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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Perspectives positives dels anunciants per al tancament d’any
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Presentat el Manual de Bones pràctiques en contractació de periodistes a la Generalitat de Catalunya

COMUNICACIÓ DIGITAL
El consum de notícies en xarxes socials deixa de créixer i s’accentua la manca de credibilitat

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Aquestes són les possibilitats publicitàries dels “podcasts”

NOVES EINES
History Search, una genial extensió per treure-li tot el profit al teu historial de navegació

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Manual de la UNESCO sobre periodisme, notícies falses i desinformació

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els diaris impresos segueixen encallats en l’era analògica
TRIBUNA: Només aguantarà el periodisme que val la pena pagar
ENTREVISTA: Alberto Salcedo: “La crònica li posa ànima i rostre a la notícia”
ANÀLISI: Les fortaleses de l’imprès
DOSSIER: L’ètica del periodisme com a fonament de les ideologies de la professió
OPINIÓ: Renovar-se o morir. Els quatre canvis que tota redacció necessita
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Perspectives positives dels 
anunciants per al tancament d’any
Per Control Publicidad

L’última edició de Trend Score, baròmetre de tendències 
d’inversió en màrqueting i publicitat dels principals anunciants 
del mercat, presenta dades de creixement positiu per al tanca-
ment de 2018.

Les expectatives dels 70 anunciants que han participat en el barò-
metre Trend Score (directors de màrqueting, publicitat i mitjans) 
apunten a un tancament d’inversió del + 0,4% en màrqueting i de 
+ 0,7% en publicitat. En el cas de màrqueting, la inversió en el pri-
mer semestre del 2018 s’ha mantingut en general estable respec-
te a la del mateix període de l’any anterior. En publicitat, prop de 
la meitat dels professionals han mantingut estable la seva inversió 
i el nombre d’anunciants que declara haver reduït el seu pressu-
post, és tres punts inferior al del mateix període de l’any anterior.

En general, els anunciants apunten a una ampliació del mix de 
mitjans en el primer semestre del 2018, el que indica un major 
repartiment en les inversions. Com en passades edicions, digi-
tal és el canal amb major creixement tant en inversió com en 
expectatives per al tancament de l’any.

Altres àrees d’inversió
En aquesta última edició del Trend Score, s’han inclòs pregun-
tes addicionals per poder identificar altres àrees d’inversió en 
comunicació dels anunciants més enllà dels mitjans.

Els resultats obtinguts indiquen que per més de la meitat dels 
professionals hi ha més d’un 20% de la seva inversió que no 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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queda recollida en els models de mesurament i `tracking’ ac-
tuals de mercat, i, fins i tot, un 20% assenyala que el pressu-
post no controlat per aquestes fonts és superior al 50% del total 
invertit.

Preguntant als anunciants per perfils de projecte en què estan 
invertint, les respostes evidencien que els projectes centrats en 
l’experiència de client, data i automatització de processos  són 
àrees clau actualment per a les marques que, majoritàriament, 
compten amb un pressupost addicional per poder afrontar-los 
(1 53,10% dels professionals el declara així).

Us oferim el Baròmetre Trend Score - Segon Semestre 2018, 
CLIQUEU AQUÍ  (Gràfics: Caligráfico i Trend Score)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_1716.pdf
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ACTUALITAT/ LA PRIMERA#firabarcelona

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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Presentat el Manual de Bones pràctiques 
en contractació de periodistes a la 
Generalitat de Catalunya
Per Col·legi de Periodistes de Catalunya

Una delegació del Grup de Treball de Gabinets del Col·legi de 
Periodistes va lliurar a la secretària d’Administració i Funció 
Pública de la Generalitat de Catalunya, Annabel Marcos, i a 
la directora general de Funció Pública, Pilar Sorribes, el ma-
nual de Bones Pràctiques en la contractació de periodistes a 
l’administració pública.

Des del Col·legi de Periodistes es va explicar als màxims res-
ponsables de contractació de la Generalitat que cada cop més, 
els periodistes ens trobem amb majors problemes i dificultats 
per accedir a la funció pública i per desenvolupar la nostra pro-
fessió dignament. Les titulacions universitàries i acadèmiques 
que ens faculten a exercir-la no són prou reconegudes dins del 
sistema de cossos i escales de l’administració pública. 

A més, cal tenir també en compte que l’adaptació de les titu-
lacions dels estudis de periodisme i comunicació al nou Espai 
Europeu de l’Ensenyament Superior (EEES), també conegut 
com a procés de Bolonya, ha suposat la proliferació de noves 
titulacions relacionades amb la comunicació i el periodisme, i 
una certa desorientació per part de les administracions a l’hora 
d’establir els requisits de titulació preceptius pels candidats a 
l’hora de redactar les bases d’un procés selectiu.

La delegació del Col·legi va explicar als responsables de la 
Generalitat que tot això fa que molt sovint aquestes places pú-
bliques no es cobreixin amb els perfils professionals adients i 
competents, i que aquests llocs de treball, una vegada coberts, 
no encaixin en el vigent sistema de cossos i escales de funcio-
naris i treballadors públics, ni pel que fa a les tasques que es 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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desenvolupen, ni a les retribucions que es perceben.

Per tot plegat, el Grup de Treball de Gabinets del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya creu necessari difondre aquest  do-
cument de bones pràctiques, específic per a la contractació 
de periodistes per als gabinets i departaments de premsa i co-
municació de les diferents administracions públiques, i entitats 
i organismes públics que en depenen. Les pròximes cites són 
amb els responsables de les Diputacions i amb les associa-
cions de municipis perquè ho puguin fer extensiu als Ajunta-
ments catalans.

Un manual força consultat.- El Manual de Bones Pràctiques 
ha estat l’objecte més consultat del repositori digital del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. Des que va ser penjat, el mes de 
juliol d’aquest any ha rebut el 10 per cent de les visites totals. El 
Col·legi anima a tots aquells col·legiats/des que tinguin accés a 
responsables d’administracions públiques, siguin grans o peti-
tes, especialment de l’àrea de recursos humans, a què els facin 
arribar una còpia. (Foto: CPC)

El Parlament balear insta l’Estat 
a garantir la reciprocitat entre els 
mitjans en català

La comissió de Cultura del Parlament de les Illes Balears va 
aprovar la setmana passada una proposició no de llei que insta 
el Govern espanyol a assegurar la reciprocitat entre els mitjans 
audiovisuals públics dels territoris de parla catalana. Per una 
banda, el text insta el Govern espanyol a assignar un nou múlti-
plex i a ampliar l’espai radiofònic als territoris de parla catalana. 
En paral·lel, es demana que modifiqui les normatives actuals 
per adaptar la TDT a la realitat plurilingüística de l’Estat sense 
segmentar comunitats d’una mateixa llengua.

A més, la proposició reclama al Govern espanyol que possibiliti 
la creació d’un organisme que agrupi els mitjans públics per-
què actuï de manera solidària en defensa dels interessos de 
la comunitat lingüística. El Parlament també convida el Govern 
balear a assumir l’objectiu de la reciprocitat i a treballar amb 
el Govern espanyol per fer-la possible. Igualment, se l’insta a 
treballar amb la Generalitat Valenciana per implementar la reci-
procitat entre IB3 i À Punt. (Font: Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_1714.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_1714.pdf
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El País incorpora tecnologia de The 
Washington Post

El País i Arc Publishing, la plataforma digital dissenyada per 
The Washington Post, s’alien per optimitzar la infraestructura 
tecnològica del diari. Arc és una plataforma capdavantera que 
millorarà l’experiència del lector i agilitzarà la producció i dis-
tribució dels continguts digitals. El suport reforçarà el procés 
de transformació digital iniciat fa anys pel diari de PRISA, líder 
mundial de la informació en espanyol,  segons les dades de 
comScore, mesurador oficial del mercat.

“Arc continua proporcionant capacitats excepcionals a múltiples 
webs, posicionant la plataforma com la principal opció per a les 
grans empreses de mitjans de comunicació per optimitzar els 
seus fluxos de treball i modernitzar el seu conjunt tecnològic 
complet, alhora que sosté gran varietat de propietats i equips 
de redacció diferents”, afirma Scot Gillespie, director general de 
Tecnologia (CTO) de The Washington Post. 

Arc ha estat desenvolupada a partir de l’experiència real de 
treball d’una redacció multimèdia i amb una orientació priori-
tària a l’entorn digital com la de The Washington Post. Els seus 
diferents components, ràpids i fàcils d’usar, donaran més au-
tonomia als periodistes, flexibilitzant els fluxos de treball i maxi-
mitzant el control sobre la informació publicada i fins i tot sobre 
el disseny. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació – 
Foto: NiemanLab)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Creix la influència de les revistes, 
segons ARI

Les revistes membres de l’associació ARI (95% de l’audiència 
total de revistes de consum), han aconseguit 194.715.384 con-
tactes al mes de juliol de 2018, +16,3% vs. juliol 2017 i +0,4% 
vs. juny 2018. Facebook segueix liderant les xarxes de revistes 
amb 52 milions de seguidors acumulats. Destaquem el creixe-
ment d’Instagram en l’últim any +32% arribant a 7,9 milions de 
seguidors. 

L’informe ARI 360º confirma que les revistes tenen cada vegada 
més capacitat de generar influència a través de les seves múl-
tiples plataformes i formats. ARI utilitza informació del mercat 

validada per mesuradors externs reconeguts pel mercat, EGM, 
comScore i RRSS, ofereix informació agregada de 147 revistes 
i 19 editors (95% de l’audiència de revistes de consum) i deta-
llada, marca a marca, de 93 revistes i 13 editor.

Les fonts per a l’elaboració d’aquest informe ARI 360º han es-
tat: EGM 2a onada 2018, comScore Multiplataforma juliol 2018 
i seguidors de xarxes socials de la revista en la seva edició 
espanyola exclusivament a: Facebook, Twitter, Instagram, Pin-
terest, Youtube i Google+ a dia 31 de juliol de 2018. Desta-
quem que cada editor reporta la seva pròpia informació a ARI, 
que elabora l’informe i el penja al web www.revistasari.es. Us 
oferim l’estudi ARI 360 CLICANT AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – Foto: Onda Cero)

La Cadena SER fitxa a Josep Cuní 
per presentar el seu nou programa en 
català
La cadena SER (PRISA) ha anunciat aquest dimecres el fitxat-
ge de Josep Cuní per dirigir i presentar un magazín informatiu 
que s’emetrà de 7:00 a 12:00 hores. Aquest nou espai, que por-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://www.revistasari.es
https://www.amic.media/media/files/file_352_1711.pdf
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tarà per títol Aquí, amb Josep Cuní, serà íntegrament en català 
i s’estrenarà el proper dilluns 15 d’octubre.

D’aquesta manera, Josep Cuní torna a la ràdio després d’una 
dècada i mitja i competirà contra El Món a RAC1 i El Matí de Ca-
talunya Ràdio, que sumen 701.000 i 468.000 oients, respectiva-
ment. El periodista arriba a SER Catalunya després que aquesta 
finalitzés el curs passat amb unes dades excel·lents. L’emissora 
va marcar 13.000 seguidors en el segon EGM de 2018, fet que 
suposa un creixement del 300% a nivell interanual.

Després de la seva abrupta marxa de 8tv el 30 de juny pas-
sat de 2017, Cuní es va incorporar a Quatro per realitzar una 

sèrie de reportatges sobre política internacional. Després dels 
especials del Mundial de Rússia, Amèrica de Donald Trump i 
el Brexit, el periodista va estrenar ahir, dijous,  Bèlgica, molt 
més que Brussel·les, en què aprofundirà en la complexitat que 
amaga aquest petit país, dividit des de fa segles entre flamencs 
i valons. (Font: Prnoticias- Foto: ACN)

Neix La Mira, el magazín digital que 
explica històries de no-actualitat

Articles llargs i més profunds és el que ofereix La Mira, el ma-
gazín digital que busca donar una nova visió de l’actualitat que 
molts cops queda diluïda per l’agenda mediàtica. La Mira té 
continguts, a fons, sobre política, societat, cultura, economia...

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://www.lamira.cat
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que estan treballats i prometen ser intensos, penetrants i amb 
una mirada diferent.

Joan Camp, editor de racocatala, social.cat, entre d’altres, i 
Francesc Canosa, director de La Mira, han encetat aquest am-
biciós projecte que busca cobrir un espai de comunicació digital 
català que fins ara estava orfe. Basant-se en el “slow journa-
lism” i tenint com a exemples Jot Down, Vice, 5W, Huffington 
Post o New Yorker, el nou magazín vol explicar les històries des 
d’un punt de vista diferent i a través dels gèneres clàssics del 
periodisme: reportatges, entrevistes, cròniques, perfils, galeries 
de fotografies. I prescindeix dels articles d’opinió, amb l’objectiu 
que “el lector miri d’una altra manera”.

El mitjà s’ha fet realitat a través d’una campanya de microfi-
nançament a totSuma on va recaptar 16.000 euros per engegar 
el projecte. Actualment, l’equip l’integren 12 professionals entre 
redactors i col·laboradors. (Redacció AMIC)

La revista Time canvia de mans
El cap executiu de la companyia informàtica dels Estats Units 
Salesforce, i la seva dona, han comprat la revista Time de la 
marca de mitjans nord-americans Meredith Corporation, però 
“no participarà en les operacions quotidianes ni en les decisions 
periodístiques”.

Benioff, també cofundador i president de Salesforce, i la seva 
dona, Lynne, han comprat personalment la revista setmanal 
nord-americana per valor de 190 milions de dòlars en efectiu, 
en una transacció que no està relacionada amb el negoci de 
Salesforce. Com a part de l’acord, els Benioffs no tindran in-
fluències quotidianes ni periodístiques sobre les operacions de 
la revista, que continuaran liderades per l’actual equip directiu 
executiu de Time. Podreu trobar més informació en aquest en-
llaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.nytimes.com/2018/09/16/business/dealbook/time-magazine-salesforce-marc-benioff.html
https://www.nytimes.com/2018/09/16/business/dealbook/time-magazine-salesforce-marc-benioff.html
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El Correo de Andalucía tanca les 
portes després d’un ERO definitiu

Tanca el segon diari més antic d’Espanya. La premsa local tor-
na a patir un dur cop després de l’anunci del tancament defini-
tiu d’El Correo d’Andalucía. La setmana passada, es coneixia 
la notícia que l’empresa editora del mitjà, dirigida per Antonio 
Morera, havia presentat un nou ERO, del qual no es coneixia el 
nombre d’afectats, com ja explicava aquest butlletí.

El comitè d’empresa d’El Correo de Andalucía ha confirmat que 
aquest Expedient de Regulació d’Ocupació afecta 28 dels 29 
treballadors. Només un romandrà a l’empresa exercint la “acti-
vitat residual” de la pàgina web. Aquest anunci suposa la desa-
parició definitiva d’un mitjà amb 119 anys d’història, que tanca 
la seva edició en paper i que acaba amb la seva edició digital, 
“tal com la coneixem en l’actualitat”.

Tot i la duresa de l’anunci, els treballadors del diari andalús 
mantenen les cinc jornades de vaga que havien anunciat de 24 
hores cadascuna. Les aturades van començar divendres pas-
sat i acabaran el dia 28. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El consum de notícies en xarxes 
socials deixa de créixer i s’accentua 
la manca de credibilitat
Per Journalism

Un nou estudi de Pew Research conclou que el consum de no-
tícies en xarxes socials es manté en els mateixos nivells que el 
2017, detenint la progressió anterior, i a més, la credibilitat se-
gueix sent baixa. L’estudi se centra en el mercat nord-americà.

Segons l’informe, al voltant de dos terços dels adults nord-
americans (68%) diuen que, almenys ocasionalment, consulten 
notícies a les xarxes socials, gairebé el mateix percentatge que 
el 2017.

Molts d’aquests consumidors, però, són escèptics de la infor-
mació que veuen allà: una majoria (57%) creu que les notícies 
que veuran en les xarxes socials seran en gran part inexactes.

Els consumidors de notícies de les xarxes socials no només 
esperen que les notícies que veuen allà siguin inexactes, sinó 
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que la imprecisió és la  principal  preocupació que plantegen 
sobre la informació a les xarxes socials. Quan se’ls formula una 
pregunta oberta sobre què és el que més els agrada de rebre 
notícies a les xarxes socials, les preocupacions sobre la impre-
cisió encapçalen la llista, superant les preocupacions sobre el 
biaix polític i el mal comportament dels altres.

Específicament, aproximadament tres de cada deu (31%) consu-
midors de notícies de les xarxes socials diuen que la inexactitud és 
el que més els agrada de l’experiència.  Incloses en les respostes 
sobre la inexactitud estaven les preocupacions sobre fonts poc 
fiables, la manca de verificació de dades i les “notícies falses”.

La política apareix com un altre aspecte negatiu de les xarxes 
socials, encara que a un ritme menor: el 11% que almenys rep 
notícies ocasionalment diu que hi ha massa prejudicis o opi-
nions polítiques, ja sigui per part de les organitzacions noticio-
ses o les persones a la plataforma.

Aproximadament el mateix percentatge de consumidors de no-
tícies a les xarxes socials (10%) diu que no li agrada la baixa 
qualitat de les notícies ni la manca de cobertura en profunditat 
ni els titulars preparats per aconseguir clics.

Quan se’ls va preguntar què els agrada de l’experiència de les 
notícies a les xarxes socials, els nord-americans esmenten la 
facilitat d’ús. La “comoditat” és de lluny el benefici més comu-
nament esmentat, (21%) , mentre que el 8% diu que la majoria 
gaudeix les interaccions amb altres persones. Una menor part 
de consumidors de notícies de mitjans socials diuen que els 
agrada més la diversitat de les fonts disponibles (3%), o la ca-
pacitat d’adaptar el contingut que veuen (2%).

Facebook al capdavant, seguit de Youtube i Twitter.- Apro-
ximadament quatre de cada deu nord-americans (43%) reben 
notícies a Facebook.  El següent lloc més utilitzat per a notícies 
és YouTube, amb un 21%, seguit de Twitter amb un 12%. Un 
petit percentatge de nord-americans (8% o menys) rep notícies 
d’altres xarxes socials com Instagram, LinkedIn o snapchat. La 
importància de cada lloc de xarxes socials en l’ecosistema de 
notícies depèn de dos factors: la seva popularitat general i la 
mesura que les persones veuen les notícies en el lloc.

Reddit, Twitter, Facebook es destaquen com a llocs amb els 
usuaris més centrats en les notícies.- Reddit, Twitter i Face-
book es destaquen com els llocs on la major part dels usuaris 
estan exposats a les notícies: el 67% dels usuaris de Facebook 
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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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reben notícies allà, igual que el 71% dels usuaris de Twitter i el 
73% dels usuaris de Reddit.

No obstant això, pel fet que la base d’usuaris general de Face-
book és molt més gran que la de Twitter o Reddit, molts nord-
americans en general obtenen més notícies a Facebook que en 
els altres dos llocs.

Els altres llocs estudiats, inclosos YouTube, Tumblr, Instagram, 
LinkedIn, snapchat i WhatsApp, tenen menys focus en les notí-
cies entre la seva base d’usuaris. Menys de la meitat dels usua-
ris de cada lloc reben notícies sobre cada plataforma. Tot i això, 
tant YouTube com LinkedIn van veure créixer el seu percentat-
ge durant l’any passat.

Gairebé quatre de cada deu usuaris de YouTube (38%) diuen que 
reben notícies a la xarxa de vídeos, una mica més que el 32% 
dels usuaris que ho van fer l’any passat. I el 30% dels usuaris de 
LinkedIn reben notícies allà, en comparació amb el 23% de 2017.

El percentatge d’adults dels EUA que reben notícies en dos o 
més llocs de xarxes socials és del 28%, amb pocs canvis res-
pecte de 2017 (26%)

Demografia dels consumidors de notícies de les xarxes so-
cials.- Els consumidors de notícies dels llocs de mitjans socials 
es poden veure molt diferents en termes de la seva composició 
demogràfica. Tres quartes parts dels consumidors de notícies 
de snapchat tenen entre 18 i 29 anys, més que qualsevol altre 
lloc. I els consumidors de notícies de LinkedIn, Twitter i Reddit 
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tenen més probabilitats d’obtenir una llicenciatura: el 61% dels 
consumidors de notícies de LinkedIn són graduacos, igual que 
el 46% dels consumidors de notícies de Reddit i el 41% de els 
consumidors de notícies de Twitter.

Aquest estudi es basa en una enquesta realitzada del 30 de 
juliol a l’1 d’agost entre 4.581 adults nord-americans que són 
membres del Panell de Tendències Americanes representatiu 
a nivell nacional del Centre d’Investigació Pew. Podeu consul-
tar l’estudi des d’aquest enllaç. (Gràfics: Journalism i Pew Re-
search)

ElCrític.cat celebra el seu 4t aniversari

El diari digital elCrític.cat, mitjà associat a l’AMIC, va celebrar 
el passat 17 de setembre el seu 4t aniversari, i per celebrar-ho 
amb els seus subscriptors, lectors i amics va realitzar el debat 
“Drets i llibertats en perill” al Casient d’Hostafrancs a Barcelona.

L’acte que es va dividir en una primera part on es va parlar de la 
retallada de drets civils en els últims mesos, des del punt de vista 
judicial i social, va comptar amb quatre experts sobre el tema: 

Carme Herranz, advocada penalista i presidenta del Col·lectiu 
Ronda; Marco Aparicio, professor de Dret Constitucional de la 
Universitat de Girona i president de l’Observatori DESC; Mar-
cel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural; i Patricia López, pe-
riodista del diari digital Público, especialitzada en investigació, 
coautora del documental “Les cloacas de Interior”.
Després del debat es va convidar als assistents a unes birres a 
la fresca organitzada pel Koitton Club de Sants, que repeteix un 
any més. L’acte també va comptar amb la col·laboració de la Uni-
versitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), d’Òmnium 
Cultural, del Koitton Club, i del Secretari d’entitats de Sants, que 
gestiona el complex Cotxeres-Casinet. (Redacció AMIC)

Schibsted anuncia la sortida a borsa 
del seu negoci internacional de 
classificats
Schibsted Media Group ha anunciat una important reorganitza-
ció que implica l’escissió del seu negoci internacional d’anuncis 
classificats en una nova empresa. L’objectiu és treure a borsa 
aquesta divisió, que a Espanya ocupa els portals InfoJobs, Fo-
tocasa o Milanuncios, entre d’altres.
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El president executiu de Schibsted, Rolv Erik Ryssdal, serà el 
responsable de dirigir la nova companyia. Aquesta podria co-
mençar a cotitzar en la primera meitat del 2019  sota el nom 
provisional de MPI, tindrà activitat en 17 països i una plantilla 
integrada per 2.800 treballadors. Encara està per determinar si 
cotitzarà a Oslo o en un altre mercat europeu.

La divisió internacional de classificats va generar uns ingres-
sos de 480 milions d’euros l’any passant , xifra que representa 
un augment del 22% respecte al 2016, segons l’últim informe 
econòmic del grup. Malgrat que actualment aquesta divisió tot 
just genera una quarta part dels ingressos totals i dóna feina 
a un terç del personal, el potencial de les seves dades fa pre-
veure que aportarà el 60% de l’activitat en uns anys. (Font: Dir-
comfidencial).

El Independiente apostarà per 
continguts premium de pagament
  
El digital començarà a tancar un contingut diari, que només es 
podrà consultar prèvia subscripció. La direcció del mitjà, enca-
pçalada per Casimiro García-Abadillo, creu que és el moment 

de reactivar un model de subscripció que va néixer amb el diari. 
El fet d’haver aconseguit fons de Google per desenvolupar un 
CMS propi que millori l’experiència de cada usuari ha portat a El 
Independiente a provar sort amb un model de subscripció que 
amb prou feines 10.000 abonats seria rendible, segons estima-
cions internes. 

El diari va ingressar 1,3 milions d’euros el 2017, amb pèrdues 
properes al milió. Espera reduir les pèrdues per sota dels 
500.000 euros el 2018 i arribar a beneficis en 2019. El Indepen-
diente va néixer el 2016 de la mà de García-Abadillo i Victoria 
Prego amb la intenció de viure en un 90% de la publicitat i en 
un 10% de les subscripcions. (Font: Media-tics)

Les tendències d’entreteniment que 
conformen 2019

Les tendències d’entreteniment que conformen 2019 és un in-
forme que proporciona les idees clau i les últimes xifres de com-
portaments d’entreteniment en línia a tot el món. Mireu de prop 
el compromís amb els mitjans de comunicació antics i nous, i 
l’impacte que té l’entreteniment en el viatge de compra.
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Què hi ha dins de l’informe? En  l’informe s’examinen les últi-
mes tendències en l’entreteniment en línia a escala global per 
respondre: a) Com varia el consum de mitjans per demografia?. 
b) Com evoluciona la relació entre la televisió en línia i en lí-
nia? i c) Quin paper juga l’espectacle en el descobriment de la 
marca? 

Podeu accedir a l’informe complet sobre Les tendències 
d’entreteniment CLICANT AQUÍ

Ja hi ha data per a la integració de 
Netflix a Movistar+
  
Serà el proper mes de desembre quan els abonats a Movistar+ 
puguin gaudir dels continguts de Netflix integrats en el seu des-
codificador. La companyia espanyola ha indicat que no es trac-
tarà d’una simple suma dels continguts a la seva oferta de ví-
deo sota demanda, sinó que participaran en les recomanacions 
que s’ofereixen a cada usuari. Es desconeix si serà necessari 
subscriure a Netflix o si s’inclourà com a part de l’oferta, seguint 
el model d’HBO Espanya i Vodafone. Movistar ha reconegut 
que negocia tant amb HBO Espanya com amb Amazon Prime 
Vídeo per arribar a acords similars. (Font: Dips)
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Aquestes són les possibilitats 
publicitàries dels “podcasts”
Per Marketing News

 
Digilant, companyia especialitzada en compra programàtica 
fundada per la família Rodés, ha elaborat un estudi que analitza 
l’increment del consum de ‘podcast’, tant a escala mundial com 
estatal, així com l’evolució positiva que en matèria d’inversió 
publicitària està tenint aquest format.

Sobre aquest últim aspecte, el dels ingressos publicitaris, 
l’informe se centra més en el comportament a escala global. 
Així, per exemple, cita que els ingressos publicitaris a través de 
podcast van rondar els 314 milions de dòlars als Estats Units el 
2017, fet que suposa un increment del 86% sobre l’any anterior. 

Les previsions per al 2020 se situen en assolir els 659 milions 
de dòlars, segons dades de Interactive Advertising Bureau. I, 
s’indica en l’estudi: “els pressupostos publicitaris estan migrant 
de la ràdio a l’àudio digital dues vegades més ràpid que de la 
televisió al vídeo digital, segons Google”.

L’estudi assenyala, d’altra banda, que la ràdio programàtica i 
la publicitat en àudio ofereixen grans oportunitats a través de 
plataformes com Spotify, iTunes, SoundCloud o Pandora. “Per 
exemple, Spotify té més de 170 milions d’usuaris actius men-
suals, i més del 58% d’ells fan servir el seu servei gratuït, que 
els exposa als anuncis. Molts dels podcasts també inclouen 
publicitat de tercers”, s’indica. En una nota difosa per Digilant, 
Juan Camilo Bonilla, director general a Espanya, comenta: “En 
aquest sentit, el podcast és un suport que ofereix molts atrac-
tius a les marques per arribar fins al consumidor, ja sigui amb 
anuncis o com a canal per generar branded content. Es tracta 
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de dissenyar de manera avançada els pressupostos publicita-
ris, a partir de dades i eficàcia”, continua.

Audiència
L’informe no aporta dades d’inversió referides a Espanya, però 
sí relatives a l’audiència d’aquests formats. El que es desprèn, 
en comparació amb els Estats Units, és que l’evolució a l’Estat 
espanyol és altament positiva. Així, mentre el 48% dels nord-
americans majors de 12 anys consumeixen continguts a tra-
vés de podcasts, a Espanya, el 40% dels internautes afirma 
haver escoltat podcasts en l’últim mes, d’acord amb dades de 
l’informe Digital News Report 2018, de la Universitat de Nava-
rra, que aporta l’estudi.

Els principals grups de comunicació a Espanya, remarquen, 
també estan augmentant la seva inversió en aquest format, i 
cita a El País, ABC o El Mundo, tot i que “les grans protagonis-
tes són les cadenes de ràdio: Ser, COPE, Onda Cero o Ràdio 
Nacional, entre d’altres, incorporen cada vegada més podcast 
als seus portals”. En aquest sentit, s’apunta a l’informe, hi ha 
exemples significatius com Podium Podcast, de Cadena Ser, 
“que acumulava 17 milions de descàrregues a finals de l’any 
passat, segons les seves pròpies dades, i que està produint 
sèries de ficció com Benvingut a la vida perillosa, escrita per 
Arturo Pérez Reverte”, o els de Julia en la Onda i la Brúixola, 
d’Onda Cero, que “sumen més de 30.000 descàrregues úni-
ques”, així com diversos dels seus programes nocturns.

Tot i que no es donen dades concretes d’inversió publicitària a 
Espanya, l’informe sí esmenta el cas Mondelez, multinacional 
que s’ha convertit recentment en el primer anunciant a Euro-
pa que ha utilitzat la compra programàtica d’anuncis d’àudio a 
través d’una plataforma de música en streaming. L’empresa, 
assenyalen, ha aconseguit un 97,7% escoltes completes i més 
de tres milions d’impressions.
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Avantatges
L’informe identifica cinc grans avantatges dels podcast per a les 
marques: preu (tarifes ajustades i una producció més econòmi-
ca i ràpida que els vídeos); exclusivitat (davant l’absència de 
saturació en aquest segment); engagement (un 60% més de re-
cord de marca i un 52% d’interès per la marca a través d’àudios, 
segons Google); noves audiències i diferenciació (perquè enca-
ra són poques les marques que treballen en podcast).

A través de publicitat d’àudio programàtica en el pla de mitjans, 
els anunciants poden arribar a noves audiències i aconseguir 
usuaris en nous llocs. Trobareu més informació en aquest en-
llaç. (Gràfic: Gorka Zumeta)

Llibre Blanc de l’IAB Europe: 
Efectivitat publicitària digital

La mesura de l’eficàcia publici-
tària està immersa en una his-
tòria d’evolució i la introducció 
de canals digitals ha augmen-
tat aquest ritme de canvi.

Aquest nou document blanc d’IAB Europa recull una sèrie 
d’enfocaments de mesurament de la indústria juntament amb 
resultats generals de recerca i aprenentatges per comprendre 
com la indústria mesura l’efectivitat publicitària digital i com els 
mitjans digitals contribueixen a l’èxit publicitari. El paper blanc 
també proporciona orientacions i consideracions, basades en 
aquests aprenentatges, per al mesurament de la campanya. El 
Butlletí us ofereix gratuïtament el Llibre Blanc de l’IAB Euro-
pe: CLICAR AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Gràfic: 
Prezi)

De la mà de * S, C, P, F ..., Banc Sabadell 
llança el tercer debat en directe de 
Futurs
Aquest dijous 20 de setembre s’ha emès en directe per Face-
book Live el proper debat de “Futurs” de Banc Sabadell, amb 
la participació en directe del número 1 del tennis, Rafa Nadal i 
el número 1620, Roberto Menéndez. Un programa moderat per 
la periodista Mara Torres i amb la participació d’experts reco-
neguts, com Marta García Aller, Jon Sistiaga, Patrícia Soley-
Beltran i Miguel Pita.
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En aquesta ocasió, Banc Sabadell presenta un format nou par-
lant d’alguna cosa que a tots ens concerneix: Podem controlar 
el nostre futur? De què depèn? De la genètica? De la sort? ¿Del 
treball? Una combinació de tots aquests elements?

El debat, com els dos anteriors, és produït per Mediapro i obert 
a la participació en temps real del públic, que podia enviar les 
seves preguntes, comentaris i reflexions. Un plantejament i pro-
ducció transversal en el qual col·labora Alegre Roca com a con-
sultora del banc, SCPF, com agència de comunicació del banc, 

Grey com agència digital, Ipsos en termes de recerca i Difusió & 
Audiències a nivell de mitjans. (Font: Programa de la Publicidad 
– Foto: Banc Sabadell)

Una nova marca en el sector bancari: 
Pibank

Pibank, el nou banc directe de Grupo Pichincha, s’estrena a la 
televisió poc després d’obrir les seves primeres sucursals al 
nostre país (de moment compta amb oficines a Madrid, Barce-
lona, Saragossa, Bilbao i València).

Darwin Social Noise signa la creativitat de la campanya, resultat 
d’un procés estratègic de marca desenvolupat per l’agència amb 
l’equip del banc al llarg de diversos mesos, i que s’implementa 
tant en l’operativa bancària com en tota la comunicació. El repte 
per a la marca i l’agència era llançar en 2018 un banc amb ope-
rativa exclusivament digital, dirigit a un públic habituat a operar 
a internet i mòbil, i amb una demanda de productes excel·lents. 

El nou banc s’ha llançat amb la campanya del compte nòmina 
Pibank. Banco Pichincha, un dels principals grups financers de 
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l’Equador, està també present a Perú, Colòmbia, Panamà, Es-
panya i Miami. A l’Estat espanyol, on acaba de llançar Pibank, 
gestiona un volum total de negoci de més de 1.200 milions 
d’euros i 81.391 clients. (Font: Marketing News)

VCCP llançarà O2 a Espanya

L’agència liderada per Javier Suso, Beto Nahmad i Núria Se-
rrano, VCCP, està treballant amb l’equip de la marca O2 en 
la definició estratègia, en el desenvolupament creatiu i en la 
implementació de la campanya de llançament que es llançarà 
en les pròximes setmanes en diferents mitjans, tant online com 
offline. Al capdavant d’O2 estan Pedro Serrahima, director de 
desenvolupament de noves marques de Telefónica, i Gema Pe-
rona, a l’àrea de comunicació i vendes.

O2, marca de Telefónica que va ser presentada en el nostre 
mercat al juny de 2018, busca establir una nova forma de rela-
ció amb els clients basat en un “model d’atenció ètic i senzill, 
un producte fiable a un preu just, i la millor cobertura i xarxa de 
fibra i mòbil”. (Font: Ipmark)
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History Search, una genial extensió 
per treure-li tot el profit al teu historial 
de navegació
Per Gabriela Gonzalez / Genbeta

History Search és una extensió per a Chrome, Firefox, Opera, 
Microsoft Edge i Safari que serveix per ajudar-nos a trobar en el 
nostre historial articles, documents en línia, correus electrònics, 
pàgines web i altres, fent servir només una frase o comentari 
que recordis. És aquesta peça que de vegades ens falta per 
buscar entre tot el mar de contingut pel qual naveguem diària-
ment, especialment quan de vegades no podem recordar exac-
tament on era una cosa que ja tanquem.

Els seus creadors es van inspirar en el fet que encara que molts 
de nosaltres visitem milers de llocs web cada mes, ja sigui per 
treballar en documents, enviar correus, llegir articles, assistir a 
reunions, o gairebé qualsevol cosa, igual sembla que accep-
tem que la única manera de no perdre la pista d’una pàgina és 
guardar-la en els favorits.

Els creadors de History Search creuen que hi ha una millor 
manera de gestionar-ho tot, que puguem trobar qualsevol cosa 
que vam fer en línia de la mateixa manera que fem servir parau-
les clau per trobar documents en el nostre ordinador.

Indexant el text en les pàgines web que visites.- Aquesta 
extensió fa la feina d’indexar tot el textos en els llocs web que 
visites, de manera que en buscar en el teu historial no hagis 
de donar en el clau i recordar alguna cosa del títol o del enllaç 
permanent, pot ser que recordis una cosa que vas llegir en els 
comentaris d’un article, òbviament l’historial de cerca regular no 
et pot ajudar en aquest cas, però l’History Search, sí.

Una altra cosa força útil de History Search és que compta amb 
vista prèvia del contingut, és a dir, si fas una recerca pots mirar 
miniatures de cada pàgina que t apareix en els resultats abans 
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de punxar aquest enllaç, així refresques la teva memòria visual 
també.

També comptes amb l’opció d’exportar les dades a un docu-
ment CSV per usar i analitzar com vulguis, i a més ofereixen 
sincronització i emmagatzematge en el núvol xifrat a través de 
tots els teus navegadors i dispositius.

History Search és fàcil d’usar i summament intuïtiu, pots crear 
un compte amb Facebook, o pots utilitzar el teu correu elec-
trònic. No obstant això, no tot és perfecte, els cal una versió 
mòbil, i de moment només pots aprofitar aquest historial des 
de l’ordinador.

A més d’això, History Search té limitacions si ho fas servir de 
forma gratuïta, ja que tot i que seguirà indexant tot el que visi-
tes, només podràs buscar en els últims 3000 enllaços. Una xifra 
gens menyspreable, després de tot. Si decideixes fer servir un 
compte de pagament, que pots obtenir per 4 o 6 dòlars al mes, 
podràs buscar fins en els últims 30.000 enllaços o de forma 
il·limitada, respectivament.

Voice Record Pro 7, eina per capturar 
entrevistes en el format necessari

Ja sigui per registrar una entrevista, una taula de discussió o un 
comentari sobre el un podcast, tenir un gravador en tot moment 
és una eina pràctica per als periodistes. Si no es disposa de 
l’última gravadora d’àudio portàtil es pot utilitzar Voice Record 
Pro 7 al telèfon intel·ligent, de forma gratuïta. 
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Un cop baixada l’aplicació i obtingut el permís per accedir al 
vostre micròfon, es mostra la pàgina d’inici. Simplement, cal 
prémer el botó de gravació vermell a la part inferior de la panta-
lla i es va a la pàgina del format d’enregistrament, on es pot triar 
el format en què es vol gravar, tant si es tracta de MP4, MP3 o 
WAV, depenent de la qualitat que us interessi, juntament amb la 
velocitat de mostreig, la velocitat de bits, la profunditat de bits i 
la qualitat de codificació. També es pot triar gravar en Stereo o 
Mono en aquest moment. 

A la mateixa pantalla, l’eina proporciona una mida d’arxiu es-
timada per a la gravació, que farà saber quants MB al minut 
ocuparà la gravació en l’emmagatzematge telèfon. 

Si el que s’enregistra és un discurs o una taula rodona, Record Pro 
7 disposa de gravar, editar i compartir. Si s’activa el mode “Detec-
ció de silenci”, l’aplicació només enregistrarà quan el soroll arribi 
a un nivell superior. Es veu aleshores un mesurador de volum a la 
part superior de la pantalla que mostra els nivells d’àudio i on arri-
ben al punt màxim. Naturalment, es pot graduar l’entrada de so.

Com que l’aplicació també funciona com un editor d’àudio efi-
caç, es pot personalitzar el fitxer dins de l’aplicació, canviar el 

nom i fins i tot afegir una foto per representar-la. Es pot retallar, 
afegir efectes de so a través d’un rang de filtres, incloent eco, 
reverberació, volum i distorsió. Un cop enllestit, es pot compar-
tir la gravació en plataformes com Dropbox, OneDrive, Google 
Drive i iCloud. (Font: Journalism.co)

Google fa la vida més fàcil als 
periodistes amb el seu nou motor de 
cerca
Google vol fer el treball de periodistes i investigadors molt més 
senzill. Per aconseguir-ho, ha llançat un nou lloc web de recer-
ca de dades. Google Dataset Search permetrà accedir a totes 
les dades públiques disponibles. Tradicionalment, aquests in-
vestigadors havien de confiar en fonts com el Banc Mundial, la 
NASA, ProPublica o en motors de cerca com Kaggle, tal com 
recorda TheNextWeb.com.

El nou lloc web té un aspecte molt familiar per a totes aquelles 
persones que hagin utilitzat el cercador d’inici de alguna ve-
gada. Està dissenyat per buscar i accedir a tots els recursos 
de dades publicades a internet. Per exemple, si un periodista 
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necessita esbrinar quines han estat les tendències meteorolò-
giques dels últims anys, tan sols haurà de fer alguna recerca 
semblant a “pronòstic del temps diari” per començar a donar 
curs a la seva investigació. A més, el cercador permet utilitzar 
totes les dreceres que funcionen també per al cercador.

La companyia ha explicat que aquesta nova eina pot trobar 
dades de bases de dades governamentals, recursos públics, 
llibreries digitals i websites personals. No només això, a més 
està disponible ja en multitud d’idiomes, que augmentaran pro-
perament. Aquest Dataset motor pot reduir bastant els temps 
de treball d’investigadors i periodistes perquè es tracta d’una 
eina que pot ser de molta ajuda perquè els professionals no es 
perdin en un mar de dades. (Font: The next web)

Eina per als periodistes: Go Mic Mobile, 
per a la captura d’àudio sense fil al 
telèfon intel·ligent
Go Mic Mobile® és un sistema de micròfon sense fils professio-
nal dissenyat per permetre als usuaris capturar audio de qua-
litat sense fil utilitzant el seu telèfon intel·ligent. Els periodistes 

simplement munten un petit receptor al seu dispositiu mòbil, el 
connecten al seu telèfon i comencen a gravar -fins a 13 hores 
de durada de la bateria-. Poden escollir entre dues configura-
cions de transmissors de micròfon: una màscara omni-direccio-
nal amb cinturó, o un micròfon de mà que es pot utilitzar per si 
sol o alhora.

“Hem vist que la qualitat del video de telèfons intel·ligents millo-
ra dramàticament cap a on pot substituir una càmera, però els 
micròfons integrats d’aquests dispositius encara no han agafat 
aquesta tecnologia”, va dir Sean Meagher , director de màrque-
ting de Samson Technologies. “Amb Go Mic Mobile, ara podeu 
col·locar un micròfon prop o directament sobre el tema per gra-
var un so sense fils d’alta qualitat”.

Amb iPhones, Go Mic Mobile s’integra perfectament amb 
l’aplicació de la càmera nativa i també pot treballar amb aplica-
cions com ara les plataformes de Filmic Pro and social media 
platforms. A causa de les variacions en el maquinari i els sis-
temes operatius d’Android, els usuaris haurien d’obrir una apli-
cació de vídeo de tercers. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Shapr, per treballar en xarxa amb altres 
professionals de la comunicació

Els periodistes depenen d’una forta xarxa de contactes per 
generar noves idees de les històries, obtenir valuoses idees, 
trobar feines i buscar mentors. Però, en el món del periodisme 
digital, a vegades pot ser difícil trobar noves persones cara a 
cara, de manera que confiem en les relacions que construïm a 
les xarxes socials.

No obstant això, l’aplicació gratuïta Shapr té com a objectiu aju-
dar-vos a connectar, tant en línia com fora de línia, combinant 
la característica de desplaçament molt estimada de Tinder dins 
del comportament professional de LinkedIn.

Els usuaris de l’aplicació es desplacen per coincidir amb els 
altres professionals als quals els agradaria complir, aquells que 
podrien ajudar-los a coincidir amb els seus objectius o compartir 
interessos i ambicions similars. Després de descarregar Shapr, 
els usuaris necessiten personalitzar un perfil públic. Això inclou 
una imatge, una posició laboral, una llista d’interessos, els ante-
cedents, les carteres en línia i una descripció biogràfica.

A continuació, podeu assignar-vos els objectius actuals d’una 
llista d’opcions, com ara “trobar mentors” o “inspirar-vos”, per-
què la gent sàpiga el que busca. A més, podeu permetre que la 
gent conegui la vostra disponibilitat o les preferències de reu-
nió a la secció “Com podem trobar-nos” escollint opcions com 
“cafè”, “caps de setmana” o “videotrucada”. Tot això influeix en 
la decisió definitiva... Volem que ens coneguin?

Al seu torn, la cerca mostrarà persones d’interès potencial en 
funció de factors comuns, però està limitat a 15 resultats al dia. 
Igual que el vostre perfil, mostrarà tota la informació d’entrada, 
i tindreu l’opció de “passar-los” o “reunir-los” amb un lliscament 
del dit. Quan coincideixin dues persones, és a dir, ambdues 
parts s’han desplaçat cap a la dreta, poden enviar missatges a 
través de l’aplicació i organitzar-se, si volen. (Font. Journalism)

Google anuncia el tancament d’Inbox i 
el programa per 2019

Fa quatre anys, Google va llançar una aplicació de correu alter-
nativa a Gmail amb la finalitat d’ajudar els usuaris a “centrar-se 
en el que realment importa”. Inbox, que comptava amb apps 

NOVES EINES

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shapr&hl=en_US


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

per a smartphones i versió web, tenia algunes funcions com 
posposar correus electrònics o respostes intel·ligents, funcions 
que han estat afegides gradualment a Gmail. D’aquesta forma, 
Inbox ha deixat de tenir sentit, i Google ha decidit tancar-la.

Així ho ha anunciat el propi compte de Inbox a Twitter (que por-
tava sense publicar res des del 24 de juliol de l’any passat), ad-
vertint que el servei deixarà d’estar disponible a finals de març 
de 2019. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació)
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Manual de la UNESCO sobre 
periodisme, notícies falses i 
desinformació
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
La Unesco (Organització de les Nacions Unides per a 
l’Educació, la Ciència i la Cultura) ha publicat un manual que 
té com a objectiu ajudar a equipar el periodisme per fer front al 
“trastorn de la informació”. El llibre, Journalism, Fake news & 
Disinformation, neix en el context de la creixent preocupació in-

ternacional per una “guerra de desinformació”, una “guerra” en 
què el periodisme i els periodistes s’han convertit en objectius 
principals, indiquen els editors.

Els esdeveniments en els darrers anys han posat al periodisme 
sota el focus. Una sèrie de factors està transformant el panora-
ma de les comunicacions, el que genera dubtes sobre la qua-
litat, l’impacte i la credibilitat del periodisme. Al mateix temps, 
les campanyes orquestrades estan difonent mentides -desin-
formación, mala informació i informació errònia- que sovint es 
comparteixen de forma involuntària a les xarxes socials: 

Desinformació: informació que és falsa i creada deliberada-
ment per fer mal a una persona, grup social, organització o país. 

Informació incorrecta: informació que és falsa però no creada 
amb la intenció de causar dany. 

Mala-informació: informació que es basa en la realitat, utilitzada 
per infligir dany a una persona, grup social, organització o país. 

Escrit per experts en la lluita contra la desinformació, aquest 
manual explora la naturalesa mateixa del periodisme amb mò-
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duls sobre per què la confiança importa; pensar críticament 
sobre com la tecnologia digital i les plataformes socials són 
conductes del desordre d’informació; lluitar contra la desinfor-
mació i la desinformació a través de l’alfabetització mediàtica i 
informacional; verificació dels fets; verificació de xarxes socials 
i combatre l’abús en línia. 

Aquest model de pla d’estudis és una addició essencial als pro-
grames d’estudi per a tots els educadors de periodisme, així 
com als periodistes i editors en exercici que estan interessats 
en la informació, com la compartim i com la fem servir. És mis-
sió crítica que els que practiquen el periodisme comprenguin 
i informin sobre les noves amenaces a la informació de con-
fiança. Els partits polítics, els professionals de la salut, els em-
presaris, els científics, els observadors electorals i altres també 
ho trobaran útil. 

“Els nostres esforços combinats estan dissenyats per ser utilitzats 
com a recursos de capacitació pràctica per a periodistes i redac-
cions, com un pla d’estudis model (o lliçons individuals) en en-
torns d’educació periodística, o com a recursos de coneixement 
per al desenvolupament de mitjans i iniciatives d’alfabetització 
mediàtica a nivell internacional”, recull NiemanLab.

“Aquest nou manual utilitza idees i consells d’experts mundials 
per donar llum sobre la contaminació de la informació i expli-
car com el periodisme pot contraatacar”, diu Guy Berger, direc-
tor de llibertat d’expressió i desenvolupament de mitjans de la 
UNESCO, que va supervisar el llibre .

Us oferim poder descarregar el manual complet CLICANT AQUÍ  

Els mitjans de comunicació davant les 
eleccions europees

A vuit mesos de les eleccions europees, els mitjans de comu-
nicació en general reflexionen sobre com poden aprehendre 
les pròximes eleccions de maig de 2019, la participació de les 
quals està en ple augment dels nacionalismes i el populisme. 

Amb poc més de mig any a la vista, i mentre es fa augmentar 
l’extrema dreta a tot el continent, els periodistes, que sovint han 
estat acusats, en la seva major part, de “bons pensaments”, 
perquè no ho han fet en no escoltar les persones, des del re-
ferèndum sobre el Tractat de la Comunitat Europea el 2005 fins 
a l’elecció de Donald Trump el 2016, o perquè van sacrificar la 
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llibertat d’expressió i la representació democràtica en l’altar de 
les seves conviccions en que es neguen a entrevistar els líders 
del Front Nacional... els periodistes es pregunten sobre com 
tractaran aquestes eleccions europees, la participació és cru-
cial. Com han d’afrontar el gran avenç nacionalista i populista? 
Hem après del passat? Els “valors d’Europa” s’han d’oposar a 
la “voluntat dels pobles”? Com tornar a encantar la idea euro-
pea? Quina és la responsabilitat dels mitjans de comunicació?

El Butlletí us proposa anar més lluny amb l’editorial d’Alexandra 
Schwartzbrod a Libération i una entrevista de Brice Couturier 
a Le Figaro.

“Tenim una feina real per fer-ho com a periodistes, conscien-
ciant als lectors i especialment als joves, explicant-los què sig-
nifica Europa. Aquests no són només tecnòcrates, és un projec-
te comú, valors que tots compartirem, la llibertat, la democràcia 
i aquests valors estan en perill i és imprescindible moure’s per 
defensar-los”. Alexandra Schwartzbrod

“El que jo anomeno Media Party són totes aquestes persones 
que volen imposar el seu punt de vista sobre la resta, i que en el 
context actual d’un populisme exacerbat, es van revoltar contra 

l’elit i la gent està votant més a més de les elits i voten contra el 
que els elits diuen que votin, és extremadament perillós”. Brice 
Couturier (Font: France Culture/Caroline Broué– foto: ElPuntA-
vui/ACN)

Onze models de negoci per a editors
La indústria dels mitjans de 
comunicació s’ha vist més 
afectada per la disrupció di-
gital que cap altra, segons 
diversos estudis, inclosa la 
Harvard Business Review. 
La ruptura digital significa 
que l’àmbit competitiu ha 
canviat significativament 
a causa de nous usuaris i 
productes que són clara-

ment una amenaça per als monopolis tradicionals dels mitjans 
heretats que solien representar la majoria dels seus ingressos. 

Aquesta tendència ha obligat a tots els grups de mitjans a diver-
sificar les seves fonts d’ingressos per tal que puguin sobreviure. 
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Alguns han fracassat en l’intent, però les històries d’èxit ja estan 
sorgint a tot el món i mostren que el negoci dels mitjans té un 
futur brillant.

En l’article Onze models de negoci per a editors, article 
s’exploren els diferents models de negoci que, d’acord amb Iin-
novation, ofereixen el major potencial d’èxit en la indústria dels 
mitjans de comunicació. Es considera que els models de negoci 
més prometedors són els que ofereixen una capacitat genuïna 
i sòlida de produir continguts rellevants per a un públic cada 
cop més perfilat i generar un compromís fidel. (Font: Innovation)

Neix el l Col·lectiu Ciutadella “per 
posar fre” a les pràctiques que 
compliquen l’exercici periodístic
El Col·lectiu Ciutadella de periodistes parlamentaris es va pre-
sentar divendres passat al Parlament per acabar amb aquelles 
pràctiques que compliquen el desenvolupament de la tasca in-
formativa. En un acte al Parlament, el president del Col·lectiu 
Ciutadella, Rafa Garrido, ha assegurat que l’entitat ha nascut 
per “posar fre” a la “desaparició” dels ‘off the record’, a les rodes 

de premsa sense preguntes o amb limitacions. Segons Garrido, 
en algunes ocasions l’exercici periodístic no s’ha pogut desen-
volupar “com els agradaria” i per això es vol fomentar una re-
lació “més fluïda” i “sana” entre els comunicadors i els polítics. 

Durant l’acte l’associació ha reconegut la trajectòria de dos cro-
nistes parlamentaris, el periodista de TV3 Josep Maria Martí 
Rigau i el de TVE Lluís Falgàs. De forma inèdita, la presentació 
ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, 
Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent i la dele-
gada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. (Font: 
El Món)

Convocat el 3r Premi de Periodisme 
Jove Joan Marc Salvat

Reusdigital.cat, LaNova Ràdio i InfoCamp.cat han obert la con-
vocatòria de la tercera edició del Premi de Periodisme Jove Joan 
Marc Salvat, el qual té per objectiu reconèixer la trajectòria de 
joves periodistes “compromesos amb la professió, l’honestedat, 
el compliment del Codi Deontològic, la capacitat d’iniciativa i 
l’emprenedoria en el món de la comunicació”.
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El guardó es dirigeix a periodistes de fins a 27 anys, residents al 
Camp de Tarragona o les Terres de l’Ebre. Es poden presentar 
treballs (premsa impresa, digital, ràdio, televisió, fotoperiodis-
me) tant inèdits com publicats i/o difosos en algun mitjà entre 
l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018, la temàtica 
dels quals ha d’estar relacionada amb la demarcació tarragoni-
na. També es pot presentar com a candidatura una trajectòria 
professional.

Es concedirà un primer premi dotat amb 900 euros i un segon 
amb 700. A banda, el premi a la trajectòria també rebrà 900 eu-
ros. Finalment, s’atorgarà el nou Premi Òmnium Cultural Baix 
Camp al millor treball d’un estudiant universitari de Periodisme o 
Comunicació (dotat amb 350 euros per a material informàtic). El 
termini per presentar candidatures finalitza el 4 de novembre, i el 
veredicte es farà públic a finals de novembre en un acte al Castell 
de Paborde de la Selva del Camp. (Font: Comunicació 21)

Per descobrir les estratègies del nou 
periodisme digital

La transformació mediàtica es juga a Internet. La recerca cons-
tant d’audiències, de nous models de negoci periodístics i la 
generació constant d’informació han renovat el panorama dels 
mitjans de comunicació per sempre. Es constitueix una nova 
forma de dirigir els mitjans, on la tecnologia juga un paper clau 
i neix la figura del periodista digital. Partint d’aquestes premis-
ses, l’ICMD (ESIC) anuncia el seu Programa Superior Online en 
Periodisme Digital.

La realitat del nou periodisme està enfocada al SEO, en la seg-
mentació, en els nous formats per fidelitzar el lector i tot això 
conviu amb l’aparició de noves fonts d’ingressos necessaris per 
a la seva supervivència, perquè la publicitat ja no és suficient. 
Aquest programa de l’ICMD mostra les eines, les palanques 
i les estratègies amb les que es maneja el periodisme digital, 
amb el qual es podran conèixer les noves tècniques de gene-
ració de continguts i les fórmules imprescindibles per gestionar 
un mitjà en línia.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Alguns dels highlights del programa són: adaptar al periodista 
dins del nou entorn digital; entendre l’ecosistema dels mitjans 
de comunicació en línia; descobrir els nous paradigmes per ge-
nerar ingressos en els mitjans; conèixer les fórmules neces-
sàries per captar audiències i influència; descobrir els diferents 
departaments que conformen els mitjans i la gestió des de la 
part editorial i des negoci; descobrir els diferents departaments 
que conformen els mitjans i la gestió des de la part editorial i 
des negoci; descobrir els diferents departaments que confor-
men els mitjans i la gestió des de la part editorial i des negoci.

Per conèixer més sobre aquest Programa Superior Online en 
Periodisme Digital digital CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistas

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.

Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barcelona. 
Dimarts 2 i 9 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - A través d’aquest 
curs, dirigit per Montse Sanahuja, els assistents sabran redac-
tar de manera clara, professionalitzada i adaptada als diversos 
documents corporatius. Aprendran també a dotar l’escriptura 
d’intencionalitat, quan calgui ser persuasius i coneixeran diver-
ses eines que facilitaran la tasca d’escriure en el seu dia a dia.

Webinar: Com arribar als teus clients a través de Whats-
app?.- On line. Dimarts 2 d’octubre (de 15:30h a 16:30h) - En 
aquest webinar, a càrrec de Sílvia Llombart, explicarem com 
fer servir aquesta aplicació de missatgeria instantània per a 
les nostres accions de màrqueting i comunicació, per arribar 
de manera òptima als nostres clients, per comunicar amb els 
periodistes si som un gabinet de comunicació, etc.

Gestiona el teu butlletí.- Barcelona. Dissabte 6 d’octubre (de 
09:30h a 14:30h) - En aquest curs, impartit per Ismael Nafría, 
analitzarem els elements fonamentals que cal tenir en compte 
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per preparar, publicar i enviar un bon butlletí i repassarem al-
guns dels casos recents de newsletters que han tingut més èxit 
en el sector dels mitjans de comunicació.
 
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. (Font i 
foto: CPC)
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Els diaris impresos segueixen 
encallats en l’era analògica
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

  
Han passat més de 20 anys des de la irrupció del tsunami digi-
tal sobre la premsa i els mitjans de comunicació. El resultat és 
més aviat desastrós: s’han tancat incomptables mitjans i s’ha 
acomiadat a milers i milers de periodistes. És cert que els mi-
tjans digitals arriben audiències sense precedents, però la inun-
dació informativa ha fet que l’aigua potable, la bona informació, 
estigui contaminada d’una infinitat de falsedats, manipulacions 
i nimietats sense conte. Per què els diaris de qualitat, els que 

han sobreviscut, mantenen els mateixos esquemes que abans 
de la revolució digital? Potser perquè el canvi cultural no ha 
calat encara entre els principals responsables dels mitjans?

Si examinem el cas d’El País, diari excel·lent per moltes co-
ses, el primer en llengua espanyola a la Xarxa, podem obser-
var aquest fenomen de més a prop. Aquest diari informava 
recentment que incorporava la plataforma tecnològica anome-
nada Arc Publishing, dissenyada per The Washington Post. 
Excel·lent notícia, sens dubte. Però l’estructura de la primera 
pàgina del diari, no només la seva estructura periodística, sinó 
també la seva estructura física, amb la seva foto de portada, 
és exactament igual des de fa força més dels esmentats 20 
anys. Si examinem la portada del 15 d’agost passat, l’obertura 
d’aquesta edició diu: “L’ensorrament del pont d’una autopista 
causa almenys 26 morts a Gènova”. Aquesta notícia va obrir 
tots els telediaris i informatius la nit anterior. Es tracta, sens 
dubte, d’una ‘commodity’, una informació que tothom té i el va-
lor tendeix a zero. Té sentit arribar al quiosc amb una informa-
ció vella i resabuda?

El 21 d’agost, l’obertura és: “Els Mossos maten un home que va 
atacar una comissaria amb un ganivet”. Mateix cas que l’anterior.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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El 25 d’agost, l’obertura és: “Les restes de Franco sortiran de 
la Vall dels Caiguts 43 anys després”. Estem davant la repetició 
sistemàtica d’un esquema periodístic totalment obsolet .

Estem en un món en què Google filtra el contingut de 60 bi-
lions de pàgines, uns 2 milions de vegades per minut, i contesta 
3.000 milions de preguntes diàries .

Herbert Simon, un científic social que va guanyar el premi No-
bel, va afirmar: “En un món d’abundància, l’única escassetat és 
la de l’atenció humana”. És difícil competir per l’atenció en el 
món digital amb esquemes periodístics analògics .

Yuval Noah Harari, el brillant autor de Homo Sapiens, acaba 
de publicar a Espanya el seu últim llibre, 21 lliçons per al segle 
XXI. En el seu capítol sobre la Postveritat, l’apartat “Sortir de la 
màquina de rentar cervells”, Harari fa una afirmació contundent: 
“Si el lector vol informació fidedigna, que pagui uns bons diners 
per ella. Si el lector aconsegueix les notícies gratis, podria molt 
bé ser ell el producte”.

Els mitjans de comunicació s’afanyen cada dia en bombardejar-
nos amb declaracions de tota mena de subjectes, des de polí-

tics fins a l’últim ximple famós, a més de tota mena de nimietats 
sense cap significat. Els diaris de qualitat, però, encara no han 
comprès bé els tres desafiaments principals als quals s’enfronta 
la humanitat: la disrupció tecnològica, el canvi climàtic i les ar-
mes nuclears, com encertadament assenyala Harari. El canvi 
tecnològic, en particular, és la gran assignatura pendent del pe-
riodisme de qualitat. (Foto: Extra Digital)
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Només aguantarà el periodisme que 
val la pena pagar
Per Innovation / Media Consulting Group

Sense ingressos dels lec-
tors, és un joc. Dues pa-
raules per a vostè: ingres-
sos dels lectors. Sense 
els diners, tot més aviat 
serà inútil. Totes les co-
ses interessants d’aquest 
treball seran impossibles 
en un futur no gaire llunyà 
sense els ingressos dels 

lectors.

La publicitat digital, òbviament, continuarà disminuint propor-
cionalment a altres corrents d’ingressos i, encara que en algun 
moment arribarà a un equilibri igual que les vendes d’edició im-
presa, mai no donarà suport al nostre periodisme. Només el 
periodisme que paga la pena estalviarà el periodisme.

El futur dels mitjans de comunicació del paper imprès, si sobre 
tot de les revistes, té un gran potencial: noves narratives di-
gitals, dispositius activats per veu, alternatives viables per als 
missatges publicitaris de Facebook, “continguts a l’escenari” 
(esdeveniments), formes interessants per imprimir viables i 
convincents, xifres de xat, les anomenades “històries horitzon-
tals”, narracions interactives i molt més.

Però sense el suport de la gent per a qui creem tot aquest gran 
contingut, doncs, serà cada vegada menys rendible i, en definiti-
va, insostenible. Així doncs, com fem aquest ingrés d’un lector?

En primer lloc, els ingressos dels lectors no són simplement 
subscripcions. Tenim llibres sencers dedicats a tot tipus 
d’estratègies d’obtenció d’ingressos, la majoria de les quals gi-
ren entorn d’alguna forma de subscripció.

Els lectors han demostrat que en realitat volen interactuar amb 
nosaltres de moltes maneres diferents que no només essent 
subscriptors.  Les organitzacions multimèdia tenen un gran èxit: 

- Ingressos d’assessorament - Ingressos de afiliació - publici-
tat impulsada per dades - comerç electrònic - esdeveniments 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
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– subscriptors - Newsletters - llicències de productes -progra-
màtic - vídeo - publicitat per veu activada...

Un dels descobriments més agradables després d’anys de 
comprometre’s amb el “pecat original” dels mitjans de comu-
nicació (posar contingut a la web de forma gratuïta) és que els 
lectors finalment estan disposats a pagar pel nostre contingut... 
i no necessàriament a preus de borsa de soterrani.

El mateix èxit d’Internet, el tsunami massiu d’informació gra-
tuïta, ha funcionat al final contra la web. De tota la informació 
gratuïta que hi ha, què és de confiança? Són els autors real-
ment experts, o són els que tenen? Què és la notícia falsa? Què 
és real? Per què he de patir els mals anuncis emergents que 
interrompen la lectura?

Per exemple, com un filtre de confiança en els assumptes mun-
dials, The Economist distreu les notícies en un “paquet aca-
bat”, un antídot a la sobrecàrrega d’informació. Podeu llegir The 
Economist al final, però no podeu llegir fins al final d’Internet”, 
ens va dir el director general de màrqueting economista i MD/
Circulation, Michael Brunt.

The Economist és un producte premium que costa entre tres i 
quatre vegades més que altres publicacions similars, però els 
lectors estan feliços de pagar-lo. “Produïm qualitat i els nostres 
lectors troben el nostre periodisme valuós i estan disposats a 
pagar. “Som tranquil·lament cars”, va dir Blunt.

Imagineu-vos el qu un executiu de mitjans deia fa tan sols deu 
anys? Però ara, la generació i la futura generació de lectors 
actuals i futurs (mil·lenials) i molts altres demostren que estan 
disposats a pagar.

“La bellesa dels mil·lenials és que són molt còmodes de com-
prar qualsevol cosa en línia i utilitzant la seva targeta de crèdit 
o dèbit”, va dir el president executiu de Meredith, Steve Lacy, al 
Wall Street Journal. “La nostra interfície amb ells és la targeta de 
crèdit i la renovació automàtica. Ha de ser el contingut correcte, 
i s’ha de complir amb la seva voluntat. Però pagaran per això”.

“Tenim els diners en efectiu i executem el negoci amb el capital 
operatiu del consumidor”, va dir Lacy. “Sempre hem treballat 
molt per vendre subscripcions d’un o dos anys i tres anys. La 
taxa de renovació i la capacitat de [carregar una mica més al 
llarg dels anys] són tan sòlides com una roca”.
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Aquestes són paraules benvingudes per part dels executius 
dels mitjans de comunicació que exerceixen dues de les em-
preses de mitjans de comunicació més reeixides del món.

Els secrets del seu èxit i els èxits de tantes altres companyies 
de mitjans de comunicació a nivell mundial seran la concentra-
ció a migrar dels ingressos publicitaris als ingressos dels lec-
tors. Hi es tornarà a jugar. 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
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Alberto Salcedo: “La crònica li posa 
ànima i rostre a la notícia”
Per Camila Caicedo / Semana de Bogotà

  
Un dels grans cronistes hispans va parlar amb Semana sobre 
aquest gènere en l’actualitat, la seva alegre trobada amb la 
ràdio i les eines investigatives que un bon narrador no ha de 
deixar de banda. 

Hi ha poc espai per al dubte: al costat de noms com Leila Gue-
rriero, Juan Villoro i Martín Caparrós, Alberto Salcedo Ramos és 
un dels noms obligats al moment de parlar sobre la crònica con-
temporània. No solament ha escrit perfils memorables de per-
sonatges colombians (Diomedes Díaz o Kid Pambelé) sinó que 
també ha narrat històries cruentes i punyents del conflicte armat.

Enèrgic conversador, va reforçar la seva passió per la ràdio 
amb la seva participació  la ràdio nacional de Bogotà, i ha fet 
diferents tipus de col·laboracions amb el New York Times en 
espanyol, on ha publicat petites cròniques en la qual es destaca 
un cobriment especial dels partits de la passada Copa del Món. 
Enmig de la redacció d’un dels tants textos en què treballa sen-
se descans, Alberto Salcedo Ramos va puntualitzar en aquesta 
entrevista moltes de les seves idees al voltant de la crònica i a 
la seva escriptura en la segona dècada del segle XXI.   

En els temps que corren, les redaccions tendeixen a pri-
vilegiar cada vegada més la immediatesa de la notícia i la 
ràpida publicació de tot tipus de continguts. Com es mou 
el gènere de la crònica?
Fa poc vaig participar en una cobertura especial de The New 
York Times en espanyol sobre el Mundial de Futbol. Calia es-

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

criure textos i enviar-los a l’editor entre tres i cinc hores després 
dels partits. Aquests textos havien de tenir un límit de 700 pa-
raules. Hi ha el malentès que la crònica només es pot treballar 
en format llarg i amb mesos d’investigació. Aquesta és una pos-
sibilitat, però no l’única. També es poden fer curtes i ajustant-
se a la necessitat de sortir en el moment en què la conjuntura 
periodística és propícia. Veig molta gent que discuteix sobre el 
poc favorable que, suposadament, és el món d’avui per escriure 
cròniques, però no les escriu. És curiós.   

La crònica és, per a acadèmics i periodistes, un dels gè-
neres mestres del periodisme. No obstant això, hi ha qui 
passen anys redactant exclusivament notícies. Com fer-ho 
perquè el periodista que vol dedicar-se a altres gèneres 
surti d’aquest “cercle noticiós”?
Els gèneres no s’exclouen: es complementen. La matèria pri-
mera del periodisme és la notícia. La notícia et serveix per 
assabentar-te de manera oportuna. La crònica aporta context, 
li posa ànima i rostre a la notícia, s’envasa els fets en un relat 
perquè puguem entendre’ls millor i sentir més propers. Jo mai 
ensenyo crònica sobre la base que fer notícies és terrible, sinó 
deixant en clar que, en el bon periodisme, els gèneres es com-
plementen. 

Pot ser que les persones que comencin a escriure cròni-
ques pensin que és més important treballar en un llenguat-
ge literari, fluid, que en la mateixa recollida de dades i tes-
timonis. Quin consell els donaria a aquests iniciats en la 
crònica? 
En la crònica cal fer bé les dues tasques, investigar i escriure. 
El primer demana una recerca diligent. Cal observar, mirar, en-
trevistar, caminar, anotar, buscar una dada després de l’altre, 
contrastar-les. Després, en l’escriptura, es necessita un estil 
atractiu. La crònica és narració més interpretació, però de res 
val això últim si no tens reportería sòlida.

Molts cronistes no estan vinculats a temps complet amb un 
mitjà de comunicació. Es pot dir que la majoria de cronis-
tes tendeix a ser free-lance? 
És una cosa evident. Jo no li dono molta importància a això. Un 
ha de ser capaç de defensar la passió que tingui, sigui on sigui. 
La resta és circumstancial. 

Les seves cròniques han estat traduïdes a diferents idio-
mes (anglès, alemany, francès i italià). Un dels trets ca-
racterístics de la seva escriptura és l’ús d’un llenguatge 
col·loquial i al mateix temps precís, precís. Els seus traduc-
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tors l’han esmentat aquestes característiques?
Sincerament, no ho recordo.

Els lectors de les seves cròniques estan habituats a tex-
tos de llarga extensió. No obstant això, al New York Times 
(NYT) en espanyol va publicar recentment una crònica més 
aviat curta, “Luz marina en el país del horror”, però d’una 
gran contundència i de molta difusió a les xarxes socials. 
Les cròniques curtes es mouen bé en els ambients digi-
tals?
Jo vull explicar històries i, com tinc aquesta voluntat, senzilla-
ment les conte. De vegades llargues, de vegades curtes, de 
vegades en revistes, de vegades en diaris, de vegades a la 
ràdio. Des de fa uns tres anys estic embarcat en un tema que 
requereix moltes pàgines i molt de temps. Llavors vaig decidir 
fer un llibre. Com veus, aplico el que predico. Si t’agrada expli-
car històries, no discuteixis tant sobre perquè no s’expliquen: 
explica-. Defensa la teva passió fins a les últimes conseqüèn-
cies. (Foto: La Crónica del Quindío)
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Les fortaleses de l’imprès
Per Miguel Franjul, director / Listin Diario (República Domini-
cana)

En els seus esforços per reinventar-se per seguir tenint presèn-
cia i influència entre els lectors, els diaris impresos revaloren 
gèneres periodístics que havien quedat una mica endarrerits en 
la ferotge carrera de la immediatesa informativa.

Aquests gèneres són la crònica, el reportatge, la investigació 
i l’entrevista, que necessàriament no estan condicionats al ru-
tinari exercici de registrar i difondre els fets quotidians com a 
novetats d’una realitat actual.

Una categoria especial, dins d’aquest conjunt d’opcions, és 
l’anàlisi, els comentaris i els debats que els diaris promouen amb 
temes que escullen en la seva agenda pròpia, per tal d’ajudar a 
contextualitzar, explicar o abonar amb més informació dels fets 
que constitueixen notícia i que interessen a la majoria.

Aquesta reinvenció va de la mà dels canvis que ha portat l’era de 
la comunicació digital, en les xarxes o plataformes s’aglutinen 
milers de milions de persones que poden conèixer, a l’instant, 
els successos noticiosos del moment, parcial o superficialment, 
saciant curiositats momentànies.

Abans de la irrupció digital, els lectors miraven al món a través 
del prisma que els oferien els impresos, la televisió o la ràdio, 
però aquest paradigma ha canviat i ara la major visualització 
de les notícies es troba en les xarxes, que combinen magistral-
ment imatges de vídeo i text per donar càpsules informatives o 
continguts d’un altre tipus.

Ara els diaris canvien la seva manera de mirar la realitat, apos-
tant a continguts de qualitat que van més enllà del superficial o 
passatger, administrant professionalment la seva regla d’or que 
és la verificació de les fonts i la difusió de la veritat.
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Amb aquest instrumental a mà, els diaris s’entesten a no per-
dre el seu rol d’intermediaris entre el poder i la societat ni de 
bon tros el de ser font i espai per a les reflexions i el seu millor 
aval és el compromís amb la veritat i l’exactitud, ajudant així 
als ciutadans a comptar amb elements suficients per prendre 
decisions o formar-se judicis d’una situació específica.

Les cròniques permeten apropar més el diari a l’home i les se-
ves necessitats, explicant històries d’una manera més flexible i 
atractiu per al lector, mentre el periodista assumeix el seu paper 
de testimoni i de vegades protagonista desplegant les seves 
capacitats narratives per registrar i radiografiar situacions.

El reportatge, al seu torn, permet combinar narració, opinions, 
testimonis i dades de contextualització, brindant així una visió 
més general dels fets.

La investigació, mentrestant, és el “summum” de l’esforç con-
centrat d’un equip multisectorial que esbrina, recull dades, com-
prova i intenta descobrir veritats ocultes per reunir les peces 
soltes d’un trencaclosques i donar al lector el panorama més 
ampli possible d’un episodi rellevant, fins i tot si ja forma part 
de la història.

L’entrevista és el cara a cara del periodista i el personatge, un 
estira i arronsa per saber que pensa, que idees sosté, que con-
fessa o pretén dissimular o ocultar, extraient així l’essència del 
perfil humà de l’interlocutor i exposant-al veredicte dels lectors .

Amb aquests gèneres, el periodisme escrit aporta uns valors 
que sovint es perden en el febril remolí de notícies a les xarxes, 
amb un contingut de pes i qualitat que només ho garanteix el 
periodisme professional i compromès amb la causa de la lliber-
tat d’expressió, sense biaixos d’interessos contraris a la veritat. 
(Foto: eldiario.com)
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L’ètica del periodisme com a 
fonament de les ideologies de la 
professió
Per Xavier Roig / Xrassociats.com

El punt de partida d’aquesta reflexió és una referència central a 
l’ètica en els mitjans de comunicació i en l’exercici del periodisme.

Els mitjans de comunicació i els seus professionals tenen una 
responsabilitat  en un panorama tan intens de debat i de crisi 
com el que estem vivint. És una situació que està conduint a 
una considerable erosió de la confiança dels ciutadans en moltes  
institucions que fins fa ben poc tenien un bon reconeixement.

La premsa, els mitjans, els periodistes no estan exempts 
d’aquesta enorme davallada de la confiança. Més aviat s’han 
vist absorbits per l’huracà.

Ètica, valors, ètica professional.- Quan parlem d’ètica, la re-
ferència professional em sembla inexcusable.  Es tracta de la 
connexió d’un concepte abstracte com és el de l’ètica amb la 
realitat concreta de l’exercici d’una professió.

Les reflexions sobre l’ètica professional del periodisme poden 
ajudar a entendre una mica millor el panorama de la comunica-
ció amb el que ens enfrontem cada dia. I també els reptes que 
l’ètica planteja a l’exercici de qualsevol professió.

Simplificant molt, podríem començar per apuntar que en el món 
dels professionals un comportament ètic correspon bàsicament 
a una activitat que segueix les regles, els hàbits, les pràctiques 
establertes i admeses pel conjunt del col·lectiu professional.

Per tant, és fonamental que existeixi aquesta mena d’acord es-
table i acceptat sobre el que és i el que no ha de ser una deter-
minada professió.
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És corrent avui que aquestes idees bàsiques sobre el compor-
tament ètic acabin trobant la forma d’un codi ètic. Per a mi, és 
un instrument que pot acabar tenint una importància menor o 
ser simplement irrellevant segons quines siguin les circumstàn-
cies concretes de l’exercici d’una professió.

El cas de la professió dels periodistes podria ser paradigmàtic 
en aquest sentit.  Els codis ètics hi són però també és evident 
que la seva incidència és limitada en uns moments de trasbals 
com els que estem vivint.

Descriurem, per tant, el cas de l’ètica de la professió periodís-
tica i mirarem d’observar-la com un model que pugui aportar 
referències a d’altres sectors.

L’ètica en el periodisme com a referència de l’ètica profes-
sional.- En l’àmbit de la professió del periodisme hi ha una con-
siderable confusió en el terreny de l’exigència i les respostes 
ètiques.

La meva tesi és que aquesta desorientació es deriva, entre 
d’altres factors, de la gran incertesa i falta d’acord sobre el con-
tingut central i les formes d’exercici de la professió de periodista.

Vaig participar en una taula rodona, al Col·legi de Periodistes, 
organitzada pel grup de professionals que treballen en gabi-
nets de comunicació. És un sector de periodistes que es troba 
en una mena de permanent i una mica angoixant examen de 
consciència.

Els costa de confirmar-se a si mateixos que són periodistes 
com els altres. Els costa treure’s de sobre el complex d’estar 
d’alguna manera a l’altre costat de la barrera. I aquí sorgeixen 
tots el problemes d’incomoditat ètica.

Estem fent el que realment sabem fer? Estem fent allò que hem 
de fer? Té un sentit allò que estem fent?

Per a mi és un exemple concret de dubtes i incomoditats que es 
deriven d’una gran incertesa sobre el contingut de la professió, 
sobre els seus perfils i fronteres. Crec que és molt rellevant 
que una professió tingui una referència col·lectiva,  general-
ment acceptada i respectada sobre quina és la manera correcta 
d’exercir-la.

No hi ha, no hi ha hagut al nostre país gaire debat sobre la feina 
pròpia dels periodistes, ni tan sols en mitjans professionals. El 
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debats han tendit a situar-se més aviat en la confluència entre 
periodisme i política, en la intervenció política del periodisme ...

Quatre teories sobre la premsa.- Es ben sabut que una de les 
maneres més segures d’enfrontar-se amb una situació difícil és 
retornar als clàssics.  Back to classics és una recepta valuosa 
per a moltes situacions davant de les que ens trobem sense 
respostes.

Doncs bé, en el terreny de la interpretació bàsica de la premsa 
i del seu paper en el món contemporani crec que podem re-
córrer a una aportació essencial que és la dels autors Fred S. 
Siebert, Theodor Peterson i Wilbur Schramm (1956) en el seu 
llibre “Four theories of the press”. És un llibre molt curt, bàsic 
per entendre el periodisme modern, que va ser una referència 
central a les escoles i facultats fa ja molts anys i del que ara no 
es fàcil trobar-ne rastre fora del món anglosaxó.

Les convulsions de la història contemporània han alterat consi-
derablement l’equilibri que en el llibre es descriu entre les qua-
tre grans teories bàsiques de la premsa, que els autors iden-
tifiquen com l’autoritària, la llibertària, la de la responsabilitat 
social i la comunista soviètica.

Els autors apunten que, en realitat, són dues les teories real-
ment significatives perquè la comunista és una adaptació de la 
tradicional autoritària i la de la responsabilitat social podria ser 
una modificació o posada al dia de la llibertària.

La caiguda del mur de Berlín i l’enfonsament d’algunes dictadures 
històriques han alterat el panorama. Però no del tot. L’aportació 
principal que fan els nostres autors és la descripció d’uns mo-
dels. I crec que en el camp de la premsa, com en qualsevol altra 
disciplina, l’existència d’uns models és fonamental per entendre 
la realitat des d’una perspectiva racional i científica.

Els models són descripcions simplificades de la realitat que ens 
ajuden a exercir l’observació comparativa, que és la base de 
l’actitud científica. Des d’aquesta perspectiva, podríem dir que 
només les teories llibertària i/o la de la responsabilitat social te-
nen una vigència avui. Però seria una simplificació poc precisa.

La teoria llibertària es situa en la base de la ideologia professio-
nalista anglosaxona, especialment americana. La teoria de la 
responsabilitat social inspira fonamentalment els plantejaments 
de la socialdemocràcia, i també d’una part de la pròpia premsa 
americana d’avui.
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La teoria llibertària de la premsa.- El supòsit bàsic sobre el que 
descansa aquesta teoria és que la premsa no és de cap manera 
un instrument del Govern sinó, ben al contrari, un mecanisme 
a través del qual els ciutadans poden disposar d’arguments i 
d’informació que els permet fer-se una opinió sobre les polítiques 
públiques i, si s’escau, adoptar posicions contràries al poder.

En plena coincidència amb les tesis lliberals de Mill, Stuart Mill, 
Locke...no hi ha una única veritat completa i definida. La veritat es 
construeix a partir de les aportacions de moltes veritats. La premsa, 
en una feliç formulació, “és un partner en la recerca de la veritat”.

Des de la ideologia lliberal s’ha plantejat històricament una pro-
posició suggerent: la premsa com a “lliure mercat d’idees i in-
formacions”.

La teoria de la responsabilitat social.- La teoria de la res-
ponsabilitat social parteix de la idea que la protecció contra el 
poder del Govern no és garantia suficient per assegurar que 
aquelles persones que tenen alguna cosa a dir la puguin dir 
efectivament. I de la constatació que els propietaris i gestors de 
la premsa són, a l’hora de la veritat, els que decideixen quines 
persones, quins fets i quines opinions arriben a l’opinió pública.

Con a conseqüència, aquesta teoria proposa que la posició de 
quasi monopoli dels mitjans exigeix que siguin socialment res-
ponsables. I admet, en congruència amb aquest plantejament, 
que els periodistes no són unes persones totalment neutres, 
desposseïdes de tot posicionament polític.

Les teories autoritària i comunista soviètica han perdut relle-
vància però en queden residus substantius que conviden a una 
observació atenta i crítica. Pel que fa al plantejament més o 
menys estrictament comunista tenim els cas immens de Xina i 
d’altres menors com Corea del Nord i Cuba.

I pel que respecta al sistema autoritari, a part de les poques 
dictadures que persisteixen que puguin ser clarament relacio-
nables amb la ideologia feixista, és evident que se’n poden 
observar reminiscències en les derives autoritàries de control 
dels mitjans que es registren en una gran diversitat de règims 
polítics, fins i tot en alguns nominalment democràtics.

La llibertat de premsa actual ha estat el fruit d’una evolució de 
segles que no ha tingut el mateix caràcter en tots els països. 
Ha estat diferent, per exemple, en els dos grans àmbits on 
podem considerar que es gaudeix d’un grau sòlid de llibertat 
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de premsa que són els Estats Units (i Canada) i Europa Oc-
cidental.

Simplificant molt podríem dir que a l’Europa Occidental la con-
secució de la llibertat de premsa ha estat el resultat d’un pro-
cés de confrontació persistent amb els governs i que s’ha anat 
obrint pas poc a poc seguint l’itinerari de fases de democratitza-
ció i de regressions que il·lustren la història del continent.

Als Estats Units, la història de la llibertat d’expressió descansa 
en un moment de canvi radical, en un canvi revolucionari. És el 
canvi que s’imposa amb la rebel·lió contra la corona britànica, 
la guerra i la constitució d’una nova república.

La doctrina de la Primera Esmena.- És significatiu que la pro-
clamació de la llibertat de premsa quedi consagrada precisa-
ment dins de la primera esmena a la Constitució dels Estats 
Units, la primera de totes les esmenes, que s’aprova finalment 
el 1791 després de ser ratificada per tots els estats. La Cons-
titució havia entrat en vigor només dos anys abans, el 1789.

Què és el que és rellevant per a nosaltres d’aquesta esmena? 
Fonamentalment, que és la base sobre la que s’ha edificat tota 

la teoria de la llibertat d’expressió  -la teoria llibertària- però, a 
més, perquè constitueix el nucli de la ideologia professional del 
periodisme als Estats Units.

Què diu la primera esmena a la Constitució del Estats Units?. 
Diu bàsicament una cosa: “Que el Congrés no podrà limitar per 
llei la llibertat de premsa” (“Congress shall make no law (...) 
abridging the freedom of speech or of the press...”).

Però la primera esmena ha tingut uns efectes que van més en-
llà de la configuració d’una doctrina estructurada i potent sobre 
el que impedeix i també el que protegeix i empara. Ha estat la 
base per a la construcció d’una autèntica ideologia professional 
per als periodistes dels Estats Units. Una ideologia professional 
que està ben definida i que tendeix a respectar-se tant pels 
periodistes com per les autoritats, per les administracions, pel 
Govern com es diu normalment en anglès.

És una forma d’entendre la professió que no ha estat radical-
ment alterada pel progrés d’unes interpretacions cada cop més 
pròximes a les pròpies de la teoria de la responsabilitat social. 
Podríem dir que als Estats Units, la ideologia professionalista 
descansa ara sobre uns plantejaments llibertaris matisats per 
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les aportacions de matriu socialdemòcrata.

És significatiu posar de relleu que la doctrina de la Primera 
Esmena va ser interpretada de manera progressista en els anys 
trenta en constituir la base sobre la que la Federal Communi-
cations Commission va regular les concessions de l’espectre 
radioelèctric. És a dir, una norma pensada inicialment per evitar 
tota regulació va ser interpretada com a garantia del dret dels 
ciutadans a rebre una informació equilibrada.

A Europa hi ha hagut una major incidència d’una interpretació 
socialdemòcrata de la teoria de la responsabilitat social per una 
sèrie de factors històrics destacables:  llargues etapes de go-
vern dels partits socialdemòcrates o de coalicions àmplies i una 
major supervivència dels periòdics de partit i d’opinió.

Per a la teoria llibertària clàssica, Press and Government són 
dos pols enfrontats que han de conviure. Perquè d’acord amb 
aquesta concepció, el periodisme és un instrument bàsic en el 
control del Govern, dels abusos del Govern que la teoria lli-
beral veu com inevitables i que són a la base de la revolta de 
les colònies nord-americanes. La idea d’una mena de combat 
permanent contra les tendències invasives del Govern, la lluita 

contra un possible retorn del despotisme que representava la 
corona britànica...

Aquests pressupòsits condueixen a una estricta separació en-
tre la Premsa i el Govern.

El model professionalista nord-americà.- La separació entre 
la Premsa i el Govern és un pilar fonamental del sistema. És un 
aspecte bàsic que és respectat i que constitueix la base de la 
independència dels mitjans. La proximitat entre Premsa i Go-
vern és tabú. A tots els nivells.

Per tant, separació, independència, vigilància, desconfiança 
permanent de la premsa envers els governs i les seves inten-
cions. És un plantejament que es respecta i que té unes con-
seqüències pràctiques; una forma d’exercir la professió que se 
separa clarament de l’experiència que tenim en altres latituds.

Més enllà del que puguem conèixer del sistema a través de 
l’estudi i l’observació directa, ens han ajudat a tenir-ne una idea 
bastant cabal les molt nombroses pel·lícules o sèries de televi-
sió que ens mostren reiteradament alguns dels aspectes més 
vius dels sistema. Potser la referència més pròxima que tenim 
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ara sigui la de la sòlida sèrie de l’Ala Oest de la Casa Blanca 
que ens mostra amb molta fidelitat la diferència de posicions 
entre la premsa i els representants de la Presidència, i les di-
ficultats serioses que tenen aquests últims per sobreviure a la 
tensió permanent.

Queda clar que els uns i els altres han de respondre a unes exi-
gències ètiques diferents i amb freqüència enfrontades. El punt 
fonamental és que s’ha consolidat un determinat consens sobre 
els fonaments i els valors d’aquest plantejament professional. 
La premsa s’erigeix en vigilant davant dels possibles abusos 
del poder, del Govern en la terminologia nord-americana. És un 
paper que es reconeix. La mateixa Constitució li garanteix que 
el poder no interferirà.

I aquesta és la base sobre la que la premsa i els periodistes 
dels Estats Units han construït una interpretació consensuada 
de la seva professió.

Es podria derivar a partir d’aquí una relació molt desequilibrada. 
Molt favorable al rol vigilant de la premsa.  Però la pròpia prem-
sa ha afavorit unes compensacions per restaurar l’equilibri.

Tot això ha conduït a l’estabilització d’unes determinades pràc-
tiques o tècniques que defineixen bé el periodisme nordame-
ricà. I que estan en la base de l’exigència ètica que plantegen 
als seus professionals. Per exemple, una voluntat ben defini-
da de respecte a unes tècniques periodístiques de qualitat, a 
l’aspiració a un exercici professional d’excel·lència.

I, en aquest context, com a mesura molt important, la necessitat 
d’una separació formal el més clara possible entre la informació 
i l’opinió.  És una distinció que es reflecteix en l’estructura dels 
diaris i en la definició dels gèneres periodístics.

(...)
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La professió periodística a Espanya i Catalunya.- La meva 
tesi és que a Espanya en general, i la situació es pot fer perfec-
tament extensiva a Catalunya, no tenim una premsa que des-
cansi sobre una interpretació àmpliament acceptada del que és 
el capteniment professional correcte. L’exercici de la professió 
periodística a Espanya i també a Catalunya no té una referèn-
cia tan clara i precisa com la que hem descrit en el cas dels 
Estats Units.  És una situació que, lògicament, també és fruit 
de la història.

Una dada fonamental és el fet que no fa tants anys teníem aquí 
un model bastant pròxim o pròxim del tot al de la premsa au-
toritària.  Això va conduir en el període final de la dictadura a 
la configuració d’un periodisme adversatiu, oposat al govern, 
però sobretot oposat al règim dictatorial. D’alguna manera es 
va produir un tancament del parèntesi i una tornada mimètica al 
periodisme d’opinió, de partit i de confrontació dominant en el 
primer terç del segle XX.

La transició política és un moment d’urgència. Poques em-
preses periodístiques eren realment modernes i viables, amb 
l’excepció destacable d’El País (1976). La majora dels mitjans 
no tenien els recursos econòmics necessaris, una situació que 

afavoreix l’avantatge de la confrontació sobre la informació. 
Parlant en termes molt generals i simplificats, aquest estat de 
coses era acceptable per a algunes empreses periodístiques 
que perdonaven els diguem-ne excessos de les seves redac-
cions. Hi havia, clar, una preocupació per la informació però, 
sobretot, per la informació crítica, per la informació sobre tot 
allò que havia estat prohibit ...

En tot cas, el trasbals de la transició s’accentua en l’àmbit del 
periodisme quan el dilema entre reforma i ruptura es trasllada 
al cor de les redaccions. La tensió i la combativitat de molts pe-
riodistes concrets comença a generar por i desconfiança entre 
els propietaris de les empreses. I els canvis que alguns editors 
intenten suposaran un daltabaix considerable.

La reordenació del mapa polític, primer, amb una tendència a 
la consolidació de posicions centristes, els canvis tecnològics, 
la realineació gradual de les empreses i la crisi econòmica són 
factors que afavoreixen uns xocs remarcables en una llarga 
llista de redaccions i les primeres baixes (El Correo Catalán, 
Ya, crisi de Tele/eXpres, Diario 16,  Diari de Barcelona...). En 
aquest context, els periodistes tenen dificultats per adscriure’s 
a un model de professió àmpliament acceptat. El periodisme 
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reivindicatiu va fent fallida al mateix ritme que les empreses 
supervivents van prenent el control de la situació i comencen 
a situar-se sota la protecció de les grans forces polítiques que 
es van definint.

El resultat és visible: indefinició dels models de diaris, amb ex-
cepcions, caiguda de la qualitat, una determinada pèrdua de la 
credibilitat... Són conseqüència en bona mesura de la inexis-
tència d’un model que defineixi i reclami unes determinades 
exigències ètiques professionals. S’inicia al nostre país una 
nova situació de proximitat entre la premsa i la política que en-
cara és vigent. Una proximitat que té el seu paral·lelisme en la 
proximitat entre periodistes i polítics concrets. La promiscuïtat 
ha arribat a ser llegendària en alguns casos. I és ben normal 
que en àmbits professionals es doni per suposada la veraci-
tat de les relacions inapropiades entre uns periodistes concrets 
amb nom i cognoms i uns polítics també ben identificables.

En aquest context, s’han acabat considerant normals, sense 
cap resistència per part dels mitjans ni dels professionals, de 
les pràctiques de control del poder polític per la via del paga-
ment dels desplaçaments dels periodistes, de les invitacions a 
àpats,  etc... I, molt determinant, la consolidació com a normal 

d’una política activa de subvencions directes a mitjans. En el 
cas de Catalunya, específicament, subvencions atorgades pel 
propi Executiu. I atorgament de llicències d’activitat (emissores 
de ràdio i televisió) també per l’Executiu, no per un òrgan judi-
cial o quasi judicial.

I com a resultat de tot això, una desorientació considerable so-
bre les formes de l’exercici periodístic.  Que ha estat afavorida 
per la gradual desaparició de les referències professionals que 
tradicionalment han representat alguns periodistes veterans.

Com a conseqüència, baixa exigència de qualitat i de responsa-
bilitat, davallada de l’autoestima professional i incertesa sobre 
els estils i els models periodístics. La imprecisió, la inexactitud 
no tenen normalment cap mena de sanció. És excepcional, molt 
excepcional, que els mitjans admetin els errors, una circum-
stància que ha estat letal per a la credibilitat davant dels elec-
tors. (Gràfics: CAinfo)
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Renovar-se o morir. Els quatre canvis 
que tota redacció necessita
Per Yael Shafrir, vicepresidenta d’Aliances Internacionals / Playbuzz 

Treballar en un mitjà de comunicació és intens, dinàmic i de ve-
gades fins i tot aclaparadora. El que fa que moltes vegades no 
es doni prioritat als canvis i innovacions necessaris per millorar 
el dia a dia d’una redacció i, per tant, dels periodistes.

Facebook porta un temps donant-li l’esquena a les pàgines in-
formatives, el que s’ha traduït en el fet que aquestes han perdut 
visites i trànsit. Ara, el que sembla estar de moda a la nostra 
generació són les notícies falses -o mentida news pel seu nom 
en anglès- que han aconseguit que molts usuaris perdin la con-

fiança en els mitjans als quals solien accedir. Aquest paradig-
ma, unit a la situació econòmica actual ia la repartició del poder 
entre només les grans empreses, fa creure que el periodisme 
està de capa caiguda.

Cal renovar-se o morir, és una realitat que afecta gairebé tot, 
també a les redaccions. Aquí, els quatre canvis que tota redac-
ció necessita per sobreviure als propers anys.

El contingut comercial és el teu amic
Ja tothom coneix com funciona Internet: per poder accedir al 
contingut gratuït, cal veure publicitat. És senzill i molt més per 
a la Generació Z, aquesta generació que ha nascut i s’ha criat 
amb Internet. Els joves centennials -que és com es diuen els jo-
ves Z- han acceptat que els anuncis són part d’Internet. Amb el 
temps, tots acabaran comprenent que aquests són necessaris 
per poder navegar lliurement per la xarxa, igual que les gene-
racions anteriors van donar per fet que per veure la televisió 
de manera gratuïta, el seu contingut es veuria interromput per 
pauses publicitàries en certs moments.

Els editors i les diferents marques han de enginyar per crear un 
contingut comercial que tingui sentit segons quina pàgina web 
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. Un contingut que sigui respectuós amb la política de privaci-
tat i que funcioni a nivell de dades, tenint en compte que cal 
monetitzar per poder mantenir-se. A poc a poc, les redaccions 
trobaran el camí adequat i arribaran a una solució que faci que 
els seus usuaris quedin satisfets i que això es reflecteixi en les 
estadístiques.

Els mitjans canvien i la publicitat també
La forma de fer publicitat ha canviat i, per tant, també els 
anunciants. En els propers anys es veurà com aquests nous 
anunciants s’integraran en el món editorial, creant contingut 
personalitzat per al seu públic . Les empreses farmacèutiques 
començaran a anunciar-se en aquest tipus de pàgines, així 
com les empreses tecnològiques també ho faran i no només 
les botigues de roba en línia o les pel·lícules d’estrena, que són 
els anuncis que abunden avui dia. Cada vegada més marques 
s’iniciaran en el món 2.0. i acabaran creant les seves pròpies 
redaccions amb contingut específic.

Si els joves de la Generació Z van néixer pràcticament amb un 
smartphone sota el braç, aquests millor que ningú coneixen les 
noves formes de consum i, el que és més important, saben com 
usar-les. Els textos plens de paraules i amb alguna que una 

altra imatge ja són cosa del passat, ara es busca un contingut 
molt més bidireccional que doni a l’usuari el poder per triar, vo-
tar, puntuar o interactuar d’alguna manera . És per això pel que 
cal donar una oportunitat als nous periodistes, als acabats de 
graduar millennials i centennials , que poden crear vídeos, tests 
o enquestes que facin que l’usuari vulgui més.

També és molt probable que les empreses de publicitat decidei-
xin incorporar en els seus equips a experts que puguin saber 
què és el que vol veure el públic. Per exemple, els experts en 
neuromarketing poden analitzar quin tipus de contingut activa 
el cervell i fa que els usuaris ho recordin.

Eficiència, aquesta sí que és la mare de totes les ciències
Hi ha vegades que, encara que no ho sembli, l’eficiència no 
va lligada a la quantitat de recursos i eines que un tingui, però 
sí a la qualitat d’aquests . Els dispositius d’intel·ligència artifi-
cial poden ajudar els periodistes a crear contingut editorial de 
forma ràpida i eficient ja que aquests proporcionen una guia i 
una sèrie de consells que li facilitaran la creació d’un contingut 
personalitzat i perfecte per al seu públic. Ja hi ha empreses 
com Toutiao o Crayon que utilitzen la intel·ligència artificial per 
ajudar en la redacció. Però això no és més que el principi, molts 
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periodistes que acaben d’iniciar-se el món de la comunicació 
online, encara desconeixen les múltiples opcions que ofereix la 
tecnologia i, a poc a poc, aniran professionalitzant en aquestes.

És només qüestió de temps que les redaccions -i també els 
seus periodistes- comencin a adaptar-se als nous models edi-
torials que estan apareixent per així afavorir el resultat final del 
seu treball. (Foto: Recograph)
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