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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: Què pot aportar el “blockchain” al periodisme?
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Un fòrum analitza noves vies d’ingressos per explorar els mitjans de comunicació

COMUNICACIÓ DIGITAL
La PDLI i el sindicat de periodistes eleven una carta al Congrés contra el control de mitjans digitals

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Elices (AEA): “la publicitat suposa l’1,3% del PIB però, a més, és un motor social”

NOVES EINES
Cinc eines senzilles per a crear infografies

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Monetització i credibilitat: els reptes del periodisme digital

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Una tardor d’incerteses per al sector
TRIBUNA: El treball periodístic, quan és honest i rigorós, és un gran servei públic
ENTREVISTA: John Ridding: “La publicitat no suporta per si sola una redacció de qualitat”
ANÀLISI: Transformació digital: un viatge en lloc d’una destinació
DOSSIER: Narratives digitals: L’edat d’or de la narrativa només serà d’or per a alguns
OPINIÓ: Periodisme i futur
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Què pot aportar el “blockchain” al 
periodisme?
 Per Laboratorio de Periodismo
 
 
Els mitjans de comunicació estan adaptant-se, a poc a poc, a 
les noves tecnologies resultants de la digitalització: big data, 
extracció de patrons comportamentals, machine learning, rea-
litat virtual, realitat augmentada... En els últims mesos, una de 
les tecnologies que amb més força està sonant respecte a les 
aplicacions que pugui tenir en el periodisme és el de la cadena 
de blocs, el blockchain, la tecnologia que altres sectors com la 
banca ja estan aprofitant. Però, què pot aportar realment al món 
del periodisme?

“Garantir la llibertat de premsa, permetre que els lectors remu-
nerin directament al periodista o plantejar un nou model pu-
blicitari en un món en què Facebook i Google concentren el 
80% de la publicitat en línia i en què les xarxes socials mouen 
cinc mil milions de transaccions comercials al dia. Aquests són 
alguns dels canvis que la tecnologia blockchain -un sistema de 
consens distribuït que pot registrar les transaccions de dues 
parts de manera verificable i permanent- pot aportar a l’ofici pe-
riodístic i als mitjans de comunicació”, assenyalava recentment 
El País, recollint declaracions dels experts que s’havien congre-
gat a la i Trobada Internacional sobre Blockchain i Periodisme, 
realitzat a Madrid.

“Es tracta de la tercera revolució periodística [després d’Internet 
i de les xarxes socials]: Mediatech, innovació oberta, diferents 
persones produint contingut original i nous canals de difusió de 
la informació”, explicava Carlos Kuchkovsky, director de Tecno-
logia de Nous Negocis Digitals a BBVA.

Durant un recent World News Mitjana Congress organitzat per 
WAN-IFRA, segons recull Mitja-tics, la persona que va enca-
pçalar l’equip d’innovació del The Washington Post, Jarrod 
Dicker, ara CEO de la startup de cadena de publicació Po.et, 
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va demanar a els editors que facin un esforç “per adoptar una 
tecnologia que pot salvar el periodisme i va destacar tres ele-
ments pràctics de la cadena de blocs amb potencial per influir 
positivament en el panorama actual dels mitjans.

El primer, recull Mitja-tics, és l’atribució. Gràcies a blockchain, els 
creadors poden estampar la informació de propietat d’un contin-
gut i posar preu a la seva reutilització. El segon és la reputació. En 
l’era de les ‘mentida news’, la cadena de blocs ajudarà a eliminar 
els actors que difonguin informacions falses, ja que els incentius 
són financers i no ser veraç podria sortir car. Finalment, el block-
chain permetrà eludir la censura. L’empresa Encrypt, que s’està 
construint sobre Po.et, treballa per fragmentar la informació i im-
pedir que es pugui bloquejar des d’una única base de dades.

Aquest sistema segur i fiable canviarà definitivament la forma 
en la qual es crea i distribueix el contingut. En una entrevista 
a TechRepublic, Dicker va assenyalar que les característiques 
actuals de la publicació web permeten tirar qualsevol tipus 
d’idea, per posteriorment eliminar-la o modificar-la sense que hi 
hagi més conseqüències. El que introdueix el blockchain és un 
concepte d’immutabilitat que farà que les persones es pensin 
millor quin tipus de continguts publiquen, recollia Media-Tics.

Alberto Gómez Toribio, CEO de CLLuc, una startup vinculada 
al Grupo Barrabés, va explicar recentment a CriptoNoticias, tal 
com recull la web Open Mind del BBVA, que d’aquí a cinc anys 
el sector dels Mitjans de Comunicació patirà una gran transfor-
mació. “Sorgirà una gran plataforma, tipus Uber o Airbnb, que 
els desintermediará, igual que ha fet Uber amb el taxi”. Gómez 
Toribio va indicar que ell ja sap d’alguna gran agència que està 
experimentant amb tecnologia Blockchain, no en el sentit que 
ho estan fent Decent o Steemit, però sí per conèixer el traçat 
dels beneficis d’un article escrit per un periodista i publicat en 
un mitjà de comunicació. De tal manera que aquests beneficis 
puguin ser repercutits a aquest professional. “És un canvi del 
model de relació de les agències de comunicació amb els mi-
tjans i amb els periodistes”.

Sobre com afectarà la tecnologia Blockchain a la professió pe-
riodística, Gómez Toribio va precisar que: “Ho farà en la des-
centralització i en la generació de continguts. Es poden crear 
plataformes per a la producció de continguts i això, encara 
que democratitza i permet veure quins articles són els que 
major benefici produeixen, a la llarga pot arribar a perjudicar 
el periodista, perquè els continguts es lligaran als ingressos 
que genera“.
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Per què és tan complicat que els grans mitjans de comunicació 
innovin i s’adaptin als grans canvis tecnològics?, es pregunta 
l’autora de l’article, Covadonga Fernández, especialista i autora 
d’un dels llibres de referència sobre Blockchain.

Gómez Toribio argumenta que “en aquestes companyies és 
molt difícil innovar, perquè no serveix només amb aportar una 
idea que pugui canviar el model de negoci i fer-los guanyar di-
ners. La qüestió té a veure amb el fet de fer coincidir els interes-
sos personals de moltes persones en l’organització. “Per això, 
el que es fa ara en totes aquestes grans empreses és crear 
instruments fora d’elles, com laboratoris o activitats vinculades 
amb startups”.

Sobre com han d’afrontar els mitjans de comunicació la irrupció 
de la tecnologia Blockchain, Leif Ferreria, el creador d’Bit2Me, 
va explicar que potser fora una bona idea experimentar amb 
una àrea concreta, per exemple, motor o tecnologia i observar 
els resultats. (Gràfic: sbp)
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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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Un fòrum analitza noves vies 
d’ingressos per explorar els mitjans 
de comunicació
Per Eco Inteligencia

Sota el títol Subscripcions, altaveus intel·ligents, publicitat na-
tiva, recomanació de continguts i suports tecnològics, que ens 
dóna una idea de les conclusions, un nodrit grup d’experts ha 
debatut nous models de negoci per als mitjans en el Fòrum de 

Nous Ingressos 2018, organitzat per la Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI) i s’han presentat casos d’èxit en la millora 
dels ingressos dels mitjans digitals gràcies a l’ús d’eines, uti-
litats i experiències amb diferents proveïdors de tecnologia. El 
Fòrum ha aprofundit en les tendències que anticipen oportuni-
tats i noves línies de negoci per als mitjans digitals, per al que 
ha comptat amb la participació de companyies de la talla de 
Google, Outbrain, Ligatus, Piano o Protecmedia, entre d’altres.

Aquestes oportunitats es poden aprofitar amb “una estratègia 
de 360 graus”, segons han destacat Charlotte Vattier i Leticia 
Sanz, de Protecmedia, on es pot “combinar el branded content, 
la monetització de continguts, la fidelització segmentada i la 
multicanalitat en les xarxes socials, amb una reconversió tec-
nològica que automatitzi els processos i contribueixi a millorar 
tant la mobilitat com la gestió global del mitjà”.

Per aconseguir-ho, cal “crear una audiència més compromesa i 
monetitzar més a través d’un format de vídeo natiu que propor-
cioni una experiència de lectura no intrusiva i millorada”, com va 
explicar Jorge Martínez, Head of Engage d’Outbrain Espanya. 
Martínez va recomanar als mitjans “aprofitar el poder del vídeo”  
un dels formats amb més èxit a Internet.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Aquestes estratègies, però, exigeixen fugir del clickbait, la re-
cerca del clic fàcil, que “inunda l’ecosistema digital amb contin-
gut de baixa qualitat”, en paraules de Maylis Chevalir, country 
manager de Ligatus. La aposta per la publicitat nativa permetrà 
fugir d’aquestes pràctiques, ja que permet aportar contingut de 
qualitat que respecta l’experiència de l’usuari.

El Fòrum de Nous Ingressos 2018 també ha posat èmfasi en 
la importància de crear productes atractius per fomentar les 
subscripcions de pagament. Per a això va mostrar els exem-
ples de Politico i The Economist, que han aconseguit l’èxit grà-
cies als seus acurats continguts. A més, es va parlar d’altaveus 
intel·ligents com a via per accedir a la informació, per la qual 
cosa es va comptar amb la participació de Luis Collado, Global 
Product Partnerships Manager News & Publishing de Google. 
Collado va destacar els beneficis per als mitjans que incloguin 
els seus continguts en l’Auxiliar de Google, encara que la seva 
adaptació a aquest nou format planteja reptes pel que fa a 
storytelling i la forma de donar visibilitat a productes en un con-
text de sobreabundància d’informació.

Javier Moll torna rendible la seva 
divisió de diaris enmig de la tempesta 
del sector

Després d’un 2016 per oblidar, el grup de Javier Moll va tornar a 
presentar un balanç sanejat l’any passat. Va guanyar 2,2 milions 
d’euros, xifra que dóna la volta al resultat negatiu de 2,8 milions 
d’euros de l’exercici anterior. Contra tot pronòstic, on millor rendi-
ment va obtenir va ser en la divisió de premsa, on es van aconse-
guir uns beneficis de 2,1 milions d’euros, davant les pèrdues de 
2,9 milions d’euros del 2016. Així, Prensa Ibérica va obtenir uns 
guanys de 2,1 milions d’euros en premsa l’any passat.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Curiosament, aquest resultat positiu es va aconseguir tot i 
la caiguda del 3% en la xifra de negoci, fins als 112.600.000 
d’euros i l’augment progressiu en les despeses de personal i 
explotació. Factors que van ser contrarestats per un increment 
en la partida d’altres ingressos, que van arribar a 16,7 milions 
d’euros.

Per contra, tant l’activitat d’impressió (825.050 euros) com de 
ràdio i televisió (91.477 euros) van donar un resultat negatiu, 
però van ser compensades per les línies de distribuïdores, pro-
ductores i altres negocis, que en definitiva van superar el milió 
d’euros de benefici. La facturació total del grup va arribar als 
174.800.000 d’euros, el que representa un descens del 1,5% 
respecte al 2016 . Per partides, els ingressos publicitaris de 
Prensa Ibèrica van arribar a 57,5 milions d’euros per publicitat, 
un 2,17% menys. Enfront de la caiguda del 4,42% en la publici-
tat tradicional de premsa, la digital va créixer un 5,85%, mentre 
que en ràdio i televisió es va disparar per sobre del 16%.

Pel que fa a la venda de diaris, els ingressos van ser de 51,6 mi-
lions d’euros, en comparació amb als 53,3 milions de l’exercici 
anterior (-3,20%). D’altra banda, els ingressos d’impressió en 
conjunt van arribar als 27,6 milions, representant un descens 

del 1,2% respecte a l’exercici anterior; mentre que les socie-
tats de distribució de premsa en què participa el Grup van acu-
sar una caiguda del 7,58% per a un total de 8 milions d’euros. 
(Font: Dircomfidencial)

Público vol ser més transparent

Público ha arribat a la conclusió que els mitjans hem de apli-
car-nos a nosaltres mateixos els estàndards estrictes de trans-
parència que exigim als governs, les empreses i organitzacions 
de la societat civil. A Públic creuen que només així, sent trans-
parents amb el seu treball, amb els seus procediments, els que 
els llegeixen tindran la certesa d’estar davant d’aquest periodis-
me segurament imperfecte i fal·lible, però honest i humà.

Per fer-ho possible, Público ha desenvolupat una eina de pe-
riodisme transparent (TJ Tool, Transparent Journalism Tool per 
les sigles en anglès), que genera un Mapa de Transparència 
en cadascuna de les informacions que publica. Es tracta d’un 
esquema visual que permet al lector endinsar-se d’un cop d’ull 
al procés de creació de la informació: des del moment en què 
com a mitjà vam començar a prestar atenció a una història es-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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pecífica (per què cobrim aquesta història en lloc d’altres?) fins a 
l’instant en què la notícia es publica o s’actualitza.

Dit Mapa llança una valoració del grau de transparència de 
cada informació, atenent la quantitat de detalls que els periodis-
tes o autors hagin aportat sobre cadascun dels vuit Indicadors 
de Transparència Editorial que configuren la valoració final: per 
què es cobreix una història, quantes persones s’han assignat 
per produir-la i qui són, on s’ha escrit, quan es va escriure, qui-
nes fonts van ser consultades, quins elements de context es 
van utilitzar per a la seva elaboració, quins documents la recol-
zen i si el mitjà que publica la informació, en aquest cas Público, 
té una política editorial pública i transparent. Cada indicador té 
un valor màxim, de manera que, en el millor dels casos, sumats 
tots ells, una informació pot arribar al 100% de transparència. 
(Font: Público)

El 83,3% de la població de Sant Cugat 
s’informa a través de Tot Sant Cugat

El 83,3% de la població de Sant Cugat s’informa de l’actualitat 
de la ciutat a través del Tot Sant Cugat, segons l’enquesta de 

l’Observatori Sociològic de l’Ajuntament del mes de juliol. Això 
converteix Tot en el líder absolut de la informació local i la prin-
cipal opció dels santcugatencs per saber què passa a la ciutat. 

El setmanari ha experimentat un important creixement des del 
2017, quan el percentatge de ciutadans que el llegien per se-
guir la informació de la ciutat era del 74%. El segon mitjà més 
seguit per informar-se de l’actualitat santcugatenca és TV Sant 
Cugat, amb un 10% de la població.

A l’àmbit general, La Vanguardia és el principal mitjà de comu-
nicació consultat pels santcugatencs, amb un 57 per cent de 
penetració. El Periódico i Ara completen la llista dels tres pri-
mers; el Tot Sant Cugat també apareix en rànquing de mitjans 
més seguits, en aquest cas en la desena posició. Un 76% de 
la població utilitza la televisió per informar-se, seguit d’Internet 
(68,8%), premsa escrita (51,7%), ràdio (48,9%) i xarxes socials 
(30%). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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LaRepública.cat, també en paper i a la 
tele

Dos mesos després de sortir, LaRepública.cat entoma nous 
reptes. Consolidat en visites, i amb projectes d’abast com 
l’edició esportiva LaRepublicaesportiva.cat i el canal de televi-
sió www.tvlarepública.cat, la capçalera fa una aposta per posar 
a disposició dels lectors un resum setmanal de les notícies dels 
diferents mitjans associats en format PDF descarregable que 
estarà disponible cada divendres.
   
Aquest 12 d’octubre dia laborable, es pot descarregar el primer 
número en aquest enllaç on es pot veure una aposta per la 
cultura catalana amb una portada il·lustrada per una impressio-
nant foto del darrer concurs de castells i un editorial específic 
sobre què representa el 12-O, amb la confirmació que avui Ca-
talunya encara és una colònia i que té tot el dret a la seva auto-
determinació. A més, estaran disponibles les principals notícies 
dels darrers dies del diari de capçalera i diferents articles de la 
resta de diaris associats, en aquest primer número, articles del 
MesEconomia.cat, ElMoncasteller.cat i la RepúblicaEsportiva.
cat completen el resum d’aquesta setmana. 

D’altra banda des del 1 d’octubre, el digital LaRepublica.cat, he-
reu del directe!cat, disposa del canal televisiu TV La República. 
Allotjat a TV laRepublica.cat, l’espai emet continguts (entrevis-
tes, debats i reportatges) setmanalment. Progressivament, el 
canal anirà incorporant seccions d’altres temàtiques, vincula-
des o no a temes publicats pel digital d’informació generalista 
i a l’esportiu LaRepúblicaEsportiva.cat. Èric Bertran condueix 
aquesta nova televisió digital, després d’haver presentat durant 
tres temporades El Matí de la República a Ràdio Kanal Barce-
lona. (Font: Directe.cat)

La revista New Internationalist renova 
la seva edició impresa
  
New Internationalist es convertirà en bimestral i donarà més 
veu als millennials, interessats en els seus continguts i en una 
edició impresa de qualitat, amb més protagonisme de la imatge 
i del periodisme assossegat. Aquesta revista, que s’edita cada 
mes des 1973, se centra en temes de Drets Humans, políti-
ca i justícia social i mediambiental a través de profunds i fins i 
tot saberuts reportatges, que tot i això atrauen més de 20.000 
subscriptors
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La raó per la qual la revista passa a ser bimestral és que els lec-
tors van reconèixer que l’extensió dels articles i l’elevat nombre 
de pàgines feien pràcticament impossible, en combinació amb 
la falta de temps, arribar a llegir-o tot en un mes. Els editors 
han decidit atorgar un segon mes als seus lectors, de manera 
que puguin llegir els continguts sense acumular-los. A canvi, 
ampliaran sensiblement el nombre de pàgines i augmentaran 
l’extensió dels continguts per enriquir-los. (Font: Media-tics)

La revista Geo tanca després de 31 
anys

El grup Zinet Media (l’antic G+J España) ha decidit tancar la 
revista divulgativa Geo després de 31 anys i 378 números. 
L’editora ha argumentat “causes econòmiques”. En paral·lel, el 
grup també externalitza Beef!, revista de gastronomia trimestral 
nascuda el 2015. En els darrers vuit anys ambdues capçaleres 
només tenien en plantilla el director i la cap de redacció, que 
han estat acomiadats després d’11 i 28 anys vinculats al grup, 
respectivament. En el seu moment, Geo va arribar a tenir una 
redacció amb 13 professionals.

La revista Geo va ser fundada a Alemanya el 1976, i des de 
1987 es publicava l’edició espanyola. Actualment, la revista no-
més conserva edicions al país d’origen i França. (Font: APM)
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La PDLI i el sindicat de periodistes 
eleven una carta al Congrés contra el 
control de mitjans digitals
Per Dircomfidencial

 

La Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI) i 
la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) han presentat 
aquest dijous un escrit al Congrés dels Diputats demanant als 
grups parlamentaris que no facin servir les notícies falses com 
a excusa per controlar Internet .

Aquestes organitzacions han tingut accés a un nou article que 
pretenen introduir en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
(la modificació es tramita a la Comissió de Justícia del Con-
grés i sembla que la seva aprovació serà imminent) en el qual 
s’amplia el dret de rectificació, obrint la porta a la censura de 
continguts a Internet:

“Article 85. Dret de rectificació a Internet”

1. Tots tenen dret a la llibertat d’expressió a Internet. 

2. Els responsables de xarxes socials, plataformes digitals i ser-
veis de la societat de la informació equivalents d’adoptar i executar 
protocols efectius per garantir l’exercici del dret de rectificació , 
en particular en relació amb els continguts que atemptin contra el 
dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i personal a Internet i el 
dret a comunicar o rebre lliurement informació veraç. Als efectes 
anteriors, la legislació sobre el dret de rectificació en els mitjans 
de comunicació social és aplicable a xarxes socials, plataformes 
digitals i serveis de la societat de la informació equivalents.

Quan els mitjans de comunicació digitals hagin d’atendre la 
sol·licitud de rectificació formulada contra ells hauran de proce-

COMUNICACIÓ DIGITAL
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dir a la publicació en els seus arxius digitals d’un avís aclaridor 
que posi de manifest que la notícia original no reflecteix la situa-
ció actual de l’individu. Aquest avís ha d’aparèixer en lloc visible 
junt amb la informació original”.

“Amb aquest article passem del dret a l’oblit al dret d’amnèsia”, 
assenyala el director legal de l’PDLI i advocat especialitzat en 
dret de les tecnologies, Carlos Sánchez Almedia. “No podem 
oblidar que el dret a l’oblit comunitari ja és un límit excessiu 
a la llibertat d’expressió. Però intentar legislar ‘a l’espanyola’, 
endurint-lo encara més, és simple censura, i a més contrari a la 
normativa comunitària”, rebla.

La PDLI i la FeSP sostenen que, en cas de continguts erronis o 
notícies falses, l’actual normativa que regula el dret de rectifica-
ción1 ja és aplicable als mitjans digitals. Duplicar la normativa 
provocaria inseguretat jurídica. A més, “no sent necessari per 
protegir els drets de les persones, es genera una gran incertesa i 
preocupació sobre la seva veritable finalitat: es tracta d’un dret a 
mida pensat per a personatges públics? Se’ls atorga la capacitat 
de reescriure la història?”, Es pregunten en l’escrit adreçat als 
ponents d’aquesta reforma.

Quant a la possible ampliació d’aquesta obligació de rectificació de 
continguts a les  plataformes digitals, la PDLI i la FeSP consideren 
que és molt perillós traslladar les decisions que afecten la llibertat 
d’informació (és a dir, la responsabilitat legal d’esborrar, amagar o 
modificar un contingut, com les notícies en els mitjans digitals) a 
empreses que no tenen els elements de valoració necessaris, en 
no haver estat ni els editors ni els autors d’aquestes informacions, 
per sospesar la pertinència o no d’atendre una rectificació.

Hi ha el risc que, a falta d’aquests criteris, es vegin impulsades a 
acceptar, per defecte, qualsevol sol·licitud que se’ls presenti sense 
entrar en consideracions sobre la justificació o no, des del punt de 
vista periodístic o informatiu, d’aquesta alteració que se’ls deman-
da. Una preocupació anàloga a la que la PDLI ha vingut manifestat 
en relació al dret a l’oblit en el cas de personatges públics.

Estaríem, per tant, més que davant un dret de rectificació, com 
està contemplat en la Llei 2/84, davant el dret a reescriure el 
passat, inacceptable i contrari al dret a conèixer de la ciutada-
nia, segons aquestes organitzacions.

“Després d’anys de ‘lleis mordasses’ del PP, el PSOE no només 
no les deroga sinó que proposa reforçar la censura mitjançant 
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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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noves versions de Llei Sinde i Llei de Protecció de Dades. 
Aquest dret a l’oblit que pretén aprovar aquest Govern és una 
amnèsia traumàtica, imposada, que es pot convertir en censu-
ra”, adverteix el director legal de l’PDLI, Carlos Sánchez Almei-
da. A més d’aquest nou article, l’escrit també recull crítiques 
prèvies de la PDLI a aquesta norma, com deixar la responsa-
bilitat de la verificació de continguts en mans de les empreses 
tecnològiques , la supressió en la pràctica de l’anonimat a In-
ternet o a l’ampliació del dret al oblit a les hemeroteques dels 
mitjans digitals.

Els editors encara afavoreixen Facebook 
tot i sentir el pessic dels algoritmes

 
Encara que molts edi-
tors estan frustrats pels 
canvis d’algorismes 
de Facebook i les 
oportunitats limitades 
d’ingressos directes, 
encara concentren els 

seus recursos a la plataforma per a la distribució de mitjans 
socials i la participació de l’audiència, segons descobreix l’últim 
estudi realitzat per The Reuters Institute for the Study of Jour-
nalism.

Basant-se en 21 entrevistes amb editors i editors a 12 diaris i 
emissores comercials a Finlàndia, França, Alemanya, Itàlia, Po-
lònia i el Regne Unit, les notícies del sector privat, la distribució 
de mitjans socials i el canvi d’algorismes, troba que l’impacte 
dels canvis de l’algoritme de Facebook es nota de ple en les  
redaccions, sobre tot entre les que publiquen més contingut i 
ara veuen una disminució en la interacció entre els públics i, 
en alguns casos, en el propi creixement.  Per exemple, l’editor 
francès Le Monde es veu afectat amb un descens del 32,5%, a 
diferència del 13,6% que ha detectat The Times.

L’informe analitza com Facebook segueix sent vist com un po-
tent conductor del trànsit in situ a través de referències i origen 
d’abast fora de lloc a través de formats natius, com ara articles 
instantanis de Facebook o vídeos de reproducció automàtica, 
així com la conducció de vendes de subscripcions digitals. 
Trobareu més informació en aquest link. (Font: Journalism – 
gràfic: Postcron)
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Prensa Ibérica s’incorpora a la xarxa 
de vídeo de Smartclip

Smartclip ha signat un acord amb Prensa Ibérica per gestionar en 
exclusiva el seu inventari de vídeo en format Outstream (Intext). 
Premsa Ibèrica és un dels grups més importants de comunicació 
regional a Espanya, amb seu a Barcelona. L’audiència global del 
grup supera els 21 milions d’usuaris únics (font: Comscore MMX 
multiplatform, juliol 2018), emetent més de 40 milions d’impactes 
publicitaris de vídeo al mes. Aquestes dades evidencien l’aposta 
de Smartclip per la comercialització de capçaleres de reconegut 
prestigi, donant especial importància al Brand Safety.

Entre les capçaleres de Premsa Ibèrica destaquen: La Nueva 
España, amb contingut d’informació que supera els 4 milions 
d’usuaris únics, Levante-EMV, que congrega al mes de juliol a 
gairebé 3,5 milions d’usuaris únics, o Información, d’Alacant, 
que supera els 2,5 milions d’usuaris únics.

Per a Juan Ramón Rodríguez, director comercial corporatiu de 
Premsa Ibèrica, “aquest acord suposa una gran oportunitat per 
a EPI, d’una banda, per l’abast que aquesta xarxa publicitària té 

en sectors i agents clau del mercat publicitari i de l’altra, perquè 
Smartclip ens aporta un format audiovisual que ens ajuda a ofe-
rir als nostres anunciants múltiples oportunitats en un entorn on 
el 81,3% dels usuaris consumeix vídeos on line”. (Font: Control 
Publicidad)

La Razón impulsa el pagament pel 
millor periodisme digital

La Razón amplia la seva 
oferta informativa digi-
tal amb Younews, una 
aposta digital centrada en 
l’opinió, l’anàlisi i el perio-
disme de qualitat acom-
panyats pels millors ser-

veis. Un projecte pioner a Espanya que se suma a la tendència 
internacional del pagament per continguts digitals per apropar 
el millor periodisme als lectors del diari.

En el nou canal en línia del rotatiu de Planeta estaran les seves 
firmes de sempre, els columnistes que són el nucli de la seva 
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essència. La Razón ha decidit oferir un valor afegit pioner i di-
ferent: ja no només podrà llegir els seus articles, a més podrà 
veure’ls i escoltar-los en els seus videoblogs, així com, en el 
futur, interactuar amb ells a través de trobades digitals periò-
diques.

El diari explica que, conscients que el contingut audiovisual és 
el més demandat avui en dia pels internautes, s’ha decidit per 
fer una aposta clara per la informació. L’aposta digital disposarà 
de vídeorreportajes sobre l’actualitat i entrevistes a personatges 
de tots els àmbits de la societat. Tot això en multidispositiu, per-
què el lector sigui qui decideixi com, on i quan gaudir d’aquests 
continguts exclusius. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: 
La Razón)

Una fórmula per identificar els lectors 
més propensos a subscriure’s

Un nou informe de l’American Press Institute, de Damon Kiesow, 
editor i productor digital a la Missouri School of Journalism, ofe-
reix una visió pas a pas de com transitar tota una organització 
de notícies des d’una estratègia basada en publicitat fins a una 

estratègia d’ingrés de lectors. L’informe explica com recopilar i 
utilitzar les dades correctes sobre públics de notícies; com es 
descomponen les sitges de dades interns i s’alineen els depar-
taments per centrar-se en els creixents ingressos dels lectors; i 
com establir una cultura del “lector primer”. Kiesow, des de the 
Knight Chair in Digital Editing and Producing at the University 
of Missouri School of Journalism, defineix termes importants i 
proporciona llistes de comprovació per ajudar-vos a posar en 
marxa els vostres esforços.

Entre les recomanacions es troben: Reduir els anuncis més mo-
lestos; crear una experiència única per a cada lector: esbrinar 
qui és més probable que es subscrigui analitzant els passos 
que es duen a terme abans de realitzar l’acció; establir una cul-
tura reader first.
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L’informe analitza els passos, decisions i accions necessàries 
per passar d’una estratègia d’ingressos “majoritàriament publi-
citària” a un enfocament centrat en el “lector” que equilibri els 
ingressos publicitaris i de subscripció mentre es construeixen 
productes que s’ajusten a aquests objectius. Podeu ampliar la 
informació des d’aquest link. (Font i il·lustració: API)

El Govern impulsarà el .cat com a 
domini propi oficial de Catalunya
  

Jordi Puigneró, conseller de 
Polítiques Digitals i Admi-
nistració Pública del Govern 
de la Generalitat, ha anun-
ciat que el Govern aprovarà 
en les properes setmanes 
un acord per oficialitzar 

l’adopció del domini .cat per part de les administracions catala-
nes com a domini propi. “Igual que tenim una llengua pròpia, a 
Internet hem de disposar d’un domini reconegut oficialment pel 
Govern i que sigui el domini d’ús en aquells àmbits en què el 
Govern hi té responsabilitat”, ha assegurat. “L’objectiu principal 

és que el domini .cat sigui el domini propi de Catalunya a totes 
les administracions”. Per al conseller, “el .cat és una estructura 
digital d’estat que en aquests anys ens ha permès projectar la 
llengua, la cultura i la comunitat catalana a Internet”.

La Fundació puntCAT gestiona aquest domini, des del setembre 
de 2005, quan va ser aprovat per l’ICANN, l’entitat que regula a 
escala mundial els dominis d’Internet. En tretze anys d’existència, 
compta amb més de cent mil dominis registrats i s’ha consolidat 
com a domini d’èxit nacional i internacional, tecnològicament ca-
pdavanter, i líder en seguretat i en qualitat, segons la Generalitat. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Gràfic: naciodigital)

En dos anys, ElNacional.cat s’ha fet 
rendible

D’acord amb la informació remesa al Registre Mercantil, la xifra 
de negoci del diari va arribar l’any passat als 2,1 milions d’euros, 
un 24% més que el 2016. Les subvencions estarien incloses dins 
d’aquesta quantitat. ElNacional.cat va tenir un benefici l’any 2017 
de 24.241 euros. Encara que minso, aquest resultat compensa amb 
escreix les pèrdues de 6.180 euros que va generar l’any anterior.
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ElNacional.cat va aconseguir el break even a la calor del pro-
cés independentista. De fet va duplicar la seva audiència en 
els últims mesos del 2017, coincidint amb el referèndum de 
l’1 d’octubre i les seves posteriors conseqüències polítiques. 
Aquest increment del trànsit li va fer ampliar diferències amb el 
seu principal competidor, Naciodigital.cat. L’equilibri pressupos-
tari es va aconseguir malgrat l’increment del 35% en les despe-
ses d’explotació, que van ascendir a 1,1 milions d’euros; i del 
12% en matèria de salaris, on es van destinar 908.367 euros a 
retribuir una plantilla que al tancament de 2017 comptava amb 
més de trenta treballadors. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Setmanari L’Ebre inicia l’emissió 
d’un butlletí setmanal

El Setmanari L’Ebre, de Tortosa, ha iniciat l’enviament setmanal 
d’un butlletí on es destaquen les noticies més rellevants de la 
setmana. Aquest butlletí s’envia cada divendres al matí. Les 
noticies destacades d’aquest setmana són, primer, un resum 
del que duu impresa l’edició en paper, aquesta setmana  la 
Radiografia dels sectors elèctric i arquitectònic i la imatge de 
l’aniversari de l’1 d’octubre, i tot seguit, s’explica que la Fiscalia 

demana més de 6.300 anys de presó per als acusats d’una 
xarxa d’abús de menors i pornografia infantil’, i en matèria 
d’esports, que Edu Albacar acabarà la seua carrera defensant 
la camiseta del Sant Jaume. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Amazon llançarà un servei de vídeo 
amb publicitat

D’acord amb una informació facilitada per la consultora WARC, 
en breu Amazon anunciarà el llançament als Estats Units d’un 
servei de vídeo gratuït amb publicitat. Inclourà programes de 
televisió i pel·lícules i estarà disponible per a tots els usuaris a 
través de la seva filial IMDb. Aquest servei permetrà a les mar-
ques incloure publicitat entre continguts, així com posar anun-
cis de vídeo incrustat. Sembla que el més important d’aquesta 
iniciativa és que “s’entén que Amazon permetrà a les marques 
accedir a les seves dades de consum, permetent que la publi-
citat a través de Fire TV sigui dirigida per primera vegada”. I, 
de passada, permetrà al gegant del comerç electrònic acaparar 
una part més gran del mercat de la publicitat televisiva d’Estats 
Units, valorada en 70.000 milions de dòlars, assenyala WARC. I 
després, cap a Europa. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Elices (AEA): “la publicitat suposa 
l’1,3% del PIB però, a més, és un 
motor social”
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

  
La presidenta dels anunciants espanyols i màxima responsable 
de la comunicació de Repsol, Begoña Elices, va comparèixer 
aquest dimecres al Fòrum de la Nova Comunicació. La pre-
sidenta dels anunciants va destacar la importància de la pu-
blicitat en l’economia però també que “cal identificar què és 

publicitat, com a major garantia i credibilitat per als ciutadans”. 
Va reconèixer que l’activitat publicitària ha patit la crisi, que ha 
canviat la manera d’invertir en els pressupostos cap a noves 
formes de comunicació”. Elices que va reconèixer extorsions 
per part d’alguns mitjans de comunicació per aconseguir la pu-
blicitat dels anunciants ha assenyalat que “els anunciants són 
elements actius en la construcció de la societat”.

Per Elices “presidir l’AEA (Associació Espanyola d’Anunciants) 
és un honor perquè és un sector admirat i criticat, embolicat 
en cert misteri”. “Era motivador treballar en aquest paper de 
l’anunciant en una activitat de publicitat que aglutina més 
de 530 marques i amb un gran altaveu per la seva magnitud 
econòmica, amb una inversió total en 2017 de 12.300 milions 
d’euros, un 1,8% més que l’any anterior.

Elices va destacar el pes de la publicitat en la societat, recor-
dant dades de l’Observatori de la Publicitat que assenyala que 
és una activitat que suposa un 1,3 del PIB, i equival al sector 
dels operadors turístics, entre d’altres. “Però el seu pes més 
important és que incideix en molts altres sectors del consum i 
contribueix a la generació d’ocupació directa i indirecta com un 
motor social”.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Elices va destacar la digitalització i els nous canals amb les 
seves noves necessitats i perfils “no sempre reflectits en xifres 
d’ocupació del sector” i va destacar que l’activitat publicitària ha 
patit la crisi, fa una dècada, patint un gran retrocés -malgrat una in-
cipient recuperació- i amb retallades que han repercutit en aquest 
sector”. “I la crisi ha donat un gir a una nova manera d’invertir en 
els pressupostos cap a noves formes de comunicació”.

“Hi ha un major protagonisme dels mitjans digitals que permeten 
una segmentació avançada en la qual apareixen el retargeting 
o la publicitat nativa o la programàtica que coexisteixen amb els 
punts de contacte i ofereix informació”. “Qui no comunica no té 
l’oportunitat de diferenciar-se i en el patrocini hi ha l’oportunitat 
de promoure valors i en causes socials sense cobertura, que no 
podrien subsistir”.

“Els anunciants són elements actius en la construcció de la so-
cietat encara que moltes vegades passin desapercebuts. Els 
equips de màrqueting passen molt de temps en meditar què 
reclamen la societat i l’individu, més protagonisme en les se-
ves pautes de consum, i del compromís real d’aportar valor”. 
“Tots els mitjans hem de cuidar l’abast del missatge amb major 
notorietat per evidenciar el compromís real de ser respectats i 

estimats pel ciutadà”. “Hem de ser percebuts com transparents 
i creïbles però la publicitat es regeix per regles estatals i locals, 
i les seves pròpies regles” .

“És indubtable l’auge d’internet i de les plataformes digitals amb 
més continguts audiovisuals que estan canviat la realitat. Els 
especialistes alerten del distanciament entre mercat i un ciu-
tadà sobrepassat per una successió de canvis massa ràpids em 
que els mitjans han d’aportar valor a cada individu per posar el 
focus en la persona afinant el missatge. Cal augmentar la se-
guretat i confiança en els serveis de la societat digital on cada 
vegada hi ha més processos enviats per màquines. 

Sobre audiències i fake news i el paper dels mesuraments va 
assenyalar que existeixen des de sempre. Són informacions 
esbiaixades i falses. Estem molt preocupats amb aquests fenò-
mens i perquè amb la programàtica no saps en quin canal es-
tarà la teva publicitat i des de l’associació estem fent codis de 
conducta i bones pràctiques i podem oferir col·laboració i crite-
ris sobre si estàs sent víctima d’fake”.

“Sobre mesurament amb tecnologia, el més important és inte-
ressar al consumidor perquè apreciï el que dic. Més important 
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que la notorietat és la credibilitat”. (Foto: Foro de la Nueva Co-
municación)

Lleuger descens en la confiança dels 
consumidors per fer compres

Perspectives del Consu-
midor analitza de manera 
quadrimestral l’evolució 
de les actituds i con-
fiança dels consumidors, 
basant-se en la valoració 
i expectatives pel que fa a 

l’economia del país, l’economia de la llar, la intenció de compra 
de béns de llarga durada, la seguretat en l’ocupació, i la valo-
ració del moment de compra d’una sèrie de productes i serveis.

Aquest indicador, basat en la comparació entre els consumidors 
que opinen que és bon moment per comprar i els que opinen 
que és mal moment, va aconseguir en el segon trimestre de 
l’any el valor més positiu de la dècada, sent la primera vega-
da que la majoria de serveis i productes analitzats mostraven 

valors positius. No obstant això, en el mesurament realitzada a 
l’octubre 2018 s’observa com s’inverteix la tendència suggerint 
un debilitament moderat del consum. En concret, en els 25 
productes analitzats baixa la consideració de bon moment per 
comprar, destacant la compra d’ordinadors i electrodomèstics 
grans i préstecs o hipoteques.

El treball de Kantar sobre l’Índex de Comportament del Con-
sumidor analitza a fons aquests punts: Confiança; perspecti-
ves davant la desocupació i les possibilitats de perdre la feina; 
percepció de la seguretat en els ingressos: preferència en la 
tiplogía de marques adquirides; actituds intel·ligents davant el 
consum, i valoració del moment per comprar (anàlisi de 25 ca-
tegories)

Podeu llegir l’informe complet de Kantar, CLICANT AQUÍ  (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_1734.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

IAB presenta documents interpretatius 
de implementació del RGPD

IAB Europe ha creat diversos documents interpretatius del 
RGPD des de la perspectiva del compliment, la redefinició del 
concepte de dada personal i del consentiment. A continuació 
s’ofereix la informació detallada:

Guia de compliment.-  Aquest document se centra en les qües-
tions que les empreses han de tenir en compte a l’implementar 
el RGPD, i es pot veure com una llista de verificació per co-
mençar el procés d’implementació. Tot i que el GDPR ja està 
vigent des de maig, aquest document pot ser valuós per a les 
noves empreses que ingressen al mercat, o simplement per 
a una revisió dels esforços de compliment actuals de la seva 
companyia. Tenia més informació AQUÍ  

Redefinició del concepte de dada personal.- El RGPD ha 
ampliat significativament la definició d’aquest terme. Aquest do-
cument ajuda a comprendre què signifiquen les dades perso-
nals i què han de tenir en compte les companyies de publicitat 
digital. La conclusió principal d’aquest document és que en la 
indústria publicitària digital, gairebé qualsevol element pot ser 
considerat com a dada personal. Més informació AQUÍ 

Consentiment.- Aquest document ofereix informació sobre els 
aspectes legals del consentiment i proporcionar una compren-
sió del que es requereix de les empreses en utilitzar el con-
sentiment com a base legal per al tractament. Trobareu més 
informació AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Hisenda vol limitar la publicitat de 
cases d’apostes abans de final d’any

El Ministeri d’Hisenda estaria preparant l’esborrany del decret 
dirigit a endurir la publicitat i promoció de les cases d’apostes, 
amb l’objectiu de protegir els menors. La idea és que la seva 
posada en marxa es dugui a terme abans que acabi 2018.

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_1735.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_1736.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_1737.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El projecte tindria com a base els decrets preparats, i no apro-
vats, en els anys 2015 i el 2017 pel Ministeri dirigit per Cristóbal 
Montoro. Aquests aspiraven a prohibir l’emissió de publicitat de 
cases d’apostes, tant en ràdio com en televisió en horari infan-
til: de 8:00 a 9:00 i de 17:00 a 20:00 hores en dies laborals, i 
entre les 21: 00 hores i la mitjanit durant els caps de setmana i 
festius; a més, tampoc es podrien fer anuncis durant l’emissió 
en directe per la ràdio de les trobades. La inversió publicitària 
de les cases d’apostes pràcticament s’ha duplicat entre gener 
de 2013 i setembre de 2017.

També s’estudia una reformulació del “impost especial al joc” 
per augmentar la pressió fiscal sobre les cases d’apostes, en-
cara que sembla que el Govern encara no està obert a aquesta 
possibilitat. (Font: Marketing News)

DDB Barcelona guanya el compte 
creatiu d’Aldi

La cadena de supermercats Aldi ha assignat el seu compte 
creatiu a Espanya a DDB Barcelona, agència del grup Omni-
com. Fins ara, l’anunciant alemany estava en mans de McCann, 
del grup Interpublic. Aquest grup d’empreses també gestiona la 
part de mitjans, mitjançant la seva agència Universal McCann 
(UM). Aldi se suma a una extensa cartera de clients, entre els 
quals destaquen Olis d’Oliva d’Espanya, Cola-Cao, Volkswa-
gen, BBVA, Vitaldent, Movistar, Airbnb o Iberostar.

Aldi és una de les grans marques en la indústria de la distri-
bució alimentària. L’any passat va invertir en publicitat un total 
de 9 milions d’euros, xifra que el col·loca com el tercer major 
anunciant del sector a Espanya. Només el superen Lidl, amb 
15 milions d’euros, i Carrefour, amb 11,5 milions, segons dades 
d’Infoadex facilitades per  foodretail.es. (Font: Control Publici-
dad)
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BBDO guanya el compte creativa de 
Ford 

BBDO liderarà la gestió creativa omnicanal de Ford a nivell glo-
bal, després imposar-se al que possiblement ha estat el con-
curs publicitari més rellevant d’aquest any a tot el món. No en 
va, aquest compte està valorat en 4.000 milions de dòlars. Ford 
planeja llançar una gran campanya publicitària en algunes set-
manes per donar suport al llançament de nous models.

Ford està en ple redisseny de la seva estratègia de màrqueting, 
per al que retallarà 150 milions de dòlars anuals i contractarà 
més personal intern. A més de BBDO i WPP, Ford ha elegit a 
Wieden + Kennedy per gestionar projectes especials i innova-
dors. Entre les firmes del grup Omnicom que també treballaran 
per a Ford estaran Organic i TLGG Consulting, que són part del 
recentment format Omnicom Precision Marketing Group. (Font: 
Dircomfidencial)
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Cinc eines senzilles per a crear 
infografies
Per Kat Duncan, editora sènior de vídeo a RJI Innovation & 
Futures Lab / Reynolds Journalism Institute

 

 
Crear infografies requereix habilitats que alguns de nosaltres 
simplement no tenim. Si comptes amb temps, podries aprendre 
a utilitzar Adobe After Effects o, si tens el pressupost, contractar 
un professional. Però si ets com nosaltres i has de arreglar-
te-les sense experiència, aquí hi ha algunes eines que poden 
ajudar a crear infografies d’aspecte professional.

1) Powtoon.- Powtoon és una eina en línia de infografies ani-
mades que t’ajudarà a crear vídeos. Hi ha una versió gratuïta 
en la qual has d’incloure la marca Powtoon, però també hi ha di-
versos tipus de comptes de pagament. És fàcil d’usar en molts 
sentits, amb funcions simples per afegir títols, música, veus en 
off i personalitzar les escenes i personatges.

2) Google Charts.- Vols fer gràfics gratis? Google Charts té 
tones d’opcions interactives. És possible que es necessiti una 
petita quantitat de coneixement sobre programació per incloure 
les infografies en el teu article sense trencar el codi, però no és 
res que sigui impossible per a l’usuari mitjà.

3) Piktochart.- La meva eina preferida per fer infografies pla-
nes i belles és Piktochart. És intuïtiva, visual i fàcil d’utilitzar per 
fer bonics gràfics en poc temps.

4) Visme.- Visme és un gran recurs per a aquells que busquen 
publicar el seu infografia múltiples plataformes. Amb la capa-
citat de triar la teva xarxa social i crear gràfics exclusius per a 
aquesta plataforma, Visme és una opció increïble per a aquells 
que volen crear contingut social específic.
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5) Animaker.- Animaker és una eina atractiva per fer vídeos 
infogràfics. És una cosa més informal i divertida, amb perso-
natges que van de monstres a persones. Pots crear des d’un 
salutació d’aniversari fins a un anunci en línia o un vídeo per 
Instagram. Fins i tot inclou una opció per vídeo vertical per a 
aquells que desitgin crear contingut que es pugui veure en pla-
taformes com snapchat. (Gràfic: Universia)

Civil, una plataforma per al 
periodisme sostenible

Una de les iniciatives que 
més atenció està desper-
tant és la de Civil, una pla-
taforma descentralitzada 
“per desenvolupar el pe-
riodisme sostenible”, indi-
quen. Fa uns dies, aquesta 
plataforma es presentava a 
Espanya per explicar el seu 
projecte als periodistes. Ci-
vil proposa un nou model 

per a finançar el periodisme a la xarxa. Sota el sistema que pro-
posa Civil, el finançament d’una redacció “és més rastrejable i 
transparent” i els lectors poden veure d’on obtenen les seves 
fonts els mitjans i qui els dona suport”.

Aquest sistema -que funciona amb el testimoni CVL- eina 
d’inversió a través de la tecnologia blockchain-, “a més d’ajudar 
a retribuir econòmicament les redaccions, forma part d’un siste-
ma de governança, un consell creat per prestigiosos periodistes 
internacionals que vetllen per la bona qualitat periodística dels 
mitjans que funcionen a la plataforma de Civil”, segons la perio-
dista Ursula O’Kuinghttons. Encapçalat per Vivian Schiller, en 
l’actualitat aquest consell l’integren nou professionals del perio-
disme, entre els quals figura Javier Moreno, director d’El País 
entre 2006 i 2014 i actual responsable de l’edició americana del 
diari de Prisa.

Civil va néixer fa un any als EUA per donar solució al model 
econòmic del periodisme, “que està trencat”, segons Coolidge. 
D’aquesta manera, proposa ser una solució per afrontar les di-
ficultats actuals de sostenibilitat de les empreses periodístiques 
formant una xarxa global integrada per una cooperativa de re-
daccions independents. Aquest nou sistema permet una conne-
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xió directa entre els lectors i els periodistes, eliminant els inter-
mediaris: “No volem canviar el periodisme, les bases seguiran 
igual”, sinó que “ens hem adaptat als nous temps” oferint una 
eina per a participar en aquest sistema basat en blockchain, va 
comentar Coolidge. 

Per formar part d’aquesta xarxa, els mitjans han de complir uns 
estàndards de qualitat que indiquin fiabilitat, segons diu el web 
de Civil. Amb aquest model ja funcionen divuit redaccions, la 
majoria als Estats Units, entre els quals figuren The Colorado 
Sun, Documented, Sludge, Block Club Chicago, ZigZag, Popu-
la, Dromómanos i 14ymedio, entre d’altres. (Font: APM)

Com pujar fotos a Instagram des del PC

Instagram compta amb una versió web d’escriptori. Però sens 
dubte, l’aplicació està concebuda per ser utilitzada en un te-
lèfon mòbil. Tant és així, que des de la versió per a escriptori 
moltes de les funcionalitats no estan disponibles, incloses algu-
nes tan bàsiques com la possibilitat de pujar fotos. Pujar fotos a 
Instagram des de l’ordinador és possible, tan sols cal enganyar 
al web perquè pensi que ens connectem des d’un mòbil.

El portal Gizmodo, ha descobert un petit truc per a “enganyar” 
a Instagram i poder pujar fotos des del nostre ordinador. Des 
Chrome, cal entrar a la pàgina web d’Instagram i registrar-se. 
Un cop allà, s’ha d’accedir a “Herramientas para desarrollado-
res” mitjançant el menú, o pressionant “Control + Maj + I”. Un 
cop aquí, cal fer clic al botó “Toggle device toolbar” (també es 
pot fa pressionant “Control + Maj + M”). Un cop fet això, cal 
actualitzar la pàgina. Ara veurem la pàgina d’Instagram en la 
seva versió mòbil, a més d’un botó amb un “+” que ens perme-
trà pujar fotos. 

A Safari, el camí és semblant.  Cal acudir a Preferències, 
Avançat i aquí fer clic en Desenvolupament. Un cop aquí, cal 
canviar l’agent d’usuari a “Safari iPhone”, que donarà un re-
sultat similar als passos abans descrits a Chrome. D’aquesta 
manera, es podran carregar imatges des de l’ordinador, la qual 
cosa pot ser molt còmode per a persones que es dediquin a 
l’edició fotogràfica. (Font: Juan Carlos Rubio/Trecebits)

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Novetat a Le Parisien, el diari està 
agregant dades per oferir un servei 
públic

LiveCity és un nou projecte impulsat per dades del diari francès 
Le Parisien que té com a objectiu reunir una gamma de fonts 
de dades públiques per servir a les audiències a través de les 
seves pàgines web i aplicacions. El repte ha permès agregar 
els canals de dades obertes i en viu disperses d’una ciutat en 
un sol conjunt de taulers i widgets que podrien integrar-se al lloc 
web i a les aplicacions d’outlet.

Per exemple, avui és un matí de dilluns tardorenc, i estàs pe-
sant opcions de viatge, però necessiteu informació. Podreu 
veure Google Maps, l’aplicació Uber, el lloc web de l’autoritat 
de transport local, l’aplicació per compartir bicicletes de la ciutat 
o escoltar la ràdio? O és divendres a la tarda, i voleu sortir amb 
els amics: navegareu a través d’opcions de Yelp, de TripAdvi-
sor, de Google, de pàgines de Facebook, pels vostres esdeve-
niments locals i de màgics estils de vida o de tot l’anterior?

En qualsevol de les situacions, haureu de navegar per nom-
broses aplicacions i llocs web per obtenir tota la informació, o 
simplement adherir-se a un o dos llocs amb informació incom-
pleta. Aquest era el problema que un equip de Le Parisien es 
proposava resoldre. En reunir a dos desenvolupadors, un cien-
tífic de dades i un cap de projecte sota el nom de codi LiveCity, 
el projecte ha estat en desenvolupament durant més d’un any. 

L’objectiu del nom en clau LiveCity és que els usuaris vegin 
diferents widgets, històries i informació segons l’hora del dia i 
la seva ubicació, des del mode mòbil fins al mode d’oficina o el 
mode d’inici. Això podrien ser actualitzacions de transport, res-
taurants suggerits a prop, actualitzacions de qualitat de l’aire, 
actualitzacions d’esdeveniments esportius importants, propers 
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esdeveniments al nostre entorn, avisos meteorològics, notícies 
importants o qualsevol altra cosa.

L’equip de París analitza qualsevol font de dades públiques en 
viu que puguin oferir qualsevol cosa de valor informatiu a la 
ciutat i als lectors del diari. Això significa trobar i connectar a 
tots els canals d’informació oberts i vius disponibles a la ciutat 
i les APP en un únic ecosistema coherent en línia. És proba-
ble que la majoria de les grans ciutats tinguin tota una sèrie 
d’informació sobre transports, notícies, esdeveniments, ofertes 
de feina, allotjament, medi ambient i cultura, però totes aques-
tes categories es tradueixen en diversos llocs web i aplicacions 
que necessiten una navegació individual, una a una. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: Challengues)

Tweetdeck, una bona eina per als 
periodistes

Tweetdeck és una plataforma que permet gestionar múltiples 
comptes de Twitter, per publicar i programar tuits, conèixer no-
tificacions, mencions o DM en una mateixa interfície. És l’eina 
indicada per a aquells periodistes que manegen diversos per-

fils i que necessiten minimitzar el temps de resposta en aquest 
canal. 

Com funciona Tweetdeck? Per començar has de vincular el teu 
perfil de Twitter i iniciar sessió a l’aplicació amb el teu usuari i 
contrasenya habitual de la xarxa. Un cop ingressat, el sistema 
et mostrarà quatre columnes d’interacció per defecte: Home, 
Notifications, Messages i Activity, les quals pots ordenar o elimi-
nar segons les teves necessitats. A més, pots afegir altres que 
necessitis gestionar, com les de DM.

Amb Tweetdeck podràs millorar el rendiment del teu canal digital; 
potenciant la interacció i relació amb la teva comunitat online. És 
una plataforma fàcil de manejar i pensada fonamentalment per a 
optimitzar les funcions del Community Manager: permet guanyar 
temps i seguir notícies, paraules claus o hashtags. (Font: Posted.in)
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Monetització i credibilitat: els reptes 
del periodisme digital
Per IT Espresso

La professió s’està enfrontant a fenòmens que la desafien com 
el SEO, el mur de pagament, el branded content o les notícies 
falses, tal com es desprèn del primer debat sobre periodisme 
digital organitzat pel ICEMD. Quin és el futur que li espera al 
periodisme en plena revolució digital?

L’Institut de l’Economia Digital d’ESIC Business & Marketing 
School, ICEMD, ha organitzat el seu primer debat sobre aquest 
tema en el qual ha participat el responsable de continguts de 
NetMediaEurope, Pablo Fernández, al costat de altres profes-
sionals del sector, com són Mónica Vall, César Muela, Darío 
Manrique, Esther Macías, Fátima Gordillo i Marc Serra.

El posicionament en cercadors, per exemple, és vist per Pablo 
Fernández amb recel. “El SEO”, segons ell, “està matant la pro-
fessió. L’important no és la quantitat de lectors o clics, sinó la 
qualitat del contingut, que al final repercuteix en una audiència de 
més qualitat”, defensa. “Com a periodistes, sabem que escriure 
per a Google va gairebé contra la professió”, afegeix Marc Se-
rra, responsable de la secció de tecnologia de Voz Pópuli, “però 
molts mitjans veuen en el SEO la seva raó de ser, i no tant en la 
qualitat del contingut”. Serra explica que “el SEO no ens dóna de 
menjar, és la publicitat de les empreses la que paga els salaris, i 
aquesta publicitat la dóna la qualitat de la feina, no la quantitat”. I 
va més enllà: “Sabem que molt pocs mitjans viuen de la publicitat 
programàtica, gairebé tots viuen de la publicitat institucional”.

Quant a la monetització que sorgeix del pagament per llegir 
contingut a internet, Darío Manrique, redactor en cap d’El País 
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Retina, opina que “malgrat tenir tota la justificació del món” 
és un model que “no ha sabut manejar pels mitjans ja que els 
usuaris poden trobar la informació en molts més llocs, de ma-
nera que qui s’anima a posar-ho, acaba veient com els seus 
lectors van a la competència”.

Partint d’aquí, “el mur de pagament només té sentit quan ens 
aporta un valor diferencial, cosa que els altres no tenen i pel 
que s’estigui disposat a assumir un cost”, raona César Muela, 
membre fundador de Weblogs SA i responsable editorial de Xa-
taka. I el branded content ? Esther Macías, redactora en cap de 
la revista Computerworld d’IDG, està a favor “però no a costa 
de la qualitat, perquè si perds la qualitat perds la credibilitat”.

Un problema actual és la difusió de fake news o el paper de les 
xarxes socials. Perquè tenen influència aquestes notícies? Se-
gons Fàtima Gordillo, cofundadora i responsable de continguts 
de la revista digital Teknlife, perquè la cultura de la por torna 
“molt fàcil que et creguis qualsevol cosa, sobretot qualsevol 
informació que et doni seguretat, encara que sigui mentida”. 
És més, Mónica Vall, fundadora i responsable de continguts de 
Bit Life Media, creu que a la gent li agraden aquestes notícies 
falses perquè resulten interessants i adverteix que “promoure 

la cultura del contrast és complicat perquè tot el que suposi un 
esforç extra no és una cosa freqüent “.

Així les coses, els professionals que van participar en el debat 
conclouen que el periodisme ha de buscar la rendibilitat sense 
perdre la seva essència, que és la d’oferir informació contras-
tada, veraç i rellevant. I oferir també un toc reflexió als lectors, 
cosa a la qual podrien contribuir fenòmens tecnològics com el 
Big Data. S’espera que vagin apareixent més mitjans i que es 
potenciï la multiplataforma.

Això sí, el futur és incert. Pablo Fernández considera “essencial 
continuar adaptant-se als canvis. Fa deu anys ningú parlava 
del “mobile first”, així que d’aquí a deu anys ens trobarem amb 
altres tendències”, aventura. (Gràfic: Forbes Mexico)

Es busquen científics de bona informació

Actualment, els científics de dades tenen una gran demanda 
entre els venedors i les empreses de mitjans de comunicació. 
De fet, la demanda és tan alta que es recomanen “bons cientí-
fics de dades”.
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A principis d’aquesta setmana, la copresidenta de la WWE, 
Michelle Wilson, va dir que la companyia ara dóna feina a 60 
científics de dades que ho toquen tot, des de l’estratègia de 
programació de la companyia a les plataformes socials, fins a 
l’adquisició i retenció de subscriptors de WWE Network, al co-
merç i molt més. Turner, mentrestant, compta amb dotzenes de 
científics de dades dins de la seva estratègia de dades i grup 
d’innovació de productes.
  

Els venedors tenen accés a més dades sobre el comportament 
dels consumidors que mai. Les empreses de mitjans de comu-
nicació estan explorant subscripcions, comerços i altres fluxos 
d’ingressos que no són publicitaris. Tots dos volen tenir una mi-
llor comprensió de qui és el client i què estan fent en totes les 
diferents plataformes i pantalles amb què passen temps.

El problema és que aquest no és un paper fàcil d’omplir. Per 
exemple, Karima Zmerli, la directora general de ciències de da-
des de Wavemaker, va dir a Hilary Milnes de Digiday que les 
posicions de dades normalment romanen obertes durant sis o 
nou mesos abans que l’agència pugui contractar el paper.

I, tanmateix, els comerciants han d’avançar, va dir Ross Martin, 
CEO de Blackbird. “Els comerciants ja no poden fingir, no hi ha 
res amagat”, va dir. “O coneixeu la ciència de dades o no ho feu. 
O bé, teniu un equip de científics de dades de classe mundial 
que us envolta o perdeu la partida”. (Font: Sahil Patel, Digiday 
– foto: netmedia)

El País i El Mundo s’uneixen al 
projecte internacional The Trust 
Proyect
The Trust Proyect és una plataforma internacional que busca 
identificar i preponderar la informació de qualitat i combatre les 
notícies falses que es reprodueixen amb especial afany a tra-
vés d’internet i és també una iniciativa que ha nascut per incre-
mentar la transparència i certificar la fiabilitat de les notícies ela-
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borades pels mitjans de comunicació de tot el món. Pel que fa a 
la premsa espanyola, únicament formen part d’aquest projecte 
dues capçaleres: El Mundo  i El País. Borja Echevarría, director 
adjunt del diari de Prisa, ha catalogat aquest nou pas per al seu 
diari com una oportunitat per “separar-se del soroll ensordidor 
que provoca l’accelerat flux de notícies, distingir els fets com-
provats de la manipulació i separa l’opinió de la informació” .

A nivell internacional, formen part d’aquesta iniciativa mitjans 
com The Washington Post , BBC o  The Economist. Tots ells 
s’han unit i coordinat per unificar una sèrie de mesures que 
aconsegueixin aportar veracitat i llibertat als continguts. The 
Trust Project avisa plataformes com Google, Twitter o Face-
book que una notícia és de confiança. Com ho fa? Cada web 
i cada notícia mostrarà etiquetes clares que permetran als lec-
tors reconèixer el gènere dels articles: notícia, anàlisi, opinió o 
contingut promocional, entre d’altres. A través d’aquesta mesu-
ra, es pretén donar les eines suficients als lectors perquè valo-
rin la veracitat de la font. (Font: Prnoticias)

La conjunció entre comunicació i 
internet a la Catosfera 2018

La Catosfera, cicle de de-
bats en profunditat i xerrades 
inspiradores sobre el món 
d’Internet i la comunicació, 
realitzarà la desena edició 
a Girona els dies 18, 19 i 20 
d’octubre a l’Auditori Josep 
Irla. La Catosfera d’enguany 

presenta un programa divers que permetrà posar el focus en di-
ferents temàtiques amb noms de gran rellevància i que recorda 
l’impacte que va tenir l’1 d’octubre de l’any passat en tres tau-
les rodones sobre periodisme, censura a Internet i drets civils i 
xarxes socials.

Així doncs, la Catosfera s’inaugurarà el dia 19 d’octubre amb 
una taula rodona sobre periodisme que portarà per títol El Pe-
riodisme després de l’1 d’octubre, en la qual hi intervindran els 
periodistes Ariadna Oltra, Quico Sallés i Mariola Dinarès, la sots 
directora de el Diario.es, Neus Tomàs i el fotoperiodista, Jordi 
Borràs per debatre sobre el canvi en el tractament informatiu 
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després de l’1 d’octubre de l’any passat. Al matí, ja s’haurà ce-
lebrat la Catosfera.edu amb ple absolut de joves d’instituts de 
Girona i rodalies que hauran experimentat amb programació, 
música i art.

Podeu trobar tota la informació sobre la Catosfera 2018 CLI-
CANT AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El periodisme és una relació, no un 
producte

Si els editors i les redaccions de premsa volen tancar la “breixa 
de la confianza” amb els seus usuaris, “han d’anar més enllà de 
les explicacions del que significa el periodisme per a la demo-
cràcia i mostrar el que significa per als ciutadans”, diuen Lisa 
Heyamoto i Todd Milbourn. Una forma de fer-ho és ser molt 
transparent sobre com es construeixen les novetats. Això po-
dria significar fer entrevistes inèdites, explicar termes periodís-
tics o obrir la redacció als ciutadans. Heyamoto i Milbourn do-
nen diferents receptes per obrir la confiança amb els lectors en 
un interessant treball que trobareu en aquest link. (Font: The 
Conversation)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Dilluns 15 i 22 d’octubre (de 09:30h a 
14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us 
proporciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualse-
vol intervenció davant un mitjà de comunicació o un altre tipus 
d’audiència.

Com aprofitar el canal mòbil en els plans de comunicació.- 
Barcelona. Dimarts 16 d’octubre (de 15:30h a 19:30h) - La tec-
nologia mòbil ens obre tot un món de possibilitats, tant a qui es 
dedica a informar com a qui es dedica a comunicar en un sentit 
més ampli. En aquest curs, Jordi Flamarich ens mostrarà com 
generar continguts efectius amb el mòbil.

YouTube per a periodistes creadors. Com treure’n profit.- 
Barcelona. Dijous 18 d’octubre (de 15:30h a 20:30h) - Girona. 
Divendres 26 d’octubre (de 15:30h a 20:30h) - YouTube és la 
plataforma de vídeos que molts usuaris utilitzen per mantenir-
se al fil de la notícia o bé estar al corrent de campanyes corpo-
ratives. És per aquest motiu que creix el nombre de periodistes 
especialitzats en temàtiques; mitjans de comunicació; edito-
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rials; empreses o bé institucions. En aquest curs Ivan Comas 
ens explicarà com treure’n profit com a periodista, comunicador 
o gestor de continguts.

El videojoc com a eina periodística.- Barcelona. Divendres 
19 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - En aquesta sessió, impar-
tida per Marc Bellmunt, plantejarem el videojoc com a eina de 
transmissió de missatges periodístics, a més d’aproximar-nos-
hi tant des d’una vessant teòrica com des d’una vessant pràc-
tica que ens permetrà desenvolupar el nostre propi prototip de 
videojoc com a peça periodística.

Escriptura Creativa.- Barcelona. Dimarts 23 i 30 d’octubre (de 
15:30h a 19:30h) - A través d’aquesta formació, dissenyada per 
Montse Sanahuja, els assistents aprendran a desbloquejar la 
seva creativitat; detectaran els punts de millora dels seus con-
tinguts; i començaran a dotar l’escriptura d’intencionalitat i emo-
cions amb l’objectiu de que els seus continguts siguin atractius 
i diferencials.

Com ens hem de comunicar a Twitter i Facebook: passem a 
la pràctica.- Barcelona. Dimecres 24 i 31 d’octubre (de 09:30h 
a 14:30h) - En aquest curs, impartit per Sílvia Llombart,  tre-

ballarem sobre casos pràctics que durem a terme a classe, 
plantejarem situacions i aprendrem com comunicar a Twitter i 
Facebook a partir de la pràctica.

Webinar: Engagement en redes sociales y el ROE.- On line. 
Dijous 25 d’octubre (de 20:30h a 21:30h) - En aquest webi-
nar, presentat per Pilar Yépez, descobrirem què és realment 
l’engagement, cambiarem la nostra manera d’entendre’l i el 
convertirem en un actiu de l’empresa que ens permeti defensar 
la nostra inversió en xarxes socials, amb els seus propis kpis 
i mètriques que podem avaluar segons els nostres objectius.

Els Bots en l’era de la comunicació digital.- Barcelona. Di-
vendres 26 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - Els bots (sistemes 
d’intel·ligència artificial que interactuen amb humans) s‘estan 
apoderant poc a poc dels espais de conversa a les xarxes. És 
un fenomen imparable. En aquest curs, a càrrec d’Enrique San 
Juan, entendrem què són, en què s’estan aplicant, com ens 
poden afectar i de quina manera podem aprofitar aquesta nova 
tendència tecnològica al nostre favor.
  
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
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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. Més infor-
mació i inscripció CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Una tardor d’incerteses per al sector
Per Óscar Dorda, director general de PHD Media España / IP-
MARK

 
La clau segueix estant en els consumidors, i en desxifrar què 
els interessa, quan, com i on compren, els seus canvis d’hàbits 
i en ser capaços d’enviar-los missatges adequades i rellevants 
en cada moment usant els canals idonis, aprenent del seu com-
portament, gràcies a l’anàlisi de les dades a les que som ca-
paços d’accedir i destil·lar de forma intel·ligent i automatitzada. 
Sóc dels que té clar que hi ha una bretxa en la forma de consum 
de continguts, segons les noves tipologies de consumidors, 

especialment amb els més joves. L’envelliment de la població 
tindrà un impacte clar també en el consum de mitjans fins ara 
tradicionals.

Imagino que es començarà a parlar potser més ara de 360 
graus i multicanalitat, crec que algú important ho ha comentat 
per aquí... Això, però, és el que des de les agències venim fent 
des de sempre: intentar aprofitar cada canal disponible i com 
el consumidor es troba en ell. El que passa és que avui hi ha 
gairebé infinits canals en els 360 graus, que la capacitat de 
segmentar i aconseguir la comunicació personalitzada 1 to 1 en 
entorns massius s’acosta i que, en molts d’ells, hi ha interacció 
amb els consumidors i, en cada vegada més, conversió.

Part important del perquè estem ben preparats com deia al prin-
cipi per al que ve en aquest sentit, és el llançament aquest estiu 
d’OMNI, la nova plataforma de màrqueting connectada “people-
based” i insights de Omnicom Media Group.

La digitalització de gairebé tot, el que fa és seguir desgastant a una 
bona part de mitjans tradicionals. Hem d’entendre com canvien el 
seu paper i fins i tot descobrir nous rols en una situació complexa. 
En efecte, la TV segueix defensant-bé, però cal pensar més enllà.
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I parlant de digital, i salvant les traves o limitacions que la 
GDPR està comportant, la consolidació de la compra progra-
màtica, social i activitats dirigides a resultats després de la 
gestió intel·ligent de les dades, seran les que potenciaran el 
creixement de la inversió general en publicitat en el moment en 
què, sobretot, aquestes saltin a nous mitjans com exterior o TV 
per exemple.

Aquí apareix un altre gran tema per al curt-mitjà termini: el pa-
per de les auditores i el conflicte d’interessos que suposa de-
manar dades clau de qui audites per una banda i per un altre 
competir amb aquests mateixos als quals has auditat. Veurem, 
però segur que serà un tema rellevant.

El que és segur és que no ens avorrirem: Consumidors “in-
quiets” amb nous hàbits i canals de consum, Data i Tecnologia, 
Auditors, etc. Seguirem millorant la nostra indústria i ajudant 
cada vegada més als nostres clients a millorar els seus resultats 
gràcies al nostre esperit “Finding a better way”. (Gràfic: UVIC)
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El treball periodístic, quan és honest i 
rigorós, és un gran servei públic
Per Ignacio Escolar, director d’eldiario.es

Els que em coneixen saben que el millor tret del meu caràcter 
probablement és l’optimisme. És tan fort que en ocasions es 
converteix en un defecte, perquè sempre prefereixo veure el 
got mig ple, enlloc de mig buit, i de vegades ni tan sols hi ha 
got. Però els asseguro que compensa. Prefereixo ser optimista 
i equivocar-me de donar la batalla per perduda.

En aquest ofici, el periodisme, el pessimisme ha tingut bona 
premsa. I això ha estat moltes vegades pitjor que les pròpies 
derrotes de l’ofici. Portem anys rendits. Pronosticant, nosal-

tres mateixos, el final del periodisme. Mort per Internet. Per 
l’ensorrament del paper. Per les xarxes socials. Mort per els 
bots i la intel·ligència artificial. Per les falses notícies virals. Per 
aquests redactors joves que prenen nota en el seu mòbil, en 
comptes de fer servir la llibreta.

Diuen els pessimistes que el periodisme està en crisi. Però el 
nostre treball consisteix també en no generalitzar i aprofundir 
en els detalls. No està en crisi la funció social del periodisme. 
Mai ho ha estat. Vam ser, som i serem necessaris. Perquè el 
nostre treball, quan és honest i rigorós, és un gran servei pú-
blic. El periodisme serveix per despullar a l’emperador quan va 
vestit amb mentides.

Tampoc està en crisi la demanda de molts ciutadans pel bon 
periodisme, el que destapa els abusos del poder. Ni està en cri-
si el mètode periodístic. Sabem què és i què no és una notícia. 
Sabem com s’investiga. Com es comprova la informació i com 
s’explica als lectors.

La revolució tecnològica no ha transformat l’essència del nostre 
ofici. Només ens ha donat millors eines. Algorismes per analit-
zar grans bases de dades i transformar la informació en conei-
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xement. Bústies encriptades per protegir millor a les nostres 
fonts. Noves vies per conversar amb la nostra audiència, a la 
qual avui també podem escoltar, una cosa que hauríem de fer 
més.

El mètode periodístic ha millorat amb la tecnologia, que també 
ens ha donat un altaveu molt més potent i eficaç. Internet sim-
plement és millor que els canals que teníem abans per distribuir 
la informació. Internet és més ràpid, té una profunditat infinita i 
és molt més barat.

Per tot això defenso, tot i els pessimistes, que el periodisme no 
ha entrat en crisi: no en la seva funció social, ni en l’interès de 
les audiències ni en el seu mètode. L’única crisi del periodisme 
ha estat econòmica: com pagar el sou als periodistes. No era 
un tema menor, perquè no hi ha periodisme sense periodistes 
que visquin del seu treball.

El col·lapse dels vells models de negoci del paper no només 
va enfonsar la forma de vida de molts periodistes. També va 
arruïnar el cor de la premsa: la seva independència editorial. 
Un luxe que només es poden permetre aquells mitjans que són 
rendibles.

(...)

En sis anys, hem arribat a una audiència mensual de deu mi-
lions d’usuaris únics i hem convençut a 34.000 persones, els 
nostres socis, que val la pena pagar per periodisme indepen-
dent. Que els ajuda en les seves vides. Que serveix per canviar 
les coses. I la millor notícia de totes és que no som els únics 
que estem aconseguint trobar als lectors la resposta a la pre-
gunta més important: qui pagarà pel periodisme?

A tot el món, cada vegada són més els mitjans que troben un futur 
gràcies als lectors. Nous diaris digitals, com el nostre, i també grans 
diaris de paper que es reinventen. El creixement en subscripcions 
està sent generalitzat en la majoria dels mitjans de qualitat nord-
americans. Allà els diaris creixen, tot i que la publicitat retrocedeixi.

Està passant a tot el món. La publicitat cada dia és menys ren-
dible per pagar el periodisme perquè la major part d’aquest ne-
goci se l’han quedat altres, Google i Facebook, i dubto que torni 
als diaris amb la importància que abans va tenir.

A mig termini, això deixarà dos tipus de models de negoci per a 
la premsa a Internet. Hi haurà diaris digitals que visquin només 
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de la publicitat, i per aconseguir-ho necessitaran generar mol-
ta audiència al menor cost possible. Amb algunes excepcions, 
seran mitjans sensacionalistes, esclaus de la difusió viral en 
xarxes socials i on l’entreteniment primarà sobre la informació 
rellevant.

Però també florirà la premsa de qualitat, aquesta premsa 
d’excel·lència que va merèixer que el dret a la informació i la 
llibertat d’expressió fossin consagrats a totes les constitucions 
democràtiques. Alguns pocs sortiran endavant gràcies a les do-
nacions. Sostinguts per fundacions que consideren, amb raó, 
que finançar el periodisme independent és un bé més gran, que 
no es pot deixar sols als designis del mercat, especialment en 
alguns països on aquest mercat és tan injust, ineficient i inte-
ressat.

El nivell d’exigència d’un lector que paga per la seva periòdic 
és molt més gran. I els lectors no pagaran per notícies virals. 
Ni per titulars exagerats, que deceben en el primer paràgraf. 
Ni per notícies falses o escrites al dictat del poder. Tot això la-
mentablement sobreviurà. Però la frontera entre la premsa de 
qualitat i la propaganda va estar cada vegada més nítida.

Per això sóc tan optimista. Perquè s’imposarà el periodisme 
d’excel·lència, que comprova les notícies, que fiscalitza al 
poder, que posa per davant la veritat i l’interès general dels 
seus lectors. Que rectifica i demana disculpes quan s’equivoca. 
Aquest serà el periodisme del futur i no només perquè sigui 
moralment superior a la propaganda, que ho és. També perquè 
serà el nostre únic camí. (Il·lustració: Periodismo Libre)
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John Ridding: “La publicitat no 
suporta per si sola una redacció de 
qualitat”
Per Ana Torres Menárguez / El País Sociedad

 

John Ridding, director general del diari britànic Financial Times 
(FT), reconeix que el seu mitjà va ser valent quan el 2007 va 
imposar el mur de pagament en la seva publicació digital i va 
tancar la porta al consum gratuït de continguts periodístics. En 

aquest moment, la revolució del tot gratis imperava a Internet. 
“Sobre això vull ser modest, la necessitat és la mare de la in-
venció”, explica. Van detectar que la publicitat queia en picat, 
van reconèixer que havien de trobar una nova font d’ingressos 
i que havien de fer alguna cosa diferent. Avui sumen més de 
930.000 subscriptors i dos terços dels seus ingressos procedei-
xen d’aquesta quota, uns 450 euros a l’any per lector.

Ridding, que ha treballat durant els últims 30 anys al FT tant de 
redactor com de responsable d’estratègia -en 2003 va dirigir el 
llançament de l’edició del diari en Àsia-, creu que la clau és ofe-
rir informacions de qualitat i deixar els redactors que marquin 
l’agenda amb temes propis. Graduat en filosofia, polítiques i 
econòmiques per la Universitat d’Oxford, Ridding va participar 
ahir en Enlighted, un esdeveniment impulsat per Fundación Te-
lefónica, IE University i South Summit, a Madrid, per abordar els 
reptes de la tecnologia i la transformació de l’educació, on va 
contestar a les preguntes d’El País.

En 2014, van finalitzar l’any amb 500.000 subscriptors i avui 
gairebé arriben al milió. Quina és la clau de l’èxit?
Aquest model de negoci requereix una preparació molt minucio-
sa prèvia al seu llançament. Per tenir èxit el més important és la 
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diferenciació, aportar alguna cosa que motivi el lector a pagar 
per això. La gent sol pensar que en el cas del Financial Times el 
mur de pagament és fàcil perquè et dirigeixes principalment al 
món dels negocis. És cert, però qualsevol publicació hauria de 
poder diferenciar-se. La diferenciació te la pot donar la marca, 
els columnistes, l’angle d’anàlisi... Crec que molts editors s’han 
mostrat reticents al model de pagament per subscripció, però 
cada vegada és més obvi que no hi ha elecció. La publicitat per 
si sola no pot suportar redaccions de qualitat.

Un mitjà generalista, pot igualment especialitzar-se? 
The New York Times és un bon exemple. El seu model de subs-
cripció té molt d’èxit. Fan un molt bon treball invertint en perio-
disme de qualitat i en exclusives.

El 2007 era impensable per a la majoria de mitjans arriscar-
se a tancar al pagament les seves publicacions en línia i 
desplaçar la publicitat com a principal font d’ingressos. 
Quins obstacles van trobar?
Vam veure que la tendència de la publicitat en el paper era ne-
gativa i que havíem de trobar una nova font d’ingressos. Teníem 
confiança plena en la qualitat del nostre model de periodisme i 
crèiem fermament que valia la pena pagar per això. Igual que 

es pagava pel periodisme imprès havia de pagar-se per l’online. 
Ens sentim molt segurs i els resultats mostren que estàvem en 
el cert. La gent valora el periodisme de qualitat, sigui imprès, en 
línia, en vídeo o en àudio.

En un escenari on creixen les xarxes socials que no fil-
tren la informació de qualitat i difonen notícies falses com 
deuen els mitjans bregar amb això?
No hi ha dubte que les fake news són un problema seriós, no 
només per als lectors, sinó per a tota la indústria de mitjans. 
Redueixen la confiança en el periodisme. La qualitat de la in-
formació, en termes generals, s’està deteriorant. Però al mateix 
temps crec que és una oportunitat perquè els mitjans de qualitat 
es diferenciïn de la resta. Els lectors volen fonts fiables i articles 
escrits per periodistes professionals. Les històries sensaciona-
listes poden resultar atractives, però al final es produeix l’efecte 
contrari i els lectors tornen i valoren el periodisme ben fet.
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Els mitjans inverteixen en nous perfils, experts en posi-
cionament web, per exemple. Fan un esforç perquè les no-
tícies apareguin ben posicionades en Google. Té sentit a 
llarg termini la inversió en xarxes socials?
És un oportunitat enorme, mai abans en la història de la huma-
nitat havíem tingut la possibilitat que ens llegissin milions de 
persones a través de plataformes gegants de cerca i xarxes so-
cials. Els seguidors de Facebook 2200 milions d’usuaris- igua-
len als del Cristianisme i ha passat en 15 anys. L’oportunitat per 
arribar a noves audiències és emocionant. Però has de tenir 
molta cura i no basar el teu model de negoci i la teva fortuna 
en una plataforma externa, que pertany a un tercer. Al FT hem 
estat molt curosos, i sempre ens hem assegurat que tenim una 
relació directa amb els nostres lectors.

Mai hem deixat que cap intermediari s’hi fiqui perquè Facebook 
i Google poden canviar els seus algoritmes i de sobte perds als 
teus lectors i el teu model de negoci es ressent. Són eines molt 
útils. Nosaltres tenim un acord amb Google i estem treballant 
conjuntament en tècniques de subscripció basades en noves 
tecnologies. Ens arriben molts lectors a través de la cerques a 
Google.

Quins continguts ofereix el FT de forma gratuïta?
Pots llegir un determinat nombre d’articles gratis o gaudir d’un 
període de temps gratuït, depèn del mercat. Un cop conclòs, 
convidem als lectors a subscriure’s. La idea és que llegeixin el 
nombre suficient d’articles com per adonar-se que és un pro-
jecte periodístic interessant. Veiem un creixement exponencial.

Aquesta estratègia funciona amb els Millennials?
La majoria dels nostres lectors té més de quaranta anys. No es-
tic d’acord amb la idea que els Millennials -nascuts entre 1980 
i 2000- no paguen pels continguts online. Qualsevol genera-
ció pagarà per un contingut que valora. Molts d’aquests joves 
aprecien el que fem perquè és creïble i precís. Fa set anys es 
va produir el mateix dilema en la indústria del mòbils, hi havia 
dubtes sobre els adolescents pagarien pels ring tones (cançons 
que s’escolten mentre et truquen). Si ho valoren, sigui periodis-
me o ring tones, pagaran per això.

Els diaris el trànsit depèn en gran mesura de les xarxes 
socials i volen mudar al mur de pagament. ¿Ho han de fer 
de cop o de manera progressiva?
Amb els lectors, l’evolució funciona millor que la revolució. 
Quan els has donat accés a la informació de forma gratuïta, 
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això ajuda a suportar el model de publicitat, que es basa en 
el trànsit. S’acostumen a llegir el diari i després arriba la subs-
cripció. És un viatge llarg en el qual et han d’acompanyar. La 
teràpia de xoc sol ser arriscada.

És el Branded Content -continguts multimèdia sobre pro-
ductes de determinades marques enfocats des d’un punt 
de vista periodístic- altres de les fonts d’ingressos del FT?
És una àrea de creixement amb molt de potencial. Però, de 
nou, hem de tenir cura perquè la qualitat del que fem, la inte-
gritat dels continguts del FT és essencial i, per això, estem molt 
pendents dels nostres partners per assegurar que la qualitat de 
la informació que generem està a l’ alçada.

Dins de la estratègia digital del FT, fins a quin punt es tenen 
en compte les dades de trànsit i els hàbits de lectura per 
definir els temes?
Les dades s’han convertit en part fonamental del nostre negoci 
perquè ens permeten entendre als nostres lectors d’una mane-
ra més profunda que quan eren anònims en el paper. Conèixer 
els seus hàbits de lectura ens permet oferir un producte més 
personalitzat i efectiu, els proporcionem experiències més relle-
vants. Però hi ha límits sobre com les dades dirigeixen la nostra 

empresa. Sempre fem els nostres judicis sobre quines històries 
són més importants i quin lloc ocupen en les pàgines en fun-
ció del criteri i l’especialització dels nostres redactors. Ells fan 
servir les dades, els tenen en compte, però no estan governats 
per les dades. Els nostres redactors marquen l’agenda. (Fotos: 
Reuters i Matt Brown)
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Transformació digital: un viatge en 
lloc d’una destinació
Per Alex Macarescu / IAB

Escric això confessant que no sóc expert en transformació di-
gital. Pel bé de l’argument, penseu en mi, si ho voleu, tal com 
ho faria una d’aquestes organitzacions d’uns pocs anys enrere; 
organitzacions que, de sobte, busquen les notes i els informes 

indexats, els llibres comptables i els llibres de comptabilitat, els 
anuncis impresos en diaris i els punts de ràdio, i de sobte es do-
nen compte que una nova era ha amagada (fa bastant temps), 
que és bàsicament digital. Experts que tenim. De fet, alguns 
d’ells parlaran en un proper seminari web organitzat per IAB 
Europe sobre aquest mateix tema. Els gegants digitals i els pro-
fessionals que tenen com a missió des del nord d’Europa fins 
a les seves regions centrals i meridionals es posaran en una 
incursió en la transformació digital i els seus aspectes vitals. 
Fins llavors, però, assumiré el paper d’una de les organitza-
cions antigues (i noves) que primer s’aprofiten d’aquest valent 
nou món de transformació digital.

Comencem amb el més obvi: què és la transformació digital? 
Tasca prou senzilla, aparentment; vull dir que la definició és allà 
mateix en les dues paraules, oi? Tot i que la transformació digi-
tal implica, en efecte, el desplaçament fonamental de les ope-
racions empresarials a un entorn digital, el procés en si mateix 
és tan ampli, tan complex i tan inclusiu de tots els departaments 
i nivells de gestió d’una organització, que comporta pràctiques 
i enfocaments que s’estenen molt lluny més enllà de l’abast li-
mitat de només una actualització tecnològica a tota l’empresa. 
El que abans es va centrar en la digitalització exclusiva, en el 
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món actual, l’esforç per “aconseguir” la transformació digital en-
capsula la necessitat d’un canvi radical d’actitud i de la nostra 
manera de fer negocis. Estem notant una transició del material 
-el programari, l’equip i les tecnologies equiparables a la digi-
talització- cap a una metamorfosi de la ment empresarial. De 
fet, la transformació digital ja no és un problema tecnològic; és 
un canvi cultural. Així que estem d’acord que la transformació 
digital és la suma de totes les pràctiques que una organització 
implementa de forma contínua, a tots els nivells, per maximit-
zar l’eficiència i millorar la línia de fons en un entorn digital en 
constant evolució. 

Ah, la línia de fons! En un estudi de Constellation Research 
de 2017, el 64% d’organitzacions va identificar la transformació 
digital com “imprescindible per a obtenir beneficis”. En el mateix 
informe, gairebé el 70% dels enquestats responen afirmativa-
ment a la pregunta si tenen una estratègia de transformació 
digital al seu lloc. Un informe de 2018 de l’Institut de Transfor-
mació Digital de Capgemini , tanmateix, va mostrar que només 
el 39% de les empreses senten que tenen capacitats digitals, 
i només un 35% són les capacitats de lideratge necessàries 
per fer que el seu viatge de transformació digital sigui un èxit. 
Sembla, per tant, que mentre que les empreses i organitzacions 

comprenen la importància que la transformació digital pot tenir 
en la seva línia de fons i estan disposats a gastar un preu molt 
bonic per aconseguir-ho (amb 1.200 milions de lliures esterli-
nes) amb una “T (r)” a tot el món 2019 ), el viatge en si mateix 
està ple de dificultats.

Mentre estem en el tema de la dificultat, aprofundim en discu-
tir què hi ha al final de l’arc iris i si la transformació digital pot 
assolir-se completament. Inverteix tots aquests trillions: amb 
una “T”, contracteu els CEOs correctes i les OCM i tots els al-
tres executius de la suite C per conduir la vostra transformació 
digital, però heu arribat a un punt en què aneu “Això és tot, sóc 
digitalment transformat!”? Els experts solen estar d’acord “real-
ment”. Això és simplement perquè l’entorn digital s’expandeix, 
innova i es transforma a una velocitat tan vertiginosa que és 
gairebé impossible mantenir-se al tant i implementar totes les 
tecnologies que podrien tenir un impacte beneficiós en el seu 
negoci. Ahir va ser VR, AR, avui és blockchain, ML, AI, IoT, i una 
sèrie d’altres sigles que probablement estan a punt de conver-
tir-se en la nova paraula digital. El que està clar és que la trans-
formació digital no és un joc final, sinó una evolució contínua. 
Citat per WARC, Rahmyn Kress, director general de Henkel, 
va declarar a dmexco que “ningú està fent una transformació 
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digital molt bé”. En una escala de l’1 al 5, va classificar a Henkel 
en el 2 i va afirmar que “cinc no existeix”, mentre que quatre 
són “increïblement ambiciosos”. És difícil? Sí. Val la pena? Els 
experts segurament ho pensen.    

La transformació digital també és tan única com l’empresa que 
la implementa, i si no aprofundirem en detalls que es tractaran 
en el nostre seminari web , hi ha una sèrie d’àrees comunes 
que generalment es consideren fonamentals per assegurar que 
una empresa està en camí sobre el viatge de la transformació 
digital:

Els clients: un enfocament centrat en el client és un dels princi-
pals passos a seguir en el camí de la transformació digital. En 
paraules de Phil Walsh per marketMogul, “el client sempre està 
esperant per ser mogut per una experiència impecable. Això és 
cert si l’enfocament és B2B o B2C; aquesta distinció, franca-
ment, no importa realment quan es tracta de transformacions 
digitals”.

La cultura, intrínseca a qualsevol procés de transformació di-
gital, és una profunda transformació cultural a nivell empresa-
rial. Començant per la gestió del nivell C i cap avall als menors 

d’edat, s’ha d’enriquir una cultura d’innovació. L’alfabetització 
digital i el primer enfocament tecnològic per als negocis són, 
sens dubte, imprescindibles, però per a acceptar de manera 
veritable la transformació digital, els models i pràctiques em-
presarials han de ser (de nou) al nucli. L’educació i la formació 
contínua a nivell de l’empresa seran, doncs, part integrant en 
qualsevol història d’èxit de la transformació digital.

Entenent que es tracta d’un viatge, no d’una destinació, com 
hem dit anteriorment, però val la pena assenyalar que la trans-
formació digital és un procés continu, cosa que cal dur a terme 
constantment en tots els nivells de l’organització. Això compor-
ta comprendre, adoptar i adquirir experiència en tecnologies i 
pràctiques que evolucionen constantment, que es transformen 
constantment. En paraules de Richard Dunmall, MiQ, parlant 
sobre la formació i l’educació en un dels panells d’IAB Euro-
pe a Interact, “hem de sentir-nos còmodes de ser incòmodes”. 
(Gràfic: Confluencia)
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Narratives digitals: L’edat d’or de 
la narrativa només serà d’or per a 
alguns
Per Innovation Media Consulting  

 
Les empreses de mitjans de comunicació que utilitzin les millors 
eines per a narració de contes guanyaran públics; tothom es 
destrossarà i molts moriran. Aquesta és l’Edat d’Or del Perio-
disme. Però potser no per a tu.

Ja heu escoltat la frase abans, i probablement estigueu mala-
ment d’eslògans llisos com aquest.  Però, a part de ser massa 
utilitzat, massa valent, i més que una mica massa optimista, 
també passa a ser cert. Els creadors de contingut mai no han 
tingut més eines a la seva disposició per explicar històries de 
manera més completa i convincent. L’Edat d’Or del Periodisme 
continua sent cada dia més or. Però no per a tots.

L’edat només serà d’or per a aquelles empreses de mitjans 
que utilitzen les noves eines i plataformes de manera que es 
mantinguin al mateix ritme de l’adopció de les noves tecnolo-
gies. Per què? Com que el tsunami de contingut - “mitjans de 
comunicació” - ha arribat a un punt en què els consumidors 
poden ser molt exigents sobre el contingut que trien consumir. 
Amb un temps limitat, només triaran els llocs que utilitzen les 
eines de narració més rendibles, úniques, atractives, divertides, 
eficients, informatives i convenients a les plataformes que pre-
fereixen.

Les empreses de mitjans de comunicació no només han de do-
minar les noves eines d’explicació d’històries, sinó que també 
han de volar les seves velles cultures per crear sòls fèrtils per 
aprofitar les noves eines. Sense una cultura innovadora, totes 
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les habilitats del món no importaran. Aquesta no és tant una ca-
rrera d’armament, sinó una creativitat i una carrera d’orientació.

Posar massa èmfasi en la tecnologia de contes de narrativa en 
si és un error, segons John Peeters, director de desenvolupa-
ment comercial del taller digital creatiu Holition, especialitzat en 
tecnologies emergents. Quan se li va preguntar a quins formu-
laris els editors de tecnologia havien de buscar específicament 
per incorporar-se a la seva cartera estratègica, Peeters va ad-
vertir contra la idea de carregar-se en tecnologia.

“No haurien de mirar cap a la tecnologia”, ens va dir Peeters. “Han 
d’usar la seva imaginació. “Espero que hi hagi gent en els negocis 
editorials i en els mitjans de comunicació més àmplia que utilitzen 
la seva imaginació i que l’utilitzen per crear alguna cosa nova i 
revolucionària”, va dir. “Penseu en l’impensable. I si això té sentit 
d’alguna manera, llavors intenteu construir-lo. I no, ‘Ei, aquesta és 
una peça de tecnologia què podem fer amb això?’“

Llavors, quines són les noves i emergents eines de contes de 
contes que podem utilitzar imaginativament per diferenciar el 
nostre contingut, mantenir els nostres públics existents i atraure 
nous? Què podria ser més natural que escoltar una història?

Ja sigui que es faci amb el podcasting o la creació d’històries 
d’àudio autònomes o la construcció d’una “habilitat” per a 
aquests gadgets activats per veu, com ara l’eco de l’amazona, 
les històries d’àudio han atret el públic creixent a tot el món. 
Pel líder del Washington Post, líder de la innovació mediàtica 
des que va ser comprat pel CEO d’Amazon Jeff Bezos el 2013, 
l’àudio és al capdavant.

“Estem pensant profundament en l’àudio, l’eco i els podcasts 
d’Amazon”, ens va dir el director d’inici de les iniciatives estratè-
giques, Jeremy Gilbert. “L’oportunitat de passar de ser una em-
presa de mitjans basada en text a una que estrena el seu propi 
àudio és molt important per a nosaltres. “Estem molt orgullosos 
d’un contingut seriós i convincent i també de la manera en què 
impulsem els límits de la innovació tecnològica als mitjans”, va 
dir Gilbert.

A més del podcasting (que hem cobert en profunditat en infor-
mes anteriors d’innovació), hi ha moltes iniciatives d’àudio que 
es produeixen arreu del món. A Portugal, l’empresa legítima de 
mitjans de comunicació Público està considerant un “pivot a 
l’àudio”, segons els seus editors. Per aprofundir la seva relació 
amb el públic, Público està fent proves beta “P24”, un format 
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d’àudio personalitzat. Les dades de Público van dir que els lec-
tors només passaven uns minuts amb ells cada dia. Així que 
van desenvolupar un resum d’àudio personalitzat diari - P24 
- que té uns deu minuts de durada. “Aquest producte es va fer 
per servir als usuaris que ja tenim, però volíem servir-los millor”, 
va dir el coordinador d’Innovació de Publico, João Pedro Perei-
ra, a la Xarxa Global Editors.

“P24 [porta] el nostre periodisme a moments de vida de les 
persones que no són moments típiques que estarien amb no-
saltres. Podem estar amb la gent quan estan al gimnàs, en els 
seus cotxes o en rentar els seus plats”. Els usuaris poden per-
sonalitzar el seu propi resum escollint temes i el producte final 
és creat tant per l’algoritme com per la curació editorial.

Público va aconseguir un patrocinador de primer nivell: BMW, 
des del principi. “Volien unir-se precisament a causa del factor 
d’innovació, no de grans números de públic”, va dir la vicedirectora 
Diogo Queiroz Andrade a Global Editors Network. “Creiem que les 
interfícies d’àudio estan creixent, de manera que estem apostant 
per que siguin molt rellevants”, va dir Andrade. “Encara no a Por-
tugal, principalment en els mercats anglosaxons, però sabem que 
també creixeran aquí. Volem que P24 i tota la nostra oferta d’àudio 

sigui sostenible. Volem ser una referència en termes d’àudio a les 
notícies portugueses i volem que P24 lideri això“.

Un altre exemple que cal esmentar
A la fi de 2017, la BBC va donar a conèixer una comèdia de 
ciència ficció d’àudio interactiu anomenada The Inspection 
Chamber, creada exclusivament per a Alexa d’Amazon. El gir 
és que els oients han d’utilitzar la seva pròpia veu per convertir-
se en un personatge de la història que pot canviar el curs de la 
narrativa.

“El nostre cop de gràcia era que la conversa directa que canviés 
els detalls d’una història seria més satisfactòria que triar les op-
cions d’estil de triar-a-prop-aventura”, en lloc de dirigir l’acció “, 
el productor superior de R & D de la BBC, Henry Cooke, va dir 
a The Global Xarxa d’editors. “Volíem fer sentir que està tenint 
una interacció genuïna i directa amb els altres personatges de 
la peça”, va escriure Cooke en un bloc de la BBC. “No hem tro-
bat cap altra història interactiva com aquesta en els dispositius 
de veu, i ens complau veure com la gent respon.”

Els editors van construir la història al voltant de segments curts 
amb preguntes freqüents perquè, segons Cooke, els dispositius 
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de veu com Alexa no estan construïts per a converses de llar-
ga durada com a entreteniment. Amb aquest programa i altres 
experiments d’àudio, Cookie va dir que la BBC examinarà els 
tipus de contingut que funcionen bé en altaveus intel·ligents i, 
en conseqüència, crearà noves experiències adaptades per a 
aquestes plataformes.

El descobriment i l’accessibilitat han estat desafiaments 
per al contingut d’àudio.
“Hi ha moltes oportunitats per a continguts d’àudio i diferents 
tipus de serveis d’àudio en un telèfon intel·ligent”, ens va dir 
Paula Cordeiro, fundadora de disseny multimèdia i marca tec-
nològica Urbanista a Portugal. “Realment no sé per què això 
no passa més ràpidament. Potser Google i Facebook tenen la 
culpa perquè no fan que sigui fàcil compartir contingut d’àudio 
en línia.

“Si vull buscar un podcast, he d’utilitzar diferents tipus de paraules”, 
ens va dir Cordeiro. “No puc buscar àudio a Google. Si publiques 
àudio a Facebook i no tens una imatge, no passa res. I potser això 
sigui part del problema: no és exactament el problema real, però 
alguna cosa que ajudi a l’àudio a moure’s més cap al corrent prin-
cipal seria que aquestes enormes plataformes entrin a l’àudio més.

“Però l’àudio per a ells és bastant incòmode”, va dir Cordeiro. 
“No saben exactament què fer amb això i crec que les persones 
d’àudio, les persones de ràdio i la indústria de la radiodifusió 
haurien de passar a educar persones d’altres indústries, com 
ara agències de publicitat i marques, sobre el poderós àudio 
que pot ser a la seva història”. Davant d’aquest desafiament de 
la descoberta, la gent es va adonar quan el Guardian del Regne 
Unit va començar a experimentar amb el lliurament d’històries 
d’àudio basades en web. Alastair Coote, un desenvolupador del 
Laboratori d’Innovació Mòbil de Guardian, va crear un repro-
ductor mòbil basat en web al lloc web del Guardian incrustant 
un reproductor multimèdia a Chrome per facilitar el seu contin-
gut mòbil per trobar i reproduir.

I llavors, per mantenir una connexió amb els oients, Coote va 
crear una opció de subscripció perquè els fans puguin optar 
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per rebre alertes quan es va crear un nou episodi. “Ha estat 
fascinant veure com fàcilment podeu crear un públic a la web 
quan elimineu la barrera d’haver de descarregar i utilitzar una 
aplicació”, va escriure el blog de Coote on the Guardian Lab.

La ruptura de l’àudio, especialment els podcasts, a partir de pla-
taformes i aplicacions dedicades, permet als oients evitar haver 
de descarregar aquestes aplicacions o activar-les per escoltar. 
Una peça d’àudio web representa una experiència d’usuari molt 
més fàcil de descobrir i més estilitzada.

Periodisme automatitzat o robòtic
No hi ha res més horrorós en els cors dels periodistes que els 
informes robòtics. Tanmateix, una vegada que els redactors 
i editors superin la visió d’un departament editorial ple de ro-
bots i escoltin sobre tots els robots de desenrotllament poden 
treure els seus plats, el terror es reemplaça per la curiositat i 
l’acceptació cautelosa.

I quan els executius dels mitjans de comunicació descobreixen 
que els robots poden crear contingut a les àrees que l’empresa 
no té els recursos per cobrir, oferint el contingut “més”, també 
volen saber més sobre els robots.

A mitjans de 2016, The Washington Post va llançar la seva 
tecnologia d’intel·ligència artificial (Heliograf) per crear contes 
escrits per robots. Des de llavors, The Post ha produït 350 in-
formes breus i alertes sobre els Jocs Olímpics de Rio, cente-
nars d’informes sobre carreres congressuals i governamentals, 
i centenars d’històries esportives escolars locals, el director 
d’inici de les iniciatives estratègiques, Jeremy Gilbert, a Digiday.

La majoria d’aquestes històries no haurien estat cobertes d’una 
altra manera, va dir Gilbert. En les eleccions anteriors a 2016, He-
liograf no existia. El 2016, The Post va utilitzar Heliograf per ge-
nerar gairebé set vegades la quantitat d’històries, segons Gilbert.

I aquestes històries no eren només estadístiques. Els editors de 
Post creen plantilles d’històries, incloent-hi la redacció estàn-
dard per cobrir una varietat de resultats possibles, com ara “Els 
republicans van mantenir el control del Senat” o “Els demòcra-
tes van obtenir el control de la Cambra”. Quan les eleccions van 
rodar, van connectar Heliograf a fonts de dades (per a l’elecció, 
es tractava de dades de compensació VoteSmart.org).

A continuació, Heliograf va treballar per identificar dades relle-
vants de la història, coincidint amb les frases rellevants de les 
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plantilles, fusionant-les i publicant diferents versions de cada 
conte per a cada plataforma.

El sistema d’intel·ligència artificial també està programat per 
alertar al personal editorial d’anomalies en les dades, com ara 
carreres més estrictes del que s’esperava, per la qual cosa els 
escriptors poden saltar la història immediatament.

El post té dos objectius en ment per als seus informes au-
tomàtics: primer, créixer el públic. Amb informes automatitzats, 
The Post pot cobrir més temes de nínxol que no té el personal 
per cobrir, però que tenen un públic, encara que sigui més petit 
que els temes de grans temes que cobreix amb escriptors hu-
mans. És el concepte de Bezos de la botiga Everything”, va dir 
a la cadena CIO Shailesh Prakash. “Però créixer és on neces-
siteu una màquina per ajudar-vos, perquè no podem tenir tants 
humans. Anem a la fallida.

El segon objectiu dels informes automàtics de Post és fer que 
The Post sigui més eficient. Al convertir la màquina a les màqui-
nes, Heliograf permet als escriptors centrar-se en històries que 
requereixen intel·ligència i creativitat humanes. “Si prengués-
sim a algú com Dan Balz, que porta més de 30 anys cobrint 

la política del Post, i li va fer escriure una història que podria 
escriure una plantilla, aquest seria un delicte”, va dir Gilbert a 
Wired. “Seria una gran derrota del seu temps”.

Gilbert no s’atura aquí. Està treballant per tenir dades 
d’actualització d’Heliograf en històries que ja s’han publicat. Per 
exemple, si llegia una història de diumenge el dimecres i els fets 
havien canviat, Heliograf actualitzaria les dades en temps real. 
Prakash vol utilitzar robots com Heliograf per escanejar Internet 
i mitjans socials per veure què parla la gent i, si sembla ser un 
tema “calent”, marqueu el lloc de The Post i el CMS per veure si 
aquest tema s’està cobrint. Si no, alertaria els editors i escriptors.

The Post no està sol. Associated Press utilitza robots per auto-
matitzar la cobertura d’ingressos, i USA Today utilitza robots per 
crear vídeos curts. A l’AP, els informes de robots han alliberat 
un 20% del temps dedicat als periodistes a cobrir els ingressos 
corporatius i ha mogut l’agulla amb precisió, segons ha expli-
cat Francesco Marconi, director d’estratègia d’AP i intel·ligència 
artificial (AI). “En el cas de la cobertura de notícies financeres 
automatitzades per part d’AP, la taxa d’error en la còpia va dis-
minuir encara que el volum de la producció augmentés més de 
deu vegades”, va dir Digiday.
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USA Today utilitza una eina anomenada Wibbitz, un programari 
d’IA, per crear vídeos curts. L’eina pren una història de text, la 
condensa, recopila imatges i / o vídeo, i fins i tot afegeix narra-
ció.

Però hi ha més arguments per les noves narratives:  

Chatbots o la idea d’un batedor com a eina de narració de con-
tes va ser inconcebible fa uns anys. Heck, Chatbots com a ei-
nes de consum no eren inconcebibles fa cinc anys.

Contacontes interactius: De vegades, paraules o vídeos o fotos 
no són suficients per explicar una història de la manera més 
convincent. Fins i tot, les històries multimèdia que combinen els 
vídeos i el text poden no ser suficients. Durant els últims anys, 
els nous gràfics en línia han demostrat l’impacte emocional de 
combinar diversos mitjans amb oportunitats interactives per 
aconseguir que el lector s’impliqui plenament. La transmissió en 
viu hauria de ser una de les vostres eines principals d’explicació 
d’històries sense cap altra raó que el fet que la transmissió en 
viu tingui una base d’usuaris enorme i creixi ràpidament en po-
pularitat. 

Contacontes multimèdia: Hi ha massa reunions editorials que 
he assistit a l’acostament multimèdia com a text, un vídeo i al-
gunes fotos. Hi ha massa “històries multimèdia” en una sola pà-
gina d’un lloc web amb algunes fotos i vídeos incrustats. Ningú 
no pensa profundament en altres mitjans (streaming de video, 
gràfics interactius i mapes i cronologies, esdeveniments en viu, 
àudio, il·lustracions, 360-video, etc.), sense importar el ritme o 
ritme de la història i l’oportunitat d’interactuar amb la història 
passant per accedir a informació més o diferent d’altres pàgi-
nes.

Així doncs, l’edat d’or del periodisme serà d’or per a vosaltres? 
Aneu a investigar el vostre públic, descobriu quines eines es-
tan utilitzant (o quines eines creieu que estan disposats a fer 
sevir i gaudir-ne,  capaciteu al vostre equip editorial sobre com 
utilitzar-les i construeixi una discussió d’aquestes eines a cada 
reunió de planificació d’històries.

Podeu llegir el treball sencer des d’AQUEST LINK. (Fotos: Cso-
ra i ESTAE)
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Periodisme i futur
Per Fernando Belzunce, director editorial de Mitjans Regionals 
de Vocento / Las Provincias

  
Els periòdics que responen a la qualificació de premsa seriosa 
constitueixen, si es pensa detingudament en això, productes 
d’altíssima qualitat l’elaboració no deixa de ser un miracle diari. 
Es tracta de publicacions que cada dia proposen als seus lec-
tors un conjunt d’informacions d’interès, seleccionades per un 
equip de professionals qualificats. Notícies investigades, redac-
tades i jerarquitzades per periodistes, que també les han editat 

i dissenyat per facilitar la lectura i comprensió. Continguts que 
reuneixen diferents punts de vista i que aporten dades i certes 
claus per ajudar a la seva audiència a comprendre millor alguns 
fets i, en definitiva, a formar-se un criteri propi.

Són mitjans que cometen errors humans, per descomptat, però 
tenen un nombre infinitament superior d’encerts perquè res-
ponen a una organització professional que, per començar, es 
preocupa de contrastar i verificar les informacions que publica. 
Exerceixen un treball que està subjecte a un procés de control 
de la qualitat i que comporta un exercici de responsabilitat que, 
entre altres coses, fa que cada notícia porti el nom i el cognom 
del seu propi autor. Diaris independents d’aquest tipus exercei-
xen a més una funció essencial com contrapoders, assumint un 
paper vigilant dels gestors públics i dels polítics que manegen 
les institucions, així com del comportament de certs grups de 
pressió i interès. Tenen un compromís amb la seva societat i el 
seu paper és fonamental en la defensa de les llibertats. Són, en 
definitiva, vitals per a la salut democràtica

Aquests diaris conviuen en l’actual ecosistema informatiu amb 
les grans plataformes de la comunicació a Internet, com Goo-
gle, Twitter o Facebook, propietàries, al seu torn, de tot un en-
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tramat de marques digitals, entre elles YouTube o Instagram. 
Firmes tecnològiques que dominen Internet de manera acla-
paradora i que han protagonitzat tota una revolució en trans-
formar completament la manera en què circula i es consumeix 
la informació. Tan impactant resulta seu domini que podria dir-
se que dicten les regles del major mercat de continguts de la 
història sense tenir si més no continguts propis. Representen 
per a molts el paradigma de la modernitat en contrast amb un 
model, el dels diaris, que alguns associen no ja a la tradició, 
sinó al passat.

Entorn de la convivència d’aquests dos models tan confron-
tats sorgeixen importants preguntes. Han contribuït aquestes 
multinacionals, amb els seus immensos recursos, a millorar la 
qualitat de la informació d’alguna manera? És millor la infor-
mació que manegen els seus usuaris i la manera en què la 
consumeixen? No són qüestions sense importància i mereixen 
una reflexió col·lectiva. Episodis com el ‘brexit’ o les últimes 
eleccions americanes, per citar els més coneguts, evidencien 
els enormes riscos als quals s’enfronta la societat, exposada 
com mai a ambiciosos plans de manipulació impulsats des fos-
cos grups d’interès.

En el record segueix el cas de Cambridge Analytica, la con-
sultora contractada per Donald Trump que va accedir de for-
ma il·legal a les dades personals d’uns 87 milions d’usuaris de 
Facebook per intentar manipular el seu vot. O la campanya de 
desinformació que, segons la investigació de l’FBI, va ser or-
ganitzada des de Rússia i va suposar la creació de milers de 
perfils falsos i ‘trolls’ a Twitter, l’aparició de centenars de notí-
cies falses en el cercador de Google i l’expansió de tot tipus 
de mentides intencionades a Facebook, impactant a uns 150 
milions d’americans.

Portaveus d’aquestes companyies han defensat en diferents 
moments que no sempre poden evitar aquest tipus de succes-
sos causats per agents externs, causant el desconcert d’alguns 
investigadors que recorden les xifres que il·lustren la seva des-
comunal poder. La matriu de Google va ingressar l’any pas-
sat 84.605.000 d’euros, un 20% més que l’anterior, i Facebook 
va recaptar 32.750 milions d’euros, un 47% més. Destinen, en 
canvi, recursos molt modestos al control i al seguiment dels 
continguts que circulen per les seves plataformes, el que va 
motivar en el passat queixes internes i dimissions d’alguns dels 
seus responsables. Es tracta d’empreses amb una posició tec-
nològica tan dominant que durant anys han aconseguit que In-
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ternet es construeixi al voltant de les seves preferències ia la 
seva estratègia comercial, constituint en la pràctica un fenomen 
conegut com duopoli digital. De debò representen un model a 
seguir? El futur de la informació ha d’anar per aquest camí?

La considerada premsa seriosa està especialitzada en narrar 
molt bé el que passa allà fora. Ho fa en el suport imprès i en el 
digital, on porta a terme un important esforç editorial i tecnolò-
gic que suposa fortes inversions sense perdre de vista la ren-
dibilitat econòmica. Perquè la independència és essencial en 
l’exercici del periodisme. Aquesta premsa té les seves pròpies 
regles, que són molt diferents, per descomptat, a les d’aquestes 
plataformes i que bàsicament estan establertes sobre la base 
del compromís que mantenen amb els seus lectors. El seu mo-
del ve del passat, sí. D’un model, el dels diaris, que funciona 
des de fa segles a tot el món i que s’adapta contínuament a 
les demandes de la societat. Un paradigma que per a alguns 
pot ser que no sigui tan modern com el de Google o Facebook, 
però que per a molts es presenta ja com l’únic futur desitjable. 
(Gràfic: Diario Las Américas)
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