de les dades es desprèn una renúncia a entendre la 
complexitat de la societat actual i el flux de dades de la societat 
digital. En canvi, cada vegada més persones segueixen opi-
nions basades en l’emoció amb juxtaposicions bipolars, com a 
víctimes/perpetradors, residents/estrangers, etc.

Això es veu reforçat per la tendència mundial de preferir roman-
dre a la “bombolla de filtre”. A escala mundial, el 65 per cent 
dels enquestats creu que els seus semblants es mouen en una 
càmera d’eco. En els EUA és on l’enquesta llança una més gran 
incidència en aquest aspecte, apuntant que els ciutadans prefe-
rentment busquen  fonts que permetin confirmar l’opinió que ja 
es té. També a l’Índia (74 per cent), Suècia (71) i Turquia (71), 
les bombolles del filtre semblen poderoses.

El lector es pot descarregar gratuïtament l’informe d’IPSOS. 
Només cal CLICAR AQUÍ (Gràfic: Ipsos)
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www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 2018

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a:
www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com

JULIOL
ICAP 2018
23 - 27/07    
26ª Conferència Internacional de 
Física Atòmica

SETEMBRE
SMART CITY EXPO LATAM 
CONGRESS
11 - 13/09    
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Llatinoamèrica. 
Puebla (Mèxic)

GASTECH
17 - 20/09
Congrés i Exhibició sobre Gas 
i Gas liquat

GLOBAL POWER & ENERGY 
EXHIBITION - GPEX
17 - 20/09    
Esdeveniment Global sobre 
Energies

EXPOHOGAR - BCNJoya
22 - 25/09   
Saló Internacional del Regal, 
Decoració, Bijuteria i Joieria

SMART CITY EXPO JAIPUR 
CONGRESS
26 -28 /09   
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Jaipur (Índia)
COSMETORIUM
26 - 27/09    
Exposició i Congrés per a la 
Creació i Fabricació de 
Productes Cosmètics i de Cura 
Personal

ARNOLD CLASSIC EUROPE
28 - 30/09    
Esdeveniment i Exposició sobre 
Fitness i Culturisme

OCTUBRE
EFINTEC
03 - 04/10
Exposició i Fòrum de les 
Empreses Instal·ladores i Noves 
Tecnologies

LIBER 
03 - 05/10    
Fira Internacional del Llibre

BARCELONA TATTOO EXPO 
05 - 07/10    
Convenció Internacional del 
Tatuatge de Barcelona

SALÓ NÀUTIC 
INTERNACIONAL DE 
BARCELONA
10 - 14/10

CARAVANING
12 - 21/10
Saló Internacional del 
Caravaning

HEALTHIO 
16 -18/10   
Congrés d'Innovació en Salut

IN(3D)USTRY
16 -18/10   
Fòrum Global de Manufactura 
Additiva i Avançada

IoT SOLUTIONS WORLD 
CONGRESS
16 - 18/10
Congrés Internacional sobre 
Solucions IoT per a la Indústria

QATAR MOTOR SHOW 
16 - 20/10   
Saló de l'Automòbil. Doha 
(Qatar)  

AUTO RETRO
18 - 21/10   
Exposició de Cotxes i 
Motocicletes de Col·lecció 

BARCELONA MEETING POINT
25 - 28/10
Saló Immobiliari Internacional

NOVEMBRE
SALÓ DEL MANGA 
01 - 04/11
Saló del Manga i l'Anime

EXPOMINER
09 - 11/11
Saló Internacional de Minerals, 
Fòssils i Joieria

SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS
13 - 15/11
Cimera Internacional sobre 
Ciutats Intel·ligents

SMART MOBILITY CONGRESS
13 - 15/11    
Saló i Congrés sobre la Mobilitat 
Urbana

IWATER BARCELONA
13 - 15/11   
Saló Internacional del Cicle 
Integral de l'Aigua

IBTM WORLD
27 -29 /11   
Saló de la Indústria de Viatges 
de Negocis, Congressos i 
Incentius
BARCELONA GAMES WORLD
29/11 - 02/12    
Saló del Videojoc i 
l´Entreteniment Digital

OCASIÓN
30/11 - 09/12    
El Saló del Vehicle Garantit

DESEMBRE
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27 - 30/12
El nou Festival de la Infància
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Tworek: “L’edat d’or dels diaris va ser 
una excepció històrica”
Per Institut National de l’Audiovisuel / Inaglobal

La indústria periodística viu, en general, una cruenta crisi que 
dessagna gota a gota les redaccions alhora que lluita per bus-
car un nou model de negoci que la s’aproximi a la situació que 
va viure a la segona meitat del segle XX en la major part dels 
països occidentals, i des de mitjans dels 80 fins 2008 a Espan-
ya. És a dir, tornar a ser una indústria econòmicament podero-
sa, amb un model de negoci sòlid i contrastat, capaç de resistir 
els embats cíclics de l’economia.

Però, i si aquest període d’esplendor de la indústria periodís-
tica, almenys econòmicament parlant, va ser una excepció 
històrica? És el que sosté  Heidi Tworek, professora d’Història 
Internacional a la Universitat de British Columbia, a Canadà, i 
coautora de l’estudi “Història natural de les notícies: un es-
tudi epigenètic”.

En una entrevista de Pauline Porro, publicada per l’Institut Na-
cional de l’Audiovisual (INA) de França, la historiadora indica 
que “els periodistes que analitzen la crisi mediàtica dels últims 
20 o 30 anys no s’han referit molt a la història dels mitjans du-
rant quatre segles. El seu període de referència s’estén des de 
la Segona Guerra Mundial fins als nostres dies. Com a resultat, 
la crisi actual generalment es percep com una situació nova i 
com una crisi existencial per als mitjans. No obstant això, si 
posem la crisi actual en una perspectiva de diversos segles, 
observem que el període pres com a referència pels periodis-
tes, de 1940 a 1980, és, de fet, una excepció en la història dels 
mitjans”.

Segons Tworek, “el període de 1940 a 1980 va ser innegable-
ment una edat d’or per als propietaris, ja que era molt rendi-
ble tenir un diari, molt més que moltes altres activitats econò-
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miques. (...) Aquest període va ser excepcional per diverses 
raons. En primer lloc, tot i l’existència de la ràdio i la televisió, 
la premsa escrita era el mitjà dominant en els Estats Units i 
Europa occidental. Per accedir a la informació, la gent compra-
va diaris. Aquesta avantatjosa situació va arribar al seu punt 
màxim entre 1940 i 1980. Els recursos van venir abans de res 
dels anunciants que buscaven arribar a un públic ampli, i dels 
lectors que finançaven tot el diari. Un lector que volia informar-
se sobre esport comprava el diari i només llegia els articles 
relacionats amb l’esport, però donava suport financerament a 
tot el diari. Els ingressos d’aquest tipus de lectors van finançar 
formats periodístics més cars. Durant aquest període, els lec-
tors mai van haver de pagar el preu real de la informació, ja 
que aquest cost va ser assumit per altres fonts d’ingressos. 
En altres paraules: en una altra època, molts mitjans rendibles 
haurien anat a la fallida “.

Els diaris del segle XVIII tenien una esperança de vida molt 
curta. Al començament del segle XVIII, per exemple, indica la 
historiadora, “la majoria dels diaris tenien una esperança de 
vida molt curta. Desapareixien després d’haver estat creats uns 
anys abans, perquè no tenien recursos suficients per a ser ren-
dibles i els lectors no estaven disposats a pagar el cost total de 
la informació. A més, durant aquest període, les persones te-
nien un altre accés a la informació que la premsa, com la remor, 
i per a elles era tan legítim com la informació”.

Per Tworek, el fet que ara la gent ja no està disposada a pagar 
per tot un diari per veure només la informació d’una secció és 
una de les claus de la crisi del periodisme. “El primer efecte 
d’Internet que es pot identificar és el de” trencar els mitjans”. 
Avui, si sóc aficionat al cinema, ja no vaig a les pàgines de “ci-
nema” d’un mitjà general, consulto un mitjà especialitzat.  Com 
a resultat, els mitjans van perdre lectors que només estaven 
interessats en algunes pàgines del seu periòdic. Un altre efecte 
d’Internet va ser el col·lapse del mercat publicitari. En primer 
lloc, la premsa va perdre els recursos que tenia dels anuncis 
classificats, que van acabar en llocs com Craigslist. A més, els 
anunciants han vist Internet com un lloc on podrien desenvolu-
par publicitat dirigida. Si un anunciant s’anuncia en un diari, sap 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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que pot arribar a entre 200.000 i 300.000 persones, però sense 
saber específicament si els lectors entren en contacte amb la 
seva publicitat o si arriba a l’audiència objectiu. Per contra, In-
ternet ha permès lectors més específics, el que ha desplaçat els 
ingressos de publicitat a través d’Internet i ha representat una 
pèrdua significativa de recursos per a la premsa”.

“És molt poc probable que la premsa torni a ser el que era”
La historiadora no creu que la crisi sigui una cosa passatgera 
sinó que, acabat aquest excepcional període d’esplendor, els 
diaris tornaran a ser el que van ser en el segle XVIII: “La prem-
sa era llavors només un mitjà entre d’altres per aprendre, però 
no era la forma majoritària per obtenir informació: veïnat, fullets, 
els rumors... i de forma gratuïta. La premsa estava dirigida a un 
nombre molt reduït de persones educades que estaven interes-
sades en notícies internacionals i nacionals. Avui, observem que 
molts rumors floreixen a les xarxes socials. Per descomptat, hem 
de preocupar-nos, però també hem de reconèixer que va ser la 
forma en què es va difondre la informació durant segles abans 
que la premsa es convertís en el principal canal d’informació”.

Sobre el futur dels diaris, Tworek indica que és difícil predir, 
“però el que observem és que hi ha moltes maneres d’accedir 

a la informació en 2018: ràdio, internet, xarxes socials, diaris... 
Crec que aquesta tendència augmentarà i que la probabilitat 
que algun dia trobem una configuració on la premsa ocupi una 
posició dominant en l’accés a la informació em sembla molt poc 
probable”. (Gràfic: Ina Global – foto: Panoraa)

Propostes per ajudar a créixer als 
diaris locals

El Centre Shorenstein de Harvard i l’Institut Lenfest s’han reunit 
amb directius de mitjans de comunicació locals per intercanviar 
idees sobre com impulsar la innovació en el periodisme local. 
Les conclusions que s’han obtingut són:

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Diversificar i enfortir les fonts d’ingressos per al periodis-
me. Els assistents van coincidir que “els ingressos directes dels 
lectors han d’estar en el centre dels models comercials sosteni-
bles per al periodisme local”, i destaquen que no hi ha un únic 
model sinó que cadascú ha de buscar el seu.

Potenciar la política de donacions. Els assistents van emfa-
titzar en la necessitat d’estimular una “avantguarda filantròpica” 
i construir una nova cultura de donacions, centrant-se en per-
sones d’alt poder adquisitiu i informant-los sobre una varietat 
d’oportunitats per donar suport al mitjà.

Entrada de capital d’inversió per finançar mitjans. Alguns 
dels assistents van incidir en la necessitat que el capital risc 
s’interessi pels mitjans locals, per exemple creant una mena de 
Crunchbase, que permeti connectar inversors amb potencials 
startups de periodisme, perquè explorin possibilitats de finança-
ment.

Millor formació per a la propera generació d’editors en ca-
pacitat de lideratge empresarial. Una altra de les conclusions 
de la reunió va ser impulsar màsters o programes de formació 
perquè els editors locals que hauran d’encarregar-se dels mi-

tjans en poc temps estiguin formats en qüestions empresarials 
i de lideratge.

Desenvolupar conjuntament productes que s’adaptin als 
mitjans locals sense necessitat de desenvolupar el propi 
programari. En general, els assistents van indicar que el des-
envolupament d’eines de publicació de baix cost i que puguin 
compartir-se ajudaria a alleujar la càrrega financera a les quals 
moltes petites redaccions s’hi enfronten.
Podeu obtenir més informació en el document Models de negoci 
per a notícies locals: una exploració de camp, que trobareu en 
aquest link (Font: NiemanLab - Infografia: Shorenstein Center) 

Prensa Ibérica Media va tancar 2017 
amb beneficis

El grup de comunicació Prensa Ibérica Media va tancar l’exercici 
2017 amb un benefici d’explotació de 2.287.000 d’euros, segons 
la informació comptable tramesa per la companyia al registre 
mercantil. D’aquesta manera, la companyia propietat de la famí-
lia Moll, redreça la seva explotació després d’haver registrat el 
2016 unes pèrdues de 2.875.000.  El grup editor de diaris com 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Diari de Girona, Regió 7, Levante o Diario de Mallorca va generar 
l’any passat uns ingressos d’explotació de 174.844.000 d’euros, 
un 1,5% per sota dels 177,510 milions d’un any abans.

Dins dels ingressos, els corresponents a publicitat van ascendir 
a 57.504.000 davant els 58.778.000 de l’any anterior, és a dir 
amb un retrocés del 2,2%. La vendes d’exemplars, per la seva 
banda, van ser 51.663.000, un 3,2% menys que els 53.374.000 
de 2016. En tercer lloc, el grup, que compta amb una forta di-
visió d’arts gràfiques, va generar en aquesta uns ingressos de 
27,610 milions, amb un descens de l’1,2%. A l’àrea audiovisual, 
on el grup també està present tant en emissores ràdio, com 
televisions locals i productores de continguts, els ingressos van 
ser de 3,820 milions. Pel que fa al resultat de l’exercici va ser 
de 1.738.000 d’euros, davant les pèrdues de 1,790 milions de 
l’exercici precedent. (Font: Digimedios)

Zeta manté paralitzat el llançament de 
l’edició madrilenya d’El Periódico

El recent ERO de 135 treballadors executat en el Grup Zeta ha 
deixat una plantilla sota mínims, així com escassos recursos i 

interès per tirar endavant cap dels projectes que estaven sobre 
la taula. Fins i tot l’operació de venda de la companyia, plan-
tejada des de fa temps, roman en suspens després del ferotge 
ajust en l’estructura i les negociacions frustrades amb Prensa 
Ibérica. Aquest últim es va plantar davant l’elevat preu que de-
manava Zeta.

On més s’ha notat el cop ha estat a El Periódico de Catalunya, 
la redacció ha hagut de ser reorganitzada per cobrir els buits 
de les 61 sortides pactades en l’últim procediment. La sobrecà-
rrega de treball que afecta totes les àrees informatives del diari 
s’ajunta a la pràctica desaparició de certs departaments, com 
el de comunicació o traducció. Així, a l’espera de posar ordre 
en l’estatge,  els seus directius mantenen aparcat el llançament 
d’una edició a Madrid. En aquesta edició en paper, prevista per 
abans del final d’aquest any, els temes d’àmbit nacional anaven 
a tenir una major presència que en la versió original. Això amb 
l’objectiu per guanyar pols fora de Barcelona. (Font: Dircomfi-
dencial)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Correo de Andalucia acomiada a 7 
treballadors i anuncia un nou ERO

El grup de comunicació Morera i Vallejo, propietari d’El Correo 
TV, ha acomiadat a set dels nou treballadors d’aquesta tele-
visió local que manté a Sevilla, una mesura que confirma el 
tancament definitiu de la televisió. Els dos treballadors que es 
mantenen a l’empresa faran tasques d’arxiu i es dedicaran a la 
venda de les imatges; els set treballadors acomiadats rebran 
una indemnització de 20 dies per any treballat. 

Però el pla de retallades d’El Correo de Andalucía  no queda 
aquí. A més d’aquests acomiadaments, el grup ha anunciat un 
nou ERO que presentarà en els propers dies, tot i que no ha 
informat de quants treballadors afectarà o si pretén clausurar 
de forma definitiva alguna de les dues edicions de què disposa 
el diari; la impresa i la digital. No obstant això, els treballadors 
preveuen que com a mínim, aquestes noves retallades afecta-
ran un terç de la plantilla. (Font: Prnoticias)

Unidad Editorial llança Masterpasatiempos 

Unidad Editorial llança el primer número de la seva nova revis-
ta, Masterpasatiempos, que arribarà als punts de venda cada 
dijous amb els millors sudokus, autodefinits, mots encreuats, 
jocs de lògica, criptogrames, curiositats i un gran nombre de 
tires còmiques. La publicació, que val un euro, editada a color, 
té com a principal senya d’identitat la varietat de les seves pro-
postes, concentrades en un total de 48 pàgines. 
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La publicació està pensada per a tots els nivells, ja que 
s’especifica la dificultat de cada passatemps en un rang d’una 
a quatre estrelles. Així, hi ha opcions per a lectors més avesats 
però també, fins i tot, per als nens, com els jocs de trobar les 
diferències. La revista incorpora tires còmiques, cosa habitual 
fora d’Espanya però no aquí. Entre d’altres, Másterpasatiem-
pos recull en les seves pàgines les aventures de Calvin i Hob-
bes, Dilbert, Garfield, Peanuts, James Bond o Jeremies, entre 
d’altres. I per als nostàlgics, menció especial mereix el perso-
natge de Goomer, que els vinyetistes Ricardo i Nacho van crear 
per a El Mundo i que torna als quioscos. (Font: Infoperiodistas)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La gent paga cada vegada més per 
notícies locals
Per Zoe Samios, reporter senior / Mumbrella

News Corp va ser un dels primers grups de mitjans de comu-
nicació que va començar a cobrar pels seus continguts. Va 
començar amb el mur de pagament a The Australian el 2011, 
abans d’expandir-se a l’Herald Sun el 2012 i als seus diaris 
radicats en grans ciutats el 2013. Però en l’últim any també 
ha estat desplegant paywalls en els seus mitjans regionals, en 
els quals predomina la informació local de municipis mitjans i 
petits.

El director d’operacions de News Corp, Damian Eales, argu-
menta en una entrevista publicada a Mumbrella que van pensar 
que si la fórmula de pagament funciona a nivell internacional, 
també hauria de funcionar d’una manera “hiperlocal”.

L’Australià va ser la primera publicació en aquest país a tenir 
un mur de pagament. “El que es pensava era que necessitaves 
una gran base de clients nacionals o internacionals perquè les 
subscripcions poguessin ser negoci”, diu Eales, però han fet la 
prova i “estem descobrint que la gent està cada vegada més 
disposada a pagar per una subscripció que inclou contingut 
exclusiu sobre el seu ajuntament, la seva comunitat empresa-
rial local, personalitats locals i molt més. L’aprenentatge per a 
nosaltres és que com més escàs és el contingut, més valuós 
és”. És a dir, com menys informació que s’assembli a la d’altres 
mitjans, més possibilitats de subscripció. 

“El contingut local és únic perquè no es pot obtenir en cap altre 
lloc; ningú més està dedicant recursos a informar sobre delin-
qüència local, plens municipals, transport o estil de vida a nivell 
popular com ho fa la premsa local”, diu.
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“Volen conèixer i comprendre els problemes clau que afecten 
les seves vides: oportunitats de desenvolupament, decisions 
de l’ajuntament, tancaments de carrers, carreteres i festivals, i 
aquesta informació no està disponible a través de cap altra font 
fiable”. I d’acord amb Eales, la resposta a aquest canvi ha es-
tat “excel·lent”, perquè els ingressos per subscripció continuen 
augmentant any rere any. 

Eales creu que els models de pagament permetran la supervi-
vència de la premsa de proximitat. “Hi ha una sèrie de factors 
que em porten a creure això”, diu. “Primer, som testimonis d’una 
major propensió a pagar per contingut local de qualitat. En segon 
lloc, la proliferació de notícies falses ha portat els lectors cap a 
les capçaleres de qualitat i una gran desconfiança cap a les no-
tícies i la publicitat en els mitjans socials i de recerca. En tercer 
lloc, estem veient una acceptació per part del mercat d’una eco-
nomia de subscripció, liderada per players com Netflix”.

I també argumenta que hi ha beneficis per als anunciants: “El temps 
de permanència en un article escrit per un periodista, comissionat 
per una capçalera local de confiança, es valora cada vegada més i 
cada vegada menys el temps en una plataforma que no és de con-
fiança”. Trobareu més informació en aquest link  (Foto: Numbrella)

Victòria a Europa dels defensors del 
“copyright” davant els que volen 
internet lliure

El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres diverses 
esmenes a la directiva sobre els drets d’autor a internet. Ara hi 
haurà noves negociacions per arribar a un acord que permeti 
equilibrar les postures que desitgen controls més o menys es-
trictes sobre els continguts a la xarxa. Hi va haver hagut 438 
vots a favor, 226 en contra i 39 abstencions. La votació s’ha 
fet perquè el 5 de juliol el Parlament Europeu va rebutjar la 
proposta anterior amb  278 vots a favor, 318 en contra i 31 
abstencions.

A partir d’ara s’hauran d’iniciar negociacions entre la Comissió 
Jurídica del Parlament, els estats membres i la Comissió Euro-
pea, en el que s’anomena col·loquialment “triàleg”. Al desembre, 
la Comissió Jurídica ha d’arribar a un acord i al gener se sotme-
tria novament a votació en una sessió plenària del Parlament.

Per a la plataforma Save your Internet, el resultat no és positiu, 
però “no està gravat en pedra i es pot transformar en alguna 
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Cada dia sentim la necessitat d’obrir-nos i relacionar-nos amb 
els altres. Això és el que ens permet avançar. Per això hem 
canviat la nostra forma de fer les coses, basant-nos en
la innovació i l’intercanvi, les idees i el progrés.
Benvinguts a una era en la qual, si tots obrim la 
nostra energia, podrem crear un futur millor.

endesa.com

El futur serà millor
si obrim la nostra energia.

AMIC_INFORMATIVO_188x122_Media_Endesa2017_GENÉRICA_TR_AD_CAT_6.indd   1 16/4/18   13:51
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cosa millor durant les negociacions durant l triàleg”. En can-
vi, per Axel Voss, ponent de la directiva, l’objectiu és “aturar 
l’explotació dels artistes europeus a internet”. La plataforma 
Xnet, que promou la democràcia en xarxa, ha reconegut en un 
tuit que s’ha perdut una batalla important, però no la guerra. 
També ha demostrat la seva decepció l’Amical Wikimedia, que 
promou la difusió del coneixement a la Viquipèdia i altres pro-
jectes semblants. (Font: CCMA)

Apple ja demana als diaris que formin 
part del seu Netflix de notícies

Apple va comprar a principis d’any Texture, un quiosc per a 
revistes, i ara vol entrar de ple en el negoci de les subscripcions 
dels diaris, perquè Texture sigui el gran Netflix de la informa-
ció. Apple ha estat parlant amb alguns dels diaris més impor-
tants dels EUA sobre com afegir les seves notícies a Texture. 
Els executius d’Apple, liderats pel cap de contingut Eddy Cue, 
s’han entrevistat amb directius del New York Times, el Wall 
Street Journal i el Washington Post perquè s’uneixin l’aplicació.

Apple esgrimeix tres arguments a favor seu per convertir-se en 
aquest gran quiosc de notícies que tots aspiren a posar en mar-
xa i rendibilitzar:

• La seva gran base d’usuaris. Apple va dir que els seus usuaris 
tenien 1.300 milions de dispositius actius al gener passat, i po-
dria augmentar enormement l’abast dels diaris.
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• La seva capacitat per convertir als seus clients de maquinari 
a subscriptors digitals. El seu servei Apple Music, que es va 
llançar el 2015, ha aconseguit 50 milions de subscriptors en 
oferir proves gratis de tres mesos a tots els usuaris d’iPhone.

• I tres: Apple s’ha esforçat per posicionar-se com una ajuda per 
als diaris, en part com un contrapunt a Facebook, que ha des-
orientat a moltes editores de notícies en canviar la seva algoritme. 
“Estem compromesos amb el periodisme de qualitat”, va dir Apple 
en un comunicat de premsa anunciant l’adquisició de Texture. 

Es desconeix si Apple podria incloure els articles dels diaris que 
es sumin a la plataforma a la tarifa de Texture, de 9,99 dòlars 
al mes, o si ho oferiria com un producte complementari. (Font: 
Kippel01 – foto: paseodegracia.com)

Facebook diu que detecta a usuaris 
que intenten confondre sobre notícies 
falses
Facebook va assegurar aquest dimarts que ha desenvolupat 
eines per identificar els usuaris que informen de notícies falses 

“indiscriminadament” i que soscaven els esforços de la com-
panyia per lluitar contra la desinformació. Els usuaris que ad-
verteixen informacions sospitoses de ser falses reben una pun-
tuació de fiabilitat que va de 0 a 1 d’acord amb la seva capacitat 
per distingir les històries reals de les falses.

Aquesta és una de les moltes eines utilitzades per alertar els 
equips encarregats de corroborar i eliminar els continguts sos-
pitosos. Des de gener, els propis usuaris són capaços de va-
lorar i classificar notícies i mitjans de comunicació per la seva 
veracitat, però aquesta llibertat ha provocat que certa gent 
s’aprofiti d’això. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Quin va ser el diari digital més llegit 
durant el mes de juliol?

Amb les des dades de juliol de comScore El Mundo ha tornat a 
revalidar el seu lideratge, tant en pàgines vistes com a usuaris 
únics, i 20 Minutos i El Español van ser els mitjans que més van 
créixer respecte al mateix mes de l’any passat. El diari d’Unidad 
Editorial ha aconseguit aglutinar 18.926.000 usuaris únics du-
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rant el juliol i, a més, El Mundo ha sumat 2,4 milions d’usuaris 
únics en un any, fet que suposa un creixement interanual d’un 
15%.

La segona posició torna a ser per a El País. Malgrat créixer 
(passa de 17,8 milions a 18,7 milions el 12 mesos), el diari de 
Prisa té cada vegada més a prop La Vanguardia, que posseeix 
17,4 milions d’usuaris únics. El diari català calca la xifra obtin-
guda al juny i augmenta la seva audiència en 2,3 milions res-
pecte al juliol de 2017. 

Fora del podi, ABC torna a obtenir la quarta plaça, amb 13,6 
milions d’usuaris únics.  20 Minutos (12,6 milions) fa una esti-
rada mentre El Confidencial (12,5 milions) es conforma amb el 
cinquè lloc després de baixar un 6,4% respecte a juny i ser la 
que menys creix de forma interanual.

El Español, per la seva banda, s’anota 10,5 milions d’usuaris 
únics, obrint bretxa amb El Periódico (8,7 milions), que veu com 
OK Diario (8,4 milions) aguaita la seva vuitena posició. El Dia-
rio, el mitjà dirigit per Ignacio Escolar, és l’encarregat de tancar 
el top 10 amb 7,3 milions d’usuaris únics.

Pel que fa al nombre de pàgines vistes, El Mundo també im-
posa la seva llei i aconsegueix 411 milions. El País, amb 50 
milions menys, és segona, mentre que ABC escala fins a la 
tercera posició 204 milions. La Vanguardia és quarta amb 177 
milions de pàgines vistes encara que amb El Confidencial, que 
collita 172 milions, a molt poca distància. (Font: Prnoticias)

El digital La República estrena La 
República Esportiva

El diari digital LaRepública.cat –hereu de la capçalera 
directe!cat, desapareguda al juliol- ha estrenat el canal esportiu 
La República Esportiva. Vinculat al mitjà generalista, el nou 
canal estarà dirigit pel periodista Adrià Soldevila i té “la vida prò-
pia d’un diari esportiu independent”, segons expliquen els seus 
editors. El nou mitjà aborda l’actualitat informativa “des d’una 
perspectiva de país”, fent èmfasi en els clubs i esportistes ca-
talans “que projecten el nom de Catalunya arreu del món”, se-
gons anuncia el digital. Soldevila està acompanyat pels també 
comunicadors Santi Ovalle, Sergi Escudero, Marc Mosull, Àlex 
Liévana i Laura Alberch. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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L’editor de Merca2 ultima el 
llançament d’un digital polític

Merca2 amb Bloomberg en gairebé dos anys s’ha fet un lloc 
entre els principals digitals econòmics d’Espanya amb una au-
diència mensual de més de dos milions d’usuaris únics. Impuls 
propiciat en bona mesura pel profitós acord que li permet difon-
dre els continguts de l’agència nord-americana.

El seu editor, Alejandro Suárez-Sánchez-Ocaña, ultima ara el 
llançament de Moncloa.com, un nou projecte especialitzat en 
informació política. El diari es posarà en marxa el proper 17 de 
setembre sota la batuta d’Antonio Rodríguez, fins fa poc sots-
director de The Diplomat in Spain. En aquests primers mesos 
comptarà amb la col·laboració de Joaquín Vidal, actual direc-
tor de Merca2. La principal secció serà Govern, dedicada a 
notícies sobre l’actualitat de l’Executiu. També alimentarà un 
apartat amb confidències del món polític i dedicarà un espai 
espacial a Monclotoons, una secció humorística inspirada en 
els informatius del guinyol. (Font: Dircomfidencial)
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4 de cada 10 marques publica anuncis 
en webs insegures
Per Interactiva Digital
 

  
Un recent estudi de Sizmek mostra que el 39% de les marques 
admet inserir publicitat en llocs web poc segurs. No obstant, 
el 90% tenen previst augmentar els esforços en seguretat de 
marca en els propers dotze mesos per millorar aquesta situació.

Encara que l’estudi de Sizmek revela que la seguretat de marca 
(Brand Safety) és un dels desafiaments als quals s’enfronta el 
màrqueting digital, el 38% de les marques admet haver publi-
cat algun anunci en pàgines web nocives o insegures. Alhora, 
l’estudi apunta que només el 61% de les companyies compten 
amb un partner tecnològic que garanteixi la seguretat de marca 
en les seves campanyes de publicitat digital.

Barreres per a la seguretat de marca:

1. Trobar la solució adequada: els anunciants lluiten per ga-
rantir la seva seguretat de marca en les seves campanyes de 
publicitat digital. L’estudi destaca que el 64% dels anunciants 
assenyalen que implementar una solució efectiva és tot un rep-
te. D’altra banda, el 57% considera que portar-la a terme ac-
tualment és molt difícil donat el seu elevat cost.

2. Impacte en el rendiment: el 64% dels enquestats afirma 
que gestionar la seguretat de marca a les campanyes digitals 
en entorns negatius millora el rendiment de les mateixes. Alho-
ra, el 71% considera difícil aconseguir l’abast previst per a les 
seves campanyes tot i arribar al públic adequat en el context 
precís.
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3. Impacte en les regulacions de privacitat dels consumi-
dors: el 77% de les empreses preveuen que les normatives 
sobre protecció de dades, com la GDPR, dificultaran que les 
marques arribin al seu target adequat a través de tercers.

Noves prioritats
Al costat de tot això, l’estudi de Sizmek proporciona una sèrie 
de consells perquè les marques puguin obtenir els millors resul-
tats amb les campanyes de publicitat digital.

1. Escollir els partners adequats: el 62% de les companyies 
admet la complexitat de l’entorn digital i dels suports digitals. 
D’altra banda, s’assenyala que cada vegada més marques bus-
quen que hi hagi una relació més eficient i transparent amb els 
proveïdors de publicitat digital: a) El 64% considera prioritari 
reduir el nombre de partners tecnològics; b) Un 76% estima 
capital aconseguir major transparència en l’inventari de les pla-
taformes digitals. c) Un altre 63% creu que els walled gardens 
no ofereixen un inventari prou transparent.

2. Assumir les responsabilitats: en analitzar la responsabilitat 
sobre el brand safety, el 38% de les marques apunta que ha 
de ser una obligació de la pròpia companyia. Mentre que un 

altre 24% considera que ha de recaure en el costat de la de 
demanda.

3. Destinar inversió a millorar el “Brand Safety”: el 80% de 
les companyies sosté que arribar al públic en un context di-
gital adequat és una prioritat per al proper any. A més, entre 
aquestes, un 78% té previst, en el mateix període, millorar el 
màrqueting contextual.
Feu clic a continuació per descarregar la còpia dels resultats de 
l’Enquesta de màrqueting 2018: una mirada més important als 
mitjans de comunicació, la seguretat de marca i les associacions. 
CLICAR  

Quan la publicitat digital no és intrusiva, 
funciona

Un de cada cinc adults connectats a Internet afirma utilitzar un 
bloquejador d’anuncis “sempre”, mentre que un 33% confes-
sa que bloqueja publicitat “a vegades”. Són dades de l’últim 
estudi Dimensió 2018 de Kantar que deixen veure la quantitat 
de inversió publicitària en línia que s’està desaprofitant per no 
arribar bé al consumidor final.
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Els motius que porten als internautes a bloquejar publicitat són 
diversos. D’una banda, assenyalen la falta de creativitat i la 
pobra experiència de l’usuari i, per l’altra, la manca d’interès 
o el context inapropiat per a un consumidor que espera rebre 
publicitat rellevant. Davant d’aquesta publicitat intrusiva que els 
usuaris intenten frenar utilitzant adblockers i dins d’un entorn 
ja de per si saturat de contingut, els experts en màrqueting i 
publicitat animen a les marques a comunicar el seu missatge 
d’una manera diferent.

Una opció podria ser recórrer a la publicitat nativa. I és que 
adaptar el missatge de la marca tant en forma com en funcio-
nalitat a l’entorn en línia pel qual navega l’usuari, hauria de fun-
cionar. Un missatge de marca que no arriba a través del clàssic 
banner no només aconsegueix una impacte molt més gran sinó 
que a més pot aportar valor afegit tant des del punt de vista 
informatiu com d’entreteniment.

Dins de la publicitat nativa, trobem exemples tant de branded 
content com de content ads o contingut promocionat. Tots dos 
formats permeten complementar la lectura d’un usuari a través 
de contingut relacionat i saciar l’interès per un tema en concret 
amb presència de la marca en segon pla.  

Com posar en pràctica la publicitat no intrusiva? Per arribar a 
l’usuari final d’una manera no intrusiva, aconseguint major im-
pacte i receptivitat al missatge, les marques poden recórrer a 
eines com Please Plugin, que permet crear campanyes publici-
tàries no intrusives i personalitzades amb un editor intuïtiu que 
simplifica el treball i dóna l’opció de previsualitzar-lo en temps 
real per a tot tipus de dispositius; a més, amb Please Plugin 
és possible crear campanyes tant amb text com amb imatges, 
vídeos, links o formularis per fer una campanya de captació 
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de leads sense sortir de la pròpia pàgina on està allotjada. En 
tot moment, es pot personalitzar el contingut mitjançant CSS i 
HTML i fins i tot crear aplicacions avançades mitjançant Javas-
cript. 

Podeu llegir complet l’estudi Dimensió 2018, de Kantar, CLI-
CANT AQUÍ (Font: Reason Why)

Dentsu Aegis Network guanya concurs 
de mitjans del El Corte Inglés.

El grup Dentsu Aegis Network (DAN) ha guanyat el concurs per 
compte de mitjans d’El Corte Inglés. Es tracta del final d’una 
relació de 40 anys entre El Corte Inglés i Havas Media. La nova 
relació començarà al març de 2019 després de les rebaixes 
de gener. El concurs fins a última hora ha estat entre l’agència 
incumbent Havas Media i Dentsu que portarà ara aquesta res-
ponsabilitat, pel que sembla, amb una proposta integrada de 
serveis de tot el Grup.

Al concurs inicialment van assistir la incumbent Havas Media, 
GroupM i Publicis Media, tot i que fins fa dues setmanes, Dentsu 

i Havas Media Group dirimien els serrells finals de l’acord que 
finalment ha recaigut en Dentsu, que davant la mida del compte 
haurà de formar gairebé una agència ad hoc amb equips del 
grup format per Carat, Ymedia Vizeum, i en matèria digital de 
Wink TTD i Isobar. (Font: Programa Publicidad)

Asisa, nou client per Kanlli
Kanlli ha començat a treballar en el desenvolupament d’un 
projecte estratègic per Asisa, amb l’objectiu que el site de 
l’asseguradora experimenti un augment de les conversions. Es 
tracta d’un projecte que afecta els departaments de màrqueting 
i publicitat, comercial i tecnològic de l’asseguradora, per la qual 
cosa s’ha de considerar com una acció clau per l’asseguradora. 
La informació extreta de les buyer persones es va obtenir a 
través d’un qüestionari i d’una simulació d’ús, per identificar 
les característiques del funnel. Després del detallat estudi i la 
identificació dels possibles canvis i millores, Kanlli va propo-
sar un canvi en l’organització de les ofertes, la simplificació del 
producte, una millor explicació del producte i diverses accions 
encaminades a l’increment de la confiança del consumidor. 

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Amb la incorporació d’Asisa a la seva cartera de clients Kanlli 
incrementa la seva experiència en màrqueting per a assegu-
rances, després de treballar per a altres importants firmes. A 
més, l’agència realitza informes d’activitat digital sobre el sector 
assegurances, sobre l’activitat dels principals actors del mercat 
en cercadors, i que són d’actualització mensual i accés gratuït. 
(Font: El Publicista)

Mercats de Barcelona, nou client de 
l’agència independent Evil Love

Després d’un concurs entre diverses agències barcelonines 
Mercats de Barcelona ha decidit assignar el seu compte de 
comunicació i publicitat a l’agència independent Evil Love. 
L’objectiu és posar en marxa una nova estratègia de comuni-
cació perquè la marca estigui molt present en el dia a dia de la 
gent i habitants de la ciutat comtal. Amb quaranta establiments 
repartits per tota la ciutat, els mercats estan tatuats al cor de la 
cultura de cada barri.  

La campanya ideada per l’agència empra diferents canals i su-
ports per aconseguir el públic objectiu, des execucions gràfi-

ques a desenvolupaments audiovisuals o animats per a l’entorn 
digital. L’equip creatiu de l’agència a càrrec del projecte està 
format per Gabriel Silveira, director creatiu de Evil Love; pel 
director d’art, Jaume Genovard; el copy creatiu Sergio bareas; 
el planner Marc Sanz; per Jessica Medina, com a executiva de 
comptes; i per Susana de la Font, adjunta a direcció, a més 
d’Aleix Satorras (CEO de l’agència). (Font: El Publicista)

Mediterránea de Medios SA guanya 
el concurs de mitjans del Districte 
Digital valencià
Mediterránea de Medios SA ha guanyat el concurs de mitjans 
de 514.250 euros del Districte Digital Comunitat Valenciana. Es 
tracta del concurs de la Direcció General de Societat Projectes 
Temàtics de la Comunitat Valenciana SA. Serveis professionals 
de Concurs de mitjans de 514.250 euros per difusió de cam-
panyes de publicitat institucional. Import 514.250 euros. Import 
(sense impostos) 425.000 euros. Ofertes rebudes 5. Preu de 
l’oferta més baixa 425.000 EUR. (Font: Programa Publicidad)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Neix Sibèria, una agència valenciana 
especialitzada en continguts
La nova agència de publicitat és fruit de la unió dels creatius 
Jorge Cervera i Rafa Pomares amb l’estudi d’art Suport Crea-
tiu i Bonatel, xarxa comercial de Vodafone a Espanya. Sibèria, 
que està dirigida per José Luis Duró, es posiciona en el mercat 
com l’agència per a les “marques cansades de fer la publicitat 
de sempre, de fer anuncis que molesten en lloc d’entretenir i 
d’invertir xifres importants de diners en campanyes de les que 
acaba fugint la gent”.

Amb els continguts creatius com a matèria primera, la compan-
yia busca convertir-se en una referència per als anunciants que 
“vulguin explorar nous camins de comunicació” perquè “només 
les marques amb un contingut 10, poden competir en interès 
amb tot el que succeeix en les nostres vides” , assenyala Jorge 
Cervera, director creatiu executiu. L’equip fundador de Sibèria 
acumula més de 20 guardons rebuts en certàmens publicitaris. 
(Font: Ipmark)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Què és i com utilitzar una connexió 
VPN?
Per Juan Carlos Rubio, periodista especialitzat en tecnologia / 
Trecebits

VPN són les sigles de Virtual Private Network, o xarxa privada vir-
tual. Es tracta d’una forma d’accedir a Internet en què la connexió 
passa per un punt intermedi. En una connexió normal, l’ordinador 
es connecta al a xarxa a través del proveïdor d’Internet. En una 
connexió VPN, després de passar pel proveïdor, l’ordinador es 
connecta a Internet a través d’un servidor VPN. 

I això per a què serveix? Les seves utilitats són moltes. En pri-
mer lloc, això permet crear una xarxa local (xarxa els compo-
nents de la qual es comuniquen sense necessitat d’estar con-
nectats a Internet) a través d’Internet. Això fa que, per exemple, 
que un ordinador es pugui connectar des de casa a la intranet 
d’una empresa. També ofereix una capa extra de seguretat. 
Normalment, les connexions que surten i entren a un servidor 
VPN estan xifrades. Això vol dir que les empreses subministra-
dores d’Internet, en teoria, no poden veure el que estàs fent. Es 
tracta, per tant, d’ una eina vàlida per evitar censura.

Un cop explicat això, caldria diferenciar entre proxy i VPN. Un 
proxy és un punt intermedi entre l’ordinador i la destinació de 
connexió. Una connexió VPN fa això mateix amb l’afegit que 
xifra les dades que passen per ella.

En països com la Xina o l’Iran, hi ha pàgines que estan prohibi-
des. En el cas xinès, Facebook és una d’elles. Els proveïdors 
prohibeixen qualsevol connexió a Facebook. Però utilitzant una 
VPN com a punt mitjà entre l’ordinador i Facebook, és possible 
accedir, ja que a més, les dades estan xifrades. És per això que 
les xarxes VPN són molt utilitzades en països que censuren 
continguts a Internet.

NOVES EINES
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També és útil per saltar-se bloquejos regionals. Si es fa servir 
un servidor VPN situat per exemple, als Estats Units, es podrà 
veure contingut d’allà. Per exemple, amb Netflix, en detectar 
que la connexió prové d’un servidor ubicat als EUA (encara que 
l’usuari estigui en un altre país) es podrà veure el contingut 
exclusiu dels Estats Units.

Com utilitzar, doncs, una connexió VPN? Hi ha diversos serveis 
de xarxes virtuals privades. La majoria d’ells (i els més fiables), 
són de pagament. Però també hi ha alternatives gratuïtes. Un 
dels problemes d’aquestes xarxes és que en afegir passos ex-
tra a la connexió, la velocitat es ressent, la qual cosa ens  tro-
barem en totes les VPN. A continuació, mostrarem algunes de 
les opcions més comuns:

Windscribe.- Aquesta VPN té versió gratuïta i de pagament. 
En la versió gratuïta es poden afegir dispositius il·limitats a un 
mateix compte, però només es podran consumir 10 GB al mes. 
Permet triar la ciutat des de la qual ens connectem, ideal per a 
“enganyar” al navegador. En la versió gratuïta es poden escollir 
11 llocs, que ascendeixen a 50 a la de pagament. La versió de 
pagament costa 7,65 euros al mes en la seva versió mensual i 
3,47 euros al mes a la versió anual.

Opera.- Aquest navegador inclou la seva pròpia xarxa privada 
gratuïta sense límit de dades. Els seus servidors estan limitats 
a Canadà, els EUA i Alemanya. De moment es troba en fase 
beta, però des d’Opera volen seguir millorant les seves capa-
citats.

TunnelBear.- Alguns la consideren com la millor xarxa privada, 
que a més és propietat de McAfee. Permet un nombre il·limitat 
de dispositius. Com a cosa negativa, la seva versió gratuïta no-
més permet un trànsit de 500 MB de dades. Això el converteix 
en una bona elecció per a un ús puntual, però si es vol fer servir 
més temps, caldrà passar per caixa. Compta amb més de 20 
localitzacions per triar i més de 1.000 servidors.

Les millors eines de Twitter per a 
periodistes

El creixement de les xarxes socials com a via de comunicació 
representa un repte per als periodistes i els mitjans en termes 
d’aprendre a utilitzar-les per acostar-se a la seva audiència. A 
12 anys de la fundació de Twitter, aquesta xarxa s’ha convertit 
en una important eina per a l’exercici periodístic. Per als que ja 
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es van acostumar a utilitzar-la i per als que tot just comencen, 
aquí compartim un breu manual de Twitter per a periodistes 
amb alguns comandaments interessants i funcions bàsiques.

La cerca avançada: A l’hora de trobar suport visual per a una 
nota o testimonis que sustentin els fets descrits, aquesta funció 
de Twitter és particularment útil. Pot usar-se per buscar tuits 
d’usuaris específics, que continguin paraules o frases precises, 
o que incloguin o no elements multimèdia.

TweetDeck: Tant per al periodista de a peu com per als que 
s’encarreguen de gestionar les xarxes socials dels mitjans, 
aquesta eina és fonamental. No només permet gestionar els 
comptes de Twitter, sinó que les seves columnes personalitza-
bles ajuden a seguir temes o usuaris específics per estar al tant 
dels esdeveniments.

Fils: Aquesta funció permet donar-li un seguiment més orga-
nitzat a les notícies d’últim minut. Es tracta d’una sèrie de tuits 
units per un mateix autor amb el qual es poden exposar dades 
o idees de manera cronològica.

NOVES EINES
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Enquestes: Aquesta eina personalitzable serveix per millorar 
la interacció amb audiència ja que permet preguntar-los de ma-
nera directa la seva opinió sobre diversos temes. En crear una 
enquesta pots seleccionar la quantitat d’opcions de resposta 
així com el termini en el qual estarà disponible al públic per 
respondre.

En directe: Amb aquesta funció per vídeo en viu es poden fer 
transmissions directes des del lloc dels fets a través de la xarxa 
social d’un mitjà o d’un periodista.

Moments: Fa anys ningú hagués pensat en una curatela de 
tuits com una eina periodística, però els moments de Twitter 
permeten realitzar exercicis periodístics breus per englobar di-
versos missatge sobre un mateix fet o tema. (Font: Gabriela 
Vargas-Mexico.com)

Eina per a periodistes: Pitchwhiz, per 
connectar autònoms amb redaccions

Jacob Granger escriu que Pitchwhiz és un recurs global gratuït 
que permet connectar autònoms amb la finalitat de posar en 
marxa editors i viceversa. Aquesta comunitat de periodisme és 
gratuïta i connecta periodistes amb editors.

Pitchwhiz relaciona essencialment periodistes autònoms amb 
editors i editors, de manera que els professionals independents 
poden contactar-se amb els editors d’encàrrecs i les idees de 
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camp, mentre que els mitjans poden publicar les històries que 
cerquen. L’eina també permet als usuaris controlar i fer un se-
guiment de les comunicacions amb altres parts, i mantenir les 
seves notes tot en un sol lloc.

Quan un creador independent té una informació, el seu escrip-
tori d’usuari mostrarà els seus missatges i tasques, així com 
una llista de les publicacions més recents. Les pestanyes a la 
part superior de la pàgina els proporcionen l’espai assignat per 
anotar idees de la història, escriure espais i enviar-los a diver-
sos editors, així com guardar un directori personal de contactes.

Els editors que s’hi inscriguin també poden fer això i utilitzar 
l’eina per publicar les seves peticions d’històries al “mercat de 
notícies”, especificant una descripció de la seva història, pres-
supost, data límit i les especificacions pertinents. També hi ha 
un fòrum complet dins de l’eina on els usuaris poden fer i res-
pondre qualsevol qüestió de gravació, de manera que és un 
bon lloc per buscar consells per perfeccionar el seu camp i ma-
terial. Podeu obtenir aquesta eina des d’aquest enllaç. (Font: 
journalism.co)

Calligraphr, eina que permet crear una 
font a partir de la pròpia cal·ligrafia

A Internet hi ha una infinitat de llocs en els quals podem desca-
rregar tipografies, fins i tot gratis per a fins comercials, però si 
ens passa que volem ser encara més originals i provar amb la 
nostra pròpia cal·ligrafia com una font digital, també hi ha op-
cions. Una d’aquestes opcions és Calligraphr, que a més de ser 
bastant fàcil d’utilitzar és gratis. Només cal registrar-se, omplir 
una plantilla amb cada lletra, transformar la cal·ligrafia en una 
font i ja pots començar a usar-la.

El procés de creació és bastant fàcil, el més tediós és més 
l’haver d’escriure a mà cada caràcter. Però si et confons, tens 
fins a un tutorial pas a pas de com fer-ho, explicat a prova de 
novells. Calligraphr té opcions de pagament que ofereixen 
més coses, però el servei gratuït et deixa crear fonts de forma 
il·limitada, només que pots crear una sola al mateix temps i el 
màxim de caràcters són 75 (suficient per lletres, símbols bàsics 
i números sense problemes) 
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Podeu accedir grayuïtament a Calligraphr des d’aquest enllaç. 
(Font. Genbeta-Gabriela González)

La majoria de les aplicacions 
s’eliminen en una setmana 

Des del gener fins al juliol de 2018, Adjust va analitzar 8.000 
milions d’instal·lacions d’aplicacions a tot el món i va trobar 
que, de mitjana, les aplicacions es van eliminar en 5,8 dies 
després de la seva baixada. Les aplicacions d’entreteniment es 
desinstal·len el més ràpid i han durat menys d’un dia de mitjana 
abans que s’hagin eliminat.

Hi ha moltes raons per les quals els usuaris de telèfons 
intel·ligents abandonen les aplicacions. De vegades 
l’emmagatzematge del telèfon està massa ple, i prefereixen su-
primir la tercera aplicació de repartiment de viatges en lloc de 
les seves fotos personals per alliberar espai. Altres vegades, 
les aplicacions s’eliminen perquè són buggy o esgoten la dura-
da de la bateria. La novetat de certes aplicacions també es pot 
desgastar ràpidament.

NOVES EINES
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Encara que aquests alts nivells de canvis són preocupants per a 
molts editors d’aplicacions, l’estudi d’Adjust no és una mala no-
tícia per a aquells que intenten deixar de banda les aplicacions. 
Adjust es va trobar que quatre de cada 10 usuaris reinstal·len 
les aplicacions que han eliminat. Trobareu més informació en 
aquest link. (Font: eMarketer)

Opera 55 ofereix amb ajustos 
reorganitzats i millores en la 
instal·lació d’extensions de Chrome
Opera ha anunciat aquesta setmana la versió 55 del seu na-
vegador. Després d’un estiu força mogut amb el llançament de 
la seva cartera de moneda digital, la seva versió Snap per a 
GNU / Linux o la possibilitat d’ instal·lar extensions de Chro-
me, ara li arriba el torn a una versió final amb algunes novetats 
estètiques i millores de mecàniques que han anat introduint. 
Per començar, Opera reorganitza el seu menú d’ajustos posant 
totes les opcions en quatre seccions, i permetent aplicar-hi la 
manera fosc. També es millora la compatibilitat amb extensions 
de Chrome, es millora el menú popup d’informació de web i 
s’habilita per defecte la barra de marcadors. 

La principal novetat d’Opera 55 és que la seva pàgina de con-
figuració ha estat reestructurada. Els elements ara apareixen 
ordenats en quatre seccions perquè siguin més fàcils de trobar. 
Aquestes seccions seran la bàsica, la de privacitat i seguretat, 
la secció de funcions i la de opcions del navegador. La secció 
de bàsics és la primera que apareix quan obres la configuració, 
i inclou les principals funcions d’Opera per bloquejar anuncis, 
canviar el fons de pantalla, l’aparença, la barra lateral, la sincro-
nització i altres aspectes com la barra de recerca, la càrrega o 
les opcions d’inici. (Font: blogs.opera)
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Avenços en la llibertat d’expressió: Ja 
no cal posar “presumpte” en un titular
Per María José Pintor Sánchez-Ocaña / Diario 16

  
El Tribunal Suprem considera que el mer ús de la paraula 
agressor en el subtítol d’una notícia publicada en portada, sen-
se fer cap advertència sobre el caràcter “suposat o presumpte” 
de la imputació, no suposa una limitació del dret a la llibertat 
d’informació.

Decisió històrica que ha marcat la política informativa i de la 
Premsa des que existeixen els mitjans de comunicació.

La sentència, de 18 de juliol de 2018, explica que “no es va tras-
lladar al subtítol -ni per tant als lectors- una conclusió taxativa 
sobre la realitat dels fets i la participació del demandant que no 
guardés una relació lògica amb les dades resultants de les fonts 
que estaven a disposició del medi en el moment de la publicació 
de la notícia”.

A més, afegeix la sentència que els seus antecedents per de-
lictes violents, la seva pertinença a grups que feien ús habitual 
de la violència, el descobriment al seu domicili de material com-
patible amb aquest ús, el fet que hagués estat identificat inicial-
ment per la mateixa víctima i el fet que, fins aquell moment, fos 
l’únic detingut i investigat com a possible autor, “no convertia 
en desproporcionat que es al·ludís a ell per tal qualificatiu en 
el marc de la concisió pròpia dels titulars i de la llibertat de la 
premsa per triar la tècnica o forma de presentació de la infor-
mació”, argument que es basa en el que determina la sentència 
del Tribunal de Drets Humans d’1 de juny del 2010. (Gràfic: 
Report.cat)
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Les dades no serveixen de res si no 
sabem convertir-les en “insights”

Segons l’estudi “Are you future ready?”, realitzat per Wunder-
man i PSB, gairebé la totalitat dels enquestats considera que 
les dades són clau, però la majoria es veu incapaç de convertir-
los en insights. Es tracta d’un estudi sobre el futur empresarial 
en una societat canviant per al qual s’ha enquestat 250 respon-
sables de diferents organitzacions.

Avui dia, la majoria de les empreses exitoses s’ha obert al canvi 
que ens ofereix el Big Data i, de fet, el 99% dels enquestats 
considera que la data és clau per als seus negocis, però, quan 

es tracta d’analitzar totes aquestes dades, la cosa canvia, el 
62% es considera incapaç de convertir-la en `insights’ o en un 
pla d’acció i el 68% afirma que no pot usar-la per crear missat-
ges rellevants.

L’estudi “Are you future ready?” revela les cinc Claus per en-
frontar-se al futur: 

1. Rendiment a partir d’uns objectius clars que ens preparin 
per al triomf. 2. Claredat, amb una visió de companyia alineada 
i preparada per conquerir el mercat. 3. Capacitat de generar 
informació veloç i en temps real sabent que cal adaptar-se i, 
de vegades, fallar. 4. Transparència, facilitant l’accés a la infor-
mació. 5. Ús de la transformació de les estructures, processos 
i capacitats creatives.

Podeu accedir a l’estudi de Wunderman i PSB des d’aquest 
enllaç. (Font: Online Marketing Institute – gràfic: Ey)
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La premsa espanyola només cita 
científiques en una de cada quatre 
ocasions

 

Les fonts científiques masculines citades per la premsa a Es-
panya tripliquen en nombre a les femenines, segons un estudi 
de la Universitat Rei Joan Carles. El treball indica que els 2.077 
experts referenciats en els textos sobre ciència publicats per El 

País i La Vanguardia el 2016, el 76,51% eren homes i el 23,49% 
dones. La dada aporta una base objectiva a les queixes de les 
investigadores amb motiu de la seva reduïda projecció pública.

L’estudi, dut a terme pel Grup d’Estudis Avançats de Comunica-
ció (GEAC) de l’esmentada universitat,  destaca que la visibilitat 
de les investigadores a Espanya és manifestament millorable. 
“Les científiques espanyoles no són invisibles, però sí estan 
infrarepresentades”, exposa Pau Francescutti, director del tre-
ball, que ha estat publicat recentment per la Fundació Dr. Antoni 
Esteve.

La investigació també adverteix sobre l’escassa autoria feme-
nina en les informacions científiques (sobre un total de 1.912 
articles, 1.088 els signaven homes, enfront de 416 de dones). 
A més, el treball destaca que les redactores van tendir a citar a 
les científiques amb més freqüència (el 34% de les fonts cientí-
fiques en els seus textos eren femenines) que els redactors (tot 
just el 20% de les seves fonts expertes eren investigadores).

Us oferim sencer l’estudi “La visibilidad de las científicas espa-
ñolas” CLICANT AQUÍ
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El Periódico celebra els seus 40 anys 
d’història

És una de les capçaleres més representatives del Grup Zeta i 
està d’aniversari. El Periódico  compleix quaranta anys i ho fa 
en un dels moments més delicats de la seva història. El grup 
que presideix Antonio Asensio porta temps plantejant-se la ven-
da d’aquesta capçalera per acabar amb els problemes de liqui-
ditat que manté després d’haver executat sobre ell un important 
ERO que ha deixat a la seva plantilla greument minvada.

Per commemorar el seu 40è aniversari, el diari ha preparat una 
exposició amb què repassa els seus quatre dècades d’història a 
través de les seves portades més representatives. En total 120 
portades i 100 fotografies que resumeixen la història més recent 
d’Espanya i del diari. Entre les portades més destacades, desta-
quen algunes que han aconseguit premis internacionals com Adéu 
Franco  (6 de desembre de 1978), Terror global (12 de setembre 
de 2001) i Déu perdoni a Amèrica (9 de novembre de 2016).

A l’exposició també es podran trobar les fotografies més desta-
cades, que han marcat la història d’aquests 40 anys. L’atemptat 

d’Hipercor, els Jocs Olímpics de Barcelona o el naufragi del 
Prestige són algunes d’elles. (Font: Prnoticias)

Cursos al Col·legi de Periodistes

Telegram com a canal de comunicació.- Barcelona. Dijous 
13 de setembre (de 16:00h a 20:00h) - En aquest curs, impartit 
per Sílvia Llombart, coneixerem a fons aquesta eina que ens 
permet anar molt més enllà que Whatsapp. Aprendrem tot el 
que hi podem fer, com ens hi hem de comunicar, com donar-nos 
a conèixer, etc.

Crea la teva marca personal per generar oportunitats pro-
fessionals.- Barcelona. Divendres 14 de setembre (de 09:30h 
a 14:30h) - L’objectiu d’aquest curs, a càrrec d’ Àngels Antón, és 
reconèixer les competències pròpies per aconseguir un posicio-
nament diferencial i obtenir les bases d’una estratègia personal 
que doni visibilitat i valor a l’experiència i els coneixements de 
cada professional.

Periodisme i crowdfunding: com microfinançar un projec-
te periodístic.- Barcelona. Dimarts 18 i 25 de setembre (de 
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15:30h a 18:30h) - Aquest curs, dirigit per Roger Palà, ensen-
yarà les bases del crowdfunding com a eina de finançament 
periodístic. Explicarà les principals claus d’aquesta eina i en-
senyarà a preparar una campanya de crowdfunding i tot el que 
suposa: gestació del projecte, planificació econòmica, recom-
penses i campanya de comunicació.

Iniciació al guió cinematogràfic i de televisió.- Barcelo-
na. Dijous 20 i 27 de setembre, 4 i 11 d’octubre (de 10:00h a 
14:00h) - L’objectiu d’aquest curs, a càrrec d’Elena Serra i Sílvia 
Oliva, és establir i aprendre les bases teòriques necessàries 
per a iniciar-se en el desenvolupament d’històries de ficció i en 
l’escriptura de guions cinematogràfics i televisius.

Monetitzar un blog: eines recomanades i casos d’èxit.- Di-
vendres 21 de setembre (de 09:30h a 14:30h) - Aquesta sessió, 
dirigida per Francesc Soler, està pensada perquè els partici-
pants es familiaritzin amb una sèrie d’eines (afiliació, autoedició. 
monetització...) i coneguin, a partir de l’anàlisi de casos d’èxit, 
com les estan aplicant alguns dels bloggers més importants.

Webinar: Coneix IGTV d’Instagram.- On line. Divendres 21 
de setembre (de 15:30h a 16:30h) - IGTV suposa un pas enda-

vant en la generació de continguts en trencar barreres i gene-
rar nous estàndards. En aquest webinar, dissenyat per Enrique 
San Juan, descobrirem com funciona i quines utilitats té i apren-
drem a fer vídeos per a aquesta plataforma.

E-mail màrqueting amb Mailchimp.- Barcelona. Divendres 28 
de setembre i 5 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Manresa. Di-
marts 16 i dijous 18 d’octubre (de 10:00h a 15:00h) - En aquesta 
formació, impartida per Marta Aguiló, veurem com programar i 
dissenyar una campanya d’e-mail màrqueting i com gestionar 
de forma eficaç els nostres contactes. També s’examinaran di-
versos exemples i coneixerem les opcions de disseny i gestió 
de Mailchimp.
  
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Són BONIFICABLES, és a 
dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i 
gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec.
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L’exitosa aposta del New York Times 
per les subscripcions digitals
Per Ismael Nafría, periodista i consultor / El Diario.es  

  
Un total de 3,8 milions de persones paguen per llegir el diari 
The New York Times. Mai abans, en els seus gairebé 167 anys 
d’història, el diari novaiorquès havia comptat amb tants lectors 
de pagament. D’aquests 3,8 milions, la major part 2.892.000 
usuaris, per ser exactes- són subscriptors digitals i consulten el 

Times al mòbil, l’ordinador o la tauleta, mentre que la resta -una 
mica menys d’un milió- són subscriptors de l’edició en paper 
del NYT.

Aquestes dades s’han conegut aquesta setmana amb motiu de 
la presentació dels  resultats econòmics corresponents al segon 
trimestre del 2018 de The New York Times Company, l’empresa 
editora del Times. Entre els mesos d’abril i juny d’aquest any, 
The New York Times va aconseguir augmentar els seus ingres-
sos un 1,8%, fins a arribar als 414.600.000 de dòlars. Durant la 
primera meitat de 2018, els ingressos del NYT han crescut un 
2,8%. Pocs diaris del món occidental estan aconseguint que els 
seus ingressos totals vagin a l’alça.

A més, durant el segon trimestre de 2018 el NYT va tenir un 
benefici net de 23,6 milions de dòlars, un 51,3% més que en el 
mateix trimestre de 2017. I si s’analitzen els resultats dels sis 
primers mesos de 2018, els beneficis nets són ja de 45,5 mi-
lions de dòlars, un 58,1% més que a la primera meitat de 2017.

Quines són les claus que expliquen aquests bons resultats 
econòmics? La principal està molt clara: l’èxit de l’aposta de 
The New York Times per les subscripcions digitals, fórmula que 
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el Times va implantar a principis de l’any 2011. Des de llavors, 
la xifra d’usuaris que opten per pagar per poder consultar sense 
restriccions les informacions publicades pel NYT no ha deixat 
de créixer.

Així, a finals de juny d’aquest any, The New York Times comp-
tava amb 2.398.000 subscriptors digitals del seu producte in-
formatiu, NYTimes.com, i d’altres 494.000 usuaris addicionals 
que pagaven per algun dels seus altres dos productes digitals 
de pagament: els mots encreuats digitals (Crosswords) i el web 
de receptes de cuina Cooking. En total, 2.892.000 subscriptors 
digitals 109.000 més que a finals del passat mes de març- que 
van aportar en el segon trimestre d’aquest any uns ingressos 
de 98,7 milions de dòlars. Aquesta xifra suposa el 23,8% del 
total d’ingressos del Times.

El següent gràfic mostra l’evolució trimestral dels subscriptors 
digitals del NYT des del seu llançament el 2011. Com es pot 
observar, el major creixement del nombre de subscriptors es va 
produir durant l’últim trimestre del 2016 i el primer de 2017, que 
van ser els de la elecció de Donald Trump com a president dels 
Estats Units i la seva presa de possessió del càrrec. El presi-
dent nord-americà manté una relació molt tensa amb el Times, 

a qui acusa constantment de publicar notícies falses sobre ell 
i el seu govern i al que sol referir a Twitter amb el qualificatiu 
de “Failing” (fallit). Recentment, Trump va tornar a atacar el Ti-
mes uns dies després de mantenir una reunió privada a la Casa 
Blanca amb l’editor del diari, AG Sulzberger.

El 2012 es va produir un canvi transcendental en el model de 
negoci del NYT. Aquest any, per primera vegada en la seva his-
tòria, el diari novaiorquès va tenir més ingressos procedents 
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dels seus usuaris -a través de les subscripcions impreses i digi-
tals i de la venda d’exemplars impresos- que dels anunciants. I 
des de llavors el pes dels usuaris en el negoci del Times no ha 
deixat de créixer.

Les xifres parlen per si mateixes. En els mesos d’abril, maig i 
juny de 2018, The New York Times va ingressar 260.600.000 
de dòlars gràcies als seus usuaris, mentre que la publicitat va 
aportar uns ingressos de 119.200.000 de dòlars. El Times va 
aconseguir a més 34,7 milions de dòlars per altres ingressos. 
En percentatges, això suposa que els usuaris van aportar el 
62,86% dels ingressos totals, mentre que els anunciants van 
representar només el 28,75% del total. La categoria d’altres in-
gressos va suposar el 8,37% del total.

El pes dels ingressos dels usuaris és cada vegada més gran. 
Són els ingressos que augmenten, a diferència de la publici-
tat, que cau. En el segon trimestre d’aquest any, els ingressos 
per subscripció -tant impresa com digital- van créixer un 4,2%, 
mentre que els ingressos publicitaris van caure un 9,9%.

Si s’analitza amb més detall l’evolució de la publicitat, veiem 
que la digital va tenir una caiguda del 7,5%, mentre que la im-

presa va perdre un 11,5%. La previsió dels directius del diari 
és que durant el tercer trimestre d’aquest any la publicitat digi-
tal remunti i torni a créixer, però el total d’ingressos publicitaris 
seguirà a la baixa pel baix rendiment de la publicitat en paper.

El futur de The New York Times, per tant, passa de manera 
molt clara per establir una relació molt profunda amb els seus 
lectors, amb l’objectiu final de que paguin per algun dels seus 
productes. El diari està preparant per a inicis de 2019 un quart 
producte de pagament: un servei informatiu dirigit als pares i 
mares de família.

Nova home per a l’ordinador
Mentrestant, el diari està preparant per d’aquí a unes set-
manes el llançament d’un nou disseny de la seva home per 
a ordinadors. Porta treballant en aquest disseny -i provant-ho 
amb diferents usuaris- des del passat any amb l’objectiu que 
l’experiència dels usuaris en qualsevol dispositiu -mòbil, tauleta 
o PC-sigui el més coherent possible. Per als que no vulguin 
esperar al canvi per conèixer i provar el nou disseny, la nova 
portada digital està ja disponible a través d’aquesta URL: nyti-
mes.com/homepage.
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Un dels elements diferencials del nou disseny és l’aposta per la 
personalització. Al costat dels elements informatius essencials 
escollits per l’equip editorial del diari, el NYT vol oferir també 
a cada usuari una selecció de continguts en funció dels seus 
interessos concrets. També s’ha fet un esforç per agrupar i con-
textualitzar millor les històries que apareixen a la home.

L’objectiu d’aquests canvis és aconseguir que l’usuari es senti 
més còmode utilitzant la web i, per tant, passi més temps en 
ella. D’aquesta manera, hi ha moltes més possibilitats que aca-
bi convertint-se en un nou subscriptor digital. (Gràfic: Ismael 
Nafría)
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El que els periodistes poden aprendre 
dels organitzadors: una guia
Per Alicia Bell i Mike Rispoli / Freepress

El compromís comunitari en el periodisme pot tenir moltes for-
mes, tant en línia com fora. És una manera important que les 
redaccions s’escolten millor al públic, incorporin les perspecti-
ves dels membres de la comunitat en el procés de notícies i re-
flecteixin les seves experiències en les històries que sorgeixen.

Des del 2015, el projecte “Free Voice”, de News Voices, ha pres 
un enfocament organitzatiu per ajudar a les redaccions a rela-
cionar-se amb les comunitats, a establir relacions i a aprofundir 
en la confiança per parlar sobre el que està funcionant -i què no 
ho és- en la cobertura de notícies locals.

Al llarg d’aquest procés, hem tingut converses profundes i pro-
fundes sobre la importància del periodisme i sobre com pot ser-
vir millor al públic. Ens hem associat amb residents i periodistes 
en els dos estats nord-americans en els que estem actius a: 
Nova Jersey i Carolina del Nord, per donar forma a què es veu 
el futur de les notícies locals.

Organitzar-se és bàsicament escoltar a les persones que diuen 
el que necessiten i quin tipus de món volen, i treballar de mane-
ra col·laborativa per fer que això passi. Els principis i pràctiques 
que utilitzen els organitzadors poden ser eines poderoses quan 
s’adapten a la redacció, però és un enfocament que la majoria 
dels periodistes no coneixen.

Per això, després d’anys d’experimentar amb la manera com 
l’organització es pot utilitzar per promocionar, enfortir i reformar 
el periodisme local, hem desenvolupat la guia per a les redac-
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cions i els periodistes: “No ets comprometis. Organitza!” .
En aquesta guia, parlem de maneres en què els periodistes po-
den aprofitar les habilitats que ja tenen i incorporar pràctiques 
organitzatives al seu treball diari. Ens centrem en la forma en 
què els periodistes poden:

construir confiança i relacions amb persones d’una comuni-
tat,
descobrir històries no presentades,
millor compartir informació amb membres de la comunitat,
apreneu de les persones un problema que més afecti,
aixeca les veus comunitàries desconegudes,
Identificar de manera col·laborativa solucions i
augmenta l’impacte de l’informe.

La gent de Nova Jersey i Carolina del Nord ens ha dit que els 
periodistes poden fer més per involucrar-se amb els residents i 
invertir en la comunitat. I la gent ens ha dit que l’escolta no és 
suficient si els periodistes estan forjant relacions transaccionals 
dissenyades únicament per beneficiar-se de la redacció.

Atès que els periodistes i les redaccions tenen accés a la in-
formació a les comunitats, tenen relacions amb persones en 

el poder i tenen una plataforma, organitzar-se en el context del 
periodisme requereix poder compartir. I el poder compartit co-
mença per allunyar-se d’una cultura de sala de premsa tradicio-
nal de les relacions transaccionals amb una cultura que priorit-
za l’escolta i la col·laboració profundes per generar relacions 
que estan arrelades a la comunitat.

Creiem que els periodistes han de forjar relacions amb mem-
bres de la comunitat a partir de valors compartits. D’aquestes 
relacions, els periodistes poden conrear una circumscripció or-
ganitzada que tingui un suport i amb ganes de contribuir a l’èxit 
de la redacció, tot estant preparat, disposat i capaç d’exigir can-
vis i responsabilitzar-se en gran mesura.

Al seu torn, quan els periodistes inverteixen en persones poden 
aixecar veus inèdites, promoure el compromís cívic i crear una 
visió mútua que beneficiï no només a la redacció, sinó a tota la 
comunitat.

News Voices ha desenvolupat tallers on treballem amb perio-
distes per utilitzar estratègies organitzatives per aprofundir la 
confiança i establir relacions amb les comunitats a les quals 
serveixen.
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Esperem que els periodistes i les redaccions d’arreu puguin 
utilitzar aquesta guia com una manera de replantejar-se com 
s’apropen al compromís de la comunitat. 

Des d’aquest butlletí us oferim gratuïtament la guia elaborada 
per  Alicia Bell i Mike Rispoli, només cal que CLIQUEU AQUÍ 
(Foto: Freepress)
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Alberto Cairo: “Els periodistes han 
d’aprendre a interrogar les dades”
Per Susana Pérez-Soler, periodista i consultora / bloc de l’autora
 

Pioner i mestre de la infografia periodística, Alberto Cairo ha di-
rigit departaments d’infografia en mitjans espanyols, nord-ame-
ricans i brasilers, i és consultor de diverses empreses i institu-
cions. Combina el seu treball com a periodista infografista amb 
la docència a la Universitat de Miami i recentment ha obtingut el 
doctorat amb una tesi titulada Nerd journalism: How data i digitals 
technology Transformed news graphics. Cairo es defineix com 

un periodista curiós interessat en la psicologia cognitiva i la cièn-
cia, i afirma que una de les qüestions que més el fascina és la 
capacitat del cervell humà per entendre representacions visuals 
d’abstracció variable. En els llibres The Functional Art (2012) i 
The Truthful Art(2016), d’absoluta referència dins el sector, abor-
da els mecanismes per comprendre aquest misteri. Xerrem amb 
ell sobre l’auge del periodisme de dades arran de la digitalització 
de la informació, els biaixos cognitius, l’ensenyament de nom-
bres en les facultats de Periodisme i el projecte de visualització 
de dades que desenvolupa amb el Google News Lab.

Comencem aclarint alguns termes. Sovint s’intercanvia 
“periodisme de dades” amb “visualització de dades”, real-
ment es poden utilitzar com a sinònims?
El periodisme de dades i la infografia o visualització de dades 
estan relacionats, però no són el mateix. El periodisme de da-
des és qualsevol exercici o pràctica del periodisme basada en 
dades digitals. És una disciplina que ve d’una llarga tradició i es 
combina amb el que anteriorment es denominava periodisme 
de precisió, que uneix enquestes i altres mètodes qualitatius de 
la Sociologia i la Psicologia; i amb el computer-assisted repor-
ting , periodisme assistit amb ordinador. El periodisme de dades 
uneix aquestes dues disciplines i afegeix recentment la digita-
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lització, que permet que les dades avui puguin transformar-se i 
reutilitzar-se amb més facilitat i rapidesa.

On queda la visualització?
La visualització és una petita part del periodisme de dades. I 
això és important de destacar perquè jo no sóc periodista de 
dades, sinó infografista, és a dir, una pantalla d’aquestes da-
des. El periodisme de dades és el tractament i anàlisi de grans 
volums de dades, com ha passat recentment, amb els Panama 
Papers, per exemple. El que apareix en la pel·lícula Spotlight 
és també periodisme de dades. Els periodistes que van treure 
aquesta exclusiva, com mostra el film, van crear una base de 
dades per després poder explicar la història.

T’he sentit dir que tot periodista hauria de tenir coneixe-
ments bàsics d’Estadística, per què?
L’ús de dades és necessari per a qualsevol tipus de Periodis-
me. No totes les redaccions es poden permetre contractar un 
visualitzador. Obrir una plantilla d’Excel i crear una barra de 
gràfics, analitzar i visualitzar números, etc. és una cosa que 
tot periodista hauria de saber fer perquè augmenta les seves 
habilitats per explicar històries i, conseqüentment, per a ser 
contractat. El periodisme s’ensenya com una disciplina huma-

nista. A la Universitat hi ha assignatures d’Història, Sociologia i 
Psicologia. Tot això és necessari, però no s’ensenya res de rao-
nament estadístic o quantitatiu, que és, i ha estat sempre, fona-
mental. Què és la mitjana? I la mitjana? Què és una desviació 
típica? Què significa correlació? Com es distingeix correlació 
de regressió? Són coneixements que s’aprenen en una classe 
d’estadística bàsica. No cal que el periodista prengui classes 
d’Estadística -el que, d’altra banda, estaria molt bé-, sinó que 
llegeixi tres o quatre llibres que li ensenyin a pensar correcta-
ment. Jo no ho vaig aprendre en absolut a la facultat, el que em 
va portar a cometre errors en els meus primers gràfics.

Quins llibres recomanes als que vulguin millorar la seva 
capacitat lògica?
Per exemple, Mala Ciència del doctor i col·laborador de The 
Guardian Ben Goldacre; How not to be wrong, escrit per Jordan 
Ellenberg; i Naked estadístics, de Charles Wheelan. Només lle-
gint aquests tres llibres els periodistes evitarien la majoria de 
les barbaritats que apareixen publicades en mitjans. A Espanya 
recomano el bloc de Josu Mezo, Mala Premsa.
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Perquè és tan difícil trobar punts de trobada entre lletres i 
números?
El problema és que, d’una banda, les universitats lents en les 
canviar els programes d’estudi i, de l’altra, els estudiants quan 
veuen números diuen: “jo he vingut aquí a aprendre a escriure, 
no a fer números”. Però no s’adonen que, si no saben com 
analitzar el que volen explicar, van a escriure alguna cosa equi-
vocat. De la mateixa manera que ensenyem com entrevistar 
una persona, hem d’ensenyar com interrogar dades. Si saps 
entrevistar persones, vas a saber escriure històries a partir 
d’aquests testimonis. Si saps analitzar, interrogar, entrevistar 
dades també trauràs històries, però si no tens aquesta capaci-
tat, les dades et van a enganyar.

En els teus llibres parles molt sobre com ens enganyen els 
biaixos cognitius. Per exemple, assenyales que el mapa utilitzat 
a la portada del llibre Citizens for Trump, escrit per Jack Poso-
biec, condueix a confusió perquè, tot i que està executat de ma-
nera impecable, al mapa no mostra el que el títol diu. El títol del 
llibre fa referència als ciutadans que van donar suport a Trump, 
però el mapa no representa als ciutadans, sinó als territoris.

Governs, institucions i empreses són prou transparents 
per poder practicar un bon periodisme de dades a Espan-
ya? És similar la situació als Estats Units?
Les bases de dades oficials són importants i com millors siguin 
millor. Un dels factors que contribueix al fet que el periodisme 
de dades hagi crescut més als Estats Units que en altres paï-
sos són les lleis d’accés públic a la informació. El fet que els 
periodistes puguin demanar al Govern qualsevol tipus de base 
de dades i, per llei, l’administració les hagi de donar, això ajuda, 
i molt. Una altra cosa és en quin tipus de format te les van a 
lliurar i com pot costar obtenir-les... Però no cal oblidar que les 
bases de dades també es poden crear. Per exemple, recen-
tment hi ha hagut la crisi a la frontera que separa els Estats 
Units de Mèxic i s’estima que hi ha uns 3.000 nens separats 
dels seus pares. No hi ha una base de dades oficial sobre això, 
però tot i així ProPublica ha elaborat un mapa per mostrar on 
són aquests nens. Els periodistes han investigat i han fet crides 
a l’audiència per documentar els casos, els han verificat i els 
han publicat. Documenting Hate, per citar un altre exemple, és 
una base de dades creada a partir de la col·laboració ciutadana 
per denunciar aquest tipus de delictes d’odi, ja que les bases 
de dades que recullen aquests casos són molt incompletes als 
Estats Units.
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Alguna vegada has dit que en els departaments d’infografia 
dels mitjans espanyols preval la vessant estètica per sobre 
de la funcional. Encara és així?
No em sembla malament que els gràfics busquin aquest ves-
sant estètica sempre que no descuidin la part informativa, però 
el problema de la infografia a Espanya és que se segueix fent 
el mateix que fa 20 o 30 anys enrere: dibuixos i imatges en 3D, 
explicacions il·lustrades... Aquest tipus d’infografia és bàsica 
però no és l’única que s’ha de fer: les barres de gràfics, els 
mapes... tampoc s’han de descuidar. Als Estats Units, en canvi, 
passa just al revés: s’han descuidat les explicacions il·lustrades 
(excepte en Vox) i es fan visualitzacions interactives. Són dos 
extrems oposats i seria interessant aconseguir un equilibri. Als 
Estats Units, a més dels sospitosos habituals, The New York 
Times i The Washington Post, cal seguir la pista a Propublica 
iFiveThrirtyEight, un lloc web que se centra en l’anàlisi de da-
des per explicar històries. A Espanya veig un bon treball a El 
Confidencial i eldiario.es.

Recentment has iniciat un projecte amb Google News Lab 
perquè la gran quantitat de dades de recerca de la compan-
yia sigui accessible per a les empreses periodístiques. En 
què consisteix exactament?
Google té accés a una gran quantitat de dades dels seus usua-
ris i a Simon Rogers, l’editor de dades de Google News Lab, 
se li va ocórrer que hauríem explicar històries a partir d’aquest 
material. Recentment vam crear una visualització sobre com 
la gent buscava informació sobre el passat Mundial de futbol, i 
anteriorment ho vam fer sobre les recerques produïdes al vol-
tant del món sobre el Em Too. Aquesta pàgina recull totes les 
visualitzacions, que són de codi obert i estan pensades perquè 
qualsevol redacció les pugui utilitzar. Només cal embeure el 
codi a la pàgina web.

A més d’explicar històries també desenvolupeu eines, no?
Sí, tenim especial preocupació perquè la visualització arribi a 
les redaccions locals i regionals que potser no tenen tants re-
cursos per contractar infografistes. En aquest sentit se’ns va 
acudir crear Flourish, una eina de visualització de dades gra-
tuïta i accessible per als periodistes d’arreu. És fàcil i intuïtiva, 
així que animo a tothom a que indagui i la trastegi una mica. 
(Foto: Interhacktives)
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Perquè necessitem periodisme 
emprenedor
Per Phillip Smith, fundador del Journalism Entrepreneurship 
Boot Camp / Puro Periodismo

En molts pobles, ciutats i països, diàriament la gent es recolza 
en el treball de periodistes que proveeixen context del món que 
els envolta -informació sobre escoles, medi ambient, negocis, 
govern, criminalitat i molt més-, context que els ajuda a prendre 
decisions importants per a si mateixos i per als altres.

  

Tot i que sovint està ocult a la vista, la feina que molts periodis-
tes fan és d’importància crítica per a l’ecosistema d’informació 

del món. Hi ha evidència d’això a tot arreu de les nostres vides: 
a la part inferior de les pàgines de Wikipedia, en les nostres 
xarxes socials i en transmissions de notícies de televisió/ràdio 
que arriben a milions de persones cada dia.

Però el sistema de producció industrial de notícies del segle 
passat està trencat. I l’única cosa pitjor que el model trencat de 
notícies és la destrucció total de confiança i credibilitat que ha 
comportat.

Per molt que em dolgui dir-ho, els models de negoci que els 
diaris van promoure durant el segle passat -venent l’atenció 
dels lectors als anunciants- són els possibles culpables de 
molts dels problemes que la societat s’enfronta avui, des de les 
anomenades “notícies falses” a la manipulació massiva d’opinió 
pública a l’estil Cambridge Analytica.

El seguiment [tracking] generalitzat que preval al web avui en 
dia, i l’ús de comptes falsos i robots automatitzats per influir 
en les noves “pàgines d’inici d’internet”, condueixen a un pecat 
original: la importació al web del model de notícies finançat per 
publicitat. En resum: podríem culpar la gent de la revista WI-
RED per inventar el banner publicitari i això seria tot.
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Tres problemes peluts
Amb tota serietat, les organitzacions de notícies actuals estan 
fracturades de tres maneres fonamentals:

La primera és el model de negoci. Com es va descriure anterior-
ment, el model recolzat principalment per publicitat, on l’atenció 
del públic captiu es ven als anunciants, no només ha fet tron-
tollar a la indústria de les notícies, sinó que també amenaça 
amb portar-se amb si parts de la internet oberta. La hiper-opti-
mització d’aquest model de negocis a les últimes dècades ha 
resultat en enormes violacions a la privacitat i en una enorme 
indústria de frau (alguns diuen que pot arribar als US $ 16 mil 
milions en 2017).

La segona pot resumir-se en la frase comú dels propis periodis-
tes: “Segueix els diners!” Moltes de les organitzacions de notí-
cies en què la gent confia, ara són propietat de fons d’inversió 
d’alt risc que tenen un sol objectiu: la maximització dels bene-
ficis. Això ha portat a un buidament massiu de les redaccions 
als Estats Units i Canadà, i a un focus en produir la informació 
menys costosa, el que erosiona encara més la confiança de la 
comunitat, ja que les redaccions obliden històries importants i 
no compleixen el seu paper de “detectius de la democràcia” .

Les redaccions més contemporànies -Vice, Vox, BuzzFeed, 
etc.- pateixen la maledicció del capital de risc. El finançament 
de risc requereix que aquestes organitzacions de notícies maxi-
mitzin el ràpid creixement amb l’esperança d’arribar a una mida 
que faci possible el càlcul de pagar als seus inversors. En veure 
això desplegar-se en temps real, sembla que maximitzar els 
beneficis, o maximitzar el creixement, fa que sigui molt difícil 
produir també informació de qualitat de manera consistent i en 
el llarg termini.

El tercer és el model mental. El model mental actual de com 
produir informació ve d’una era anterior a internet. És un model 
mental que veu com la producció de notícies ocorre fora de la 
comunitat que cobreix, on les prioritats de les notícies es deci-
deixen amb poca o cap aportació de la comunitat. En resum, es 
tractava d’”informar sobre una comunitat, no amb una comuni-
tat”. I aquest model es va establir molt abans que fos possible 
escoltar de manera efectiva a una comunitat, col·laborar amb 
aquesta comunitat i posar les veus de la comunitat en el repor-
terisme.

Perquè internet no ha solucionat tot això?
Fins fa poc, alguns creien que internet i les xarxes socials ha-
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vien brindat als ciutadans més informació que mai abans -sovint 
amb els mateixos ciutadans realitzant actes de periodisme- i que 
simplement obrint el camp del periodisme d’aquesta manera es 
proporcionaria tota la informació que els ciutadans necessitaven. 
No obstant això, com hem vist ressaltat en aquest últim any, és 
una gran simplificació dir que més fonts equivalen a més veritat.

Per utilitzar una comparació massa simplista, els periodistes 
són una mena editors de Wikipedia capacitats i empleats pro-
fessionalment per al sistema d’informació més gran del món: 
investiguen, verifiquen els fets, entrevisten les fonts, són els 
jardiners de la nostra història col·lectiva i difonen nostre conei-
xement compartit.

Els mitjans tradicionals han respost als problemes del model de 
negoci descrits anteriorment, en gran mesura, creant un mur 
entre la seva informació i el públic. Si el públic vol accés, ha de 
pagar-lo. Però aquest enfocament corre el risc de crear comu-
nitats tancades i ghettos entre els que tenen i els que no tenen 
en la societat de la informació.

Crec que hi ha una millor manera: una manera en què periodis-
tes i les comunitats a les que serveixen treballin junts. Una ma-

nera que no genera “tenir” i “no tenir”. Una manera que no posa 
a barallar als objectius comercials amb els objectius periodístics, 
confiant en la publicitat o la recollida de dades a l’engròs. Una 
manera que és tremendament col·laborativa, amb un “ethos de 
codi obert” en el seu nucli. I una forma que retorna la diversitat i 
la confiança a la feina dels detectius de la democràcia.

Començant des de zero, construint un moviment
Lloc de la forma més clara possible: vull accelerar un moviment 
per reiniciar els mitjans. Per posar-los en un camí cap a la sos-
tenibilitat a llarg termini i alineats amb les comunitats a les que 
han de servir.

Solament imagina per un moment un món ple d’organitzacions 
de notícies financerament viables que siguin obertes, partici-
patives i inclusives. On els periodistes co-creen amb les se-
ves comunitats, oferint maneres perquè les persones aportin 
la seva experiència. Aquestes seran organitzacions de notícies 
intrínsecament humils i de mida humana, i seran les organitza-
cions de notícies que es fan càrrec de les grans preguntes que 
no encaixen en un cicle de notícies diàries. Organitzacions que 
treballen per a generar confiança amb les seves comunitats, un 
periodista alhora i un membre de la comunitat alhora. (*)
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Continuant amb la feina que va començar fa gairebé una dè-
cada, cal incorporar estratègies del desenvolupament de pro-
gramari de codi obert -Lliurar un producte principal, co-crear, 
sol·licitar idees de la comunitat, intercanviar valor i construir 
xarxes al voltant d’interessos comuns- a les actuals organitza-
cions de notícies.

No obstant això, m’he adonat que, a causa de la inèrcia, aquest 
és un canvi cultural desafiant per promocionar en redaccions ja 
establertes. És difícil lluitar contra 150 anys d’història; de fer les 
coses de la manera en què sempre s’han fet perquè el “forat de 
notícies” necessita ser omplert.

Per tant, he passat els últims anys experimentant amb un nou 
enfocament que es basa en l’esperit emprenedor. Aquesta ex-
ploració em va portar a una beca [JSK a Stanford] que em va 
brindar l’oportunitat de fer un pas enrere i veure el desafiament 
a la distància, i entrevistar gairebé 100 persones en els eco-
sistemes d’innovació de mitjans i emprenedoria de mitjans per 
buscar pistes que estic en el camí correcte .

Des que vaig anunciar el Campament de Periodisme Empre-
nedor fa unes setmanes, he tingut converses meravelloses 

amb persones que pensen en línies similars. Això m’emociona 
molt, perquè necessitarem una col·laboració massiva per traçar 
aquest nou camí: és un moment de mans a l’obra.

Veig aquest campament d’entrenament com el primer pas. Ja 
s’està planejant un esdeveniment presencial d’un cap de set-
mana per a més endavant aquest any. Hi haurà tallers en pro-
peres conferències de periodisme i més. Pots llegir sobre tot 
això en la secció de preguntes més freqüents .

Això és tot, estigues atent a les actualitzacions i posa’t en con-
tacte si voleu ajudar a construir aquest moviment des de zero.

(*): Aquestes són idees expressades anteriorment i de millor 
manera per molts abans que jo, incloent a Rob Wijnberg de De 
Correspondent, Emily Goligoski y Jay Rosen del Membership 
Puzzle Project, Erin Milar de Discourse Media, Jennifer Brandel 
de Hearken, Andrew Lowsowksy de Coral Project, Corey Ford 
de Matter Ventures i diversos més que estan traçant un nou 
camí amb aquests conceptes. (Foto: MAAB Consulting)
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Les empreses espanyoles, líders en 
Social Selling
Per Jesús Díaz / Programa Publicidad

  

Hootsuite, plataforma de gestió de xarxes socials anuncia els 
resultats del seu nou Baròmetre sobre Xarxes Socials 2018 
(Espanya), un estudi elaborat a nivell mundial sobre l’ús del 
social media en les empreses. La de 2018 és la primera edició 
que s’ha dut a terme també a l’Estat espanyol.

En l’informe es destaca que Espanya és l’estat d’Europa que 
més utilitza WhatsApp en el social media, és a prop de liderar 
l’ús de Facebook (95%).

Amèrica del Nord ja no lidera la transformació digital. Ara hi ha 
una clara consistència en els objectius i desafiaments en les 
xarxes socials de les empreses a nivell mundial. Altres troballes 
importants de l’estudi de Hoosuite són:

• L’ús i la importància de les xarxes socials ha crescut a tot el món. 

• Les xarxes socials s’han anat expandint fora del departament 
de màrqueting en altres àrees com recursos humans i vendes. 

• Les grans empreses estan afrontant cada vegada més de-
safiaments pel que fa a la gestió de les xarxes socials entre 
diferents departaments. 
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• Les empreses d’Àsia Pacífic i els seus objectius de xarxes 
socials es queden enrere respecte a altres regions del món.

Només el 38% de les empreses a Espanya mesura el retorn 
de la inversió en xarxes socials. Tot i això, Espanya és l’estat 
d’Europa on un major percentatge d’empreses mesuren el ROI, 
seguit del Regne Unit, amb un 33%.

Les empreses del sector financer són les que més han optat per 
incloure un programa d’ambaixadors per als seus empleats (el 
50%). També són les que més recorren a la publicitat en xarxes 
socials, amb gairebé set de cada deu companyies.

L’ús d’influencers és habitual per a empreses de eCommerce i 
de béns de consum. En tots dos sectors el percentatge és del 
45%. La implicació dels alts executius es dóna primordialment 
en les companyies financeres (46%) i en institucions públiques 
i governamentals (44%).

Espanya és, juntament amb el Regne Unit, l’estat on més cor-
poracions recorren a programes de influencers. També és on 
més empreses s’han involucrat als seus empleats com a am-
baixadors en xarxes socials.

Les empreses espanyoles són líders també en Social Selling. 
Destaca en últim lloc Irlanda, amb un 9%. Espanya és líder des-
tacat en Social Commerce, amb un 23%.

Pel que fa als objectius en usar xarxes socials, el 90% ho fa per 
millorar la imatge de marca; un 77% per gestionar la reputació; 
el 60% per a atenció al client i un altre 60% per incrementar les 
vendes. Només un 15% recorre a elles com a eina per millorar 
la comunicació interna.
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Les empreses espanyoles, líders en Social Selling i Social 
Commerce:

● Espanya és l’estat d’Europa on menys costa convèncer els 
CEO per tenir un perfil en xarxes socials. També és on menys 
preocupen la seguretat i control dels comptes socials.
● Sobre els seus objectius en xarxes: el 90% les usa per a 
millorar la imatge de marca; un 77% per gestionar la reputació; 
el 60% per a atenció al client; un altre 60% per incrementar les 
vendes. 

Altres conclusions:

● La gestió de les xarxes socials segueix sent, gairebé en ex-
clusiva, alguna cosa inherent als departaments de màrqueting i 
comunicació. Entre els dos sumen més del 60%. 

● Després Regne Unit (82%) i Irlanda (76%), les empreses 
d’Espanya són les que consideren que més es va a incrementar 
l’ús que fan de les xarxes socials, en un 75% dels casos. 

● Només el 38% de les empreses a Espanya mesura el retorn 
de la inversió en xarxes socials. Tot i això, Espanya és l’estat 

d’Europa on major percentatge d’empreses mesuren el ROI, 
seguit del Regne Unit, amb un 33%.

● El 43% dels enquestats assenyala que la seva companyia no 
li ha facilitat cap tipus de formació en xarxes socials. En aquest 
aspecte Espanya està en la mitjana europea, de la qual només 
sobresurt França, on gairebé 6 de cada 10 enquestats diu no 
haver rebut formació per part de la seva companyia. 

● La formació en xarxes socials impartida en línia és el sistema 
preferit a Europa, sent Itàlia el país on més s’utilitza, en gaire-
bé 4 de cada 10 casos (27% a Espanya). Per la seva banda, 
Regne Unit és el país on la formació entre companys (P2P) està 
més estesa, amb un 28%. 

● Les empreses del sector financer són les que més han optat 
per incloure un programa d’ambaixadors per als seus empleats 
(el 50%). També són les que més recorren a la publicitat en xar-
xes socials, amb gairebé set de cada deu companyies.

● L’ús d’influencers és habitual per a empreses de eCommerce 
i de béns de consum. En tots dos sectors el percentatge és del 
45%. 
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● La implicació dels alts executius es dóna primordialment en 
les companyies financeres (46%) i en institucions públiques i 
governamentals (44%). 

● Només l’1% de les empreses diu que compta amb chatbots 
en àrees com atenció i interacció amb el client o eCommerce. 
De les empreses que no utilitzen chatbots encara, només l’1% 
té previst incorporar-durant els propers 12 mesos.

El Baròmetre de xarxes socials de Hootsuite confirma el que ja 
es venia sabent: el social media s’ha convertit en un canal fo-
namental per a proporcionar una bona experiència de client en 
les empreses. Les xarxes socials han canviat la forma en què 
els consumidors es relacionen amb les marques, influint en les 
seves decisions de compra, en com interactuen amb elles i en 
com mostren la seva fidelitat com a clients. Per això, cada ve-
gada més empreses tenen en compte el valor del social media, 
no només com a eina de màrqueting, sinó com una cosa que té 
un impacte directe en els seus beneficis. 

Les dades completes del Baròmetre sobre Xarxes Socials 2018 
les podeu trobar CLICANT AQUÍ
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Consumim només notícies d’acord 
amb les nostres opinions?
Per Sílvia Majó Vázquez, investigadora en el Reuters Institute 
for the Study of Journalism at the University of Oxford / Agenda 
Pública-El Periódico

  
L’expresident dels Estats Units Barack Obama va ser la primera 
estrella convidada al nou xou de David Letterman per Netflix. Ja 
retirat de la primera línia política, Obama mostrava en aquest 
programa la seva preocupació perquè “els ciutadans viuen im-
mersos en realitats totalment paral·leles”. No era la primera ve-
gada que ho feia. Però des que Donald Trump va assumir la 
Presidència en aquest país, les seves paraules sonaven més 

severes. “Els ciutadans habiten càmeres de ressò -assegurava 
en to seriós- en què s’amplifiquen les seves pròpies creences 
polítiques”. L’expresident i ara activista que mobilitza líders so-
cials per millorar el món es referia així a la creixent polarització 
de la ciutadania. I també, a una de les causes -o conseqüèn-
cies- d’aquesta polarització: el consum d’informació política per 
tal, únicament, de reafirmar opinions preexistents.

Líders polítics i, sobretot, periodistes i alguns analistes habi-
tuals en la premsa han contribuït a popularitzar el concepte 
de les càmeres d’eco. El 2001, Cass Sunstein, professor de 
la Harvard Law School, l’encunyava en el seu llibre Republic.
com. Allà, avançava els efectes negatius que Internet tindria 
sobre les democràcies. “Els ciutadans perdran la capacitat de 
comprendre als que no pensen com ells, a causa de la man-
ca d’espais informatius comuns”, deia Sunstein. Ara, en una 
versió actualitzada d’aquesta teoria, Sunstein sosté en el seu 
nou llibre que les plataformes de mitjans socials -en endavant, 
xarxes socials- són també font de polarització per a les demo-
cràcies contemporànies. Argumenta en aquests dos treballs, 
llibres seminals per als investigadors en comunicació política, 
que l’actual polarització s’explica, en part, per les càmeres de 
ressò que creen Internet i les xarxes socials. Allà, els ciutadans 

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

només consumeixen -segons els partidaris d’aquesta teoria- in-
formació alineada amb les seves opinions polítiques.

Em preguntava recentment Mathew Taylor, ex assessor de 
l’exprimer ministre britànic Tony Blair i ara veu de referència 
en l’anàlisi política en aquest país, què hi ha de cert en això 
de les càmeres d’eco. I jo li responia: “L’evidència que recol-
za aquesta teoria és escassa”. En altres paraules, la majoria 
d’investigadors en comunicació política coincidim, basant-nos 
en els nostres treballs empírics, que el consum d’informació 
política a Internet, i també en xarxes socials, és molt més divers 
del que Sunstein teoritza i l’ex president Obama team.

Llavors, com consumim informació a Internet? L’últim Digital News 
Report (DNR) del Reuters Institute for the Study of Journalism és 
la millor referència per respondre ràpidament a aquesta pregunta 
a nivell comparat (inclou 37 països). A més, les dades longitudinals 
que tenim, gràcies a una enquesta anual a 74.000 persones, per-
meten veure com han canviat aquests patrons al llarg del temps. 
L’última enquesta, la de 2018, ens indica que, per primera vegada, 
cau l’ús de les xarxes socials per consumir notícies. La caiguda 
es va produir abans que Facebook canviés el seu algoritme per 
reduir la importància de les notícies en els murs dels seus usuaris.

A aquest canvi, molt significatiu després d’anys de creixement 
de les xarxes socials per a aquest menester, s’uneix una altra 
novetat no menys important: cada vegada més persones de-
cideixen llegir i discutir notícies a través d’aplicacions mòbils 
de missatgeria com WhatsApp o Telegram. En altres paraules, 
cada vegada més persones prefereixen fer un consum privat 
de notícies en canals tancats que inclouen a un grup limitat 
de persones en comptes de compartir les seves preferències 
públicament i discutir sobre aquests continguts en els murs 
de les seves xarxes socials. Això indica que la privacitat és un 
factor de creixent importància, especialment entre els joves. 
A Espanya, aquest any ha crescut un 4% el percentatge de 
persones que fan servir WhatsApp per consumir notícies res-
pecte a 2017, un dels increments més alts a Europa al costat 
de Turquia. Tots dos països són també líders en l’ús d’aquesta 
aplicació per compartir i discutir notícies, amb un 36% i un 30%, 
respectivament.

Difícilment podem estudiar les notícies reals que llegeixen o 
discuteixen els ciutadans dins les aplicacions mòbils de missat-
geria, ja que són espais privats. L’ús d’enquestes s’aproximaria 
aquest consum en WhatsApp i altres aplicacions, però els re-
sultats estarien sempre limitats per la capacitat de record de 
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l’entrevistat. La memòria es veu més afectada (negativament, 
és clar) quan l’accés a notícies es realitza a través de platafor-
mes de distribució, en lloc dels propis portals dels mitjans de 
comunicació. Per això, no sabem si en les aplicacions de mis-
satgeria existeixen càmeres de ressò , perquè encara no hem 
aconseguit estudiar-ho.

Ara bé, sí que podem estudiar, i ho hem fet, quines fonts de 
notícies fan servir els ciutadans a Internet i també en xarxes 
socials. Un 56% dels enquestats en el DNR les consumeixen 
notícies a la Xarxa ja sigui a través de trànsit directe -escrivint 
la direcció del mitjà en el navegador- o indirecte -a través de 
cercadors. I Internet, incloent les xarxes socials, ha sobrepas-
sat a la televisió com a primera font d’accés a les notícies en 
la majoria dels països estudiats, sense que en ambdós semblin 
reproduir-les càmeres de ressò .

Usant dades de navegació que els usuaris comparteixen amb 
nosaltres -únicament per a fins d’investigació- i també dades 
obtingudes a través de les denominades APIs -Portes d’accés 
a dades de navegació- hem identificat quin tipus de dietes in-
formatives predominen a Internet i en xarxes socials , i són molt 
més diverses que les que els teòrics de les càmeres de ressò 

assumeixen en els seus postulats: lluny de dibuixar un escenari 
de grups aïllats d’audiència on tots pensen igual, apunten a una 
situació de ‘consum creuat’ -com en diem a comunicació políti-
ca- d’informació d’ideologia diversa.

No sembla que l’increment de fonts d’informació a Internet i la 
capacitat per personalitzar aquesta informació que ofereixen les 
xarxes socials estiguin aïllant als ciutadans d’idees que poden 
contradir les opinions preestablertes. L’evidència és extensa en 
aquest camp. En realitat, Internet estaria acostant als ciutadans 
a realitats diferents i opinions diverses més freqüentment del 
que pensem. Investigadors com Diana Mutz suggereixen que 
les xarxes personals en el món físic (és a dir, les trobades i 
converses amb amics i també amb la família) són un meca-
nisme més afavoridor de les càmeres d’eco que el consum de 
notícies.

Probablement, hauríem d’evitar les “càmeres de ressò” en par-
lar de les “càmeres d’eco”, com ja s’ha suggerit en el camp de la 
investigació empírica en comunicació política. (Gràfic: Agenda 
Pública) 
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