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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: El naufragi de la premsa de paper: Quants diaris venen La Vanguardia i El Periódico?
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Agregant senyals de qualitat a les notícies (resum)

COMUNICACIÓ DIGITAL
Coneix els 13 Principis de Llibertat d’Expressió a l’Era Digital

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Zenthinela: Les previsions d’Inversió dels anunciants es desplomen

NOVES EINES
Cinc eines de revisió gratuïtes que cada periodista ha de conèixer

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Les primeres accions de l’Aula d’Innovació de l’AMIC

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Borja Bergareche: “Les fake news són un problema d’algoritmes més que de qualitat d’informació”
TRIBUNA: Efectes sobre la llibertat d’expressió de la Directiva europea de drets d’autor
PETIT REPORTATGE: Els europeus més joves estan consumint  notícies televisives, però també estan en llocs web de diaris
ANÀLISI: La relació amb Facebook de dotze diaris europeus: Asimetria, incapacitat per monetitzar i incertesa
DOSSIER: Cimera de periodisme digital: el futur del periodisme en 13 diapositives
OPINIÓ: La nova economia digital, el camí inevitable dels mitjans de proximitat
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El naufragi de la premsa de paper: 
Quants diaris venen La Vanguardia i 
El Periódico?
Per El Nacional 

Quants exemplars venen realment els grans diaris de paper 
a Catalunya i Espanya? Les dades de l’Oficina de Justificació 
de la Difusió (OJD), encara pendents de justificar i avançades 
per El Español, dibuixen un panorama terrorífic: del naufragi no 
se’n salva gairebé cap.

La davallada en l’última dècada no sembla tenir aturador. El se-
tembre del 2008, El País, el rotatiu espanyol de referència, ve-
nia en quiosc 332.808 exemplars. Avui encara és el líder estatal, 
però ven 89.079 còpies, segons l’OJD, és a dir, un 74% menys.

L’evolució de la resta de les principals capçaleres no és gaire 
diferent: les 6 primeres de tot l’Estat ―El País, El Mundo, Abc, 
La Razón, La Vanguardia i El Periódico― van vendre el set-
embre passat 316.942 exemplars, és a dir, 16.000 menys, en 
conjunt, que els que despatxava el diari de Prisa fa una dècada.

Vendes dels diaris catalans

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Però, i els grans diaris catalans? El setembre del 2017, El 
Periódico de Catalunya, cinquè diari de l’Estat per nombre 
d’exemplars venuts, en va despatxar 36.203 en quiosc; el set-
embre d’enguany n’ha venut 32.008, un 11,6% menys. 

El setembre del 2017, La Vanguardia, sisè diari de tot l’Estat 
en vendes, va vendre 27.900 exemplars en quiosc, que un any 
després s’han reduït a 23.511, és a dir, un 15,7% menys.

El País ―primer diari en vendes― ha passat de 96.472 a 
89.079 entre setembre del 2017 i setembre del 2018, una cai-
guda del 7,66%; La Razón, de 55.254 a 60.938 ―sorprenen-
tment, creix―;  El Mundo, de 63.320 a 56.640 i Abc, de 57.725 
a 54.486.
 
Dades per difusió
 
Les xifres referents a la difusió ―que inclouen a més dels 
exemplars venuts els que se serveixen per subscripcions, in-
dividuals i col·lectives, i altres conceptes -com ara les còpies 
entregades de franc-  lògicament són més elevades, però el 
descens és igualment espectacular.

El País -capçalera amb més difusió- ha baixat de 172.053 a 
123.354 exemplars entre el setembre del 2017 i el setembre 
del 2018, un retrocés del 28%. En el mateix període, La Van-
guardia -segona capçalera de tot l’Estat en difusió- ha caigut 
de 104.305 a 96.671, un 7,3% menys, quedant així per sota 
dels 100.000 exemplars. Fa una dècada, el vaixell insígnia del 
Grupo Godó difonia 201.858 còpies.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El tercer diari espanyol per difusió és La Razón, l’únic que tren-
ca la tendència amb un increment de 87.197 a 93.808 exem-
plars. El Mundo passa, en canvi, de 97.449 a 90.543 còpies. 
Abc, cinquena capçalera espanyola, baixa de 80.180 a 76.829. 

El sisè del rànquing de difusió estatal és El Periódico de Cata-
lunya. El rotatiu del Grupo Zeta baixa la seva difusió de 71.537 
a 58.527 exemplars, un 18,2% menys. Fa 10 anys, tenia una 
difusió de 152.116 exemplars.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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CALENDARI DE PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 2018

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIBER 
03 - 05/10    
Fira Internacional del Llibre

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

SALÓ NÀUTIC 
INTERNACIONAL DE 
BARCELONA
10 - 14/10

CARAVANING
12 - 21/10
Saló Internacional del 
Caravaning

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

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

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

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

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

BARCELONA MEETING POINT
25 - 28/10
Saló Immobiliari Internacional

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

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

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

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

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

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

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

DESEMBRE
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27 - 30/12
El nou Festival de la Infància
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Agregant senyals de qualitat a les 
notícies (resum)
Per Jeff Jarvis, Tow-Knight Center de la New York Graduate 
School of Journalism de CUNY, i Marc Goldberg i Jesse Kran-
zler, mètriques de confiança / Centre Tow-Knight

Estem realitzant un projecte per agregar senyals de qualitat 
sobre llocs de notícies de moltes fonts. L’objectiu és fer que 
aquests senyals siguin més útils i ajudar a les plataformes, xar-
xes publicitàries, agències d’anuncis i altres usuaris a prendre 
decisions millors i més informades sobre el rànquing i les com-
pres publicitàries. Esperem que ajudin a promocionar i donar 
suport financer a notícies de qualitat i lluny de la desinformació, 
de la informació errònia i de la brossa.

Els problemes: amb molta atenció a l’intent de limitar la propa-
gació de la desinformació, no es presta prou atenció i recursos 
per donar suport a la qualitat de les novetats. Les plataformes i 
els anunciants poden atraure l’atenció i els ingressos a les no-
tícies de qualitat, però necessiten ajuda per decidir quines són 
les notícies de qualitat. Hi ha molts esforços bons i indepen-
dents per crear senyals de qualitat, però hem sentit parlar de la 
tecnologia i de les empreses publicitàries que els resulta difícil 
fer servir les dades de tantes fonts. Vam veure la necessitat de 
planificar el treball d’aquests proveïdors independents i agregar 
els senyals que generen perquè la tecnologia i les empreses 
publicitàries puguin aprofitar-les millor. Això és el que estem 
fent. som no creant una llista blanca o una puntuació de qualitat 
única, però en canvi intenten ajudar a les empreses a fer un 
millor ús dels senyals que existeixen per fer millors judicis.

Aquí teniu una explicació del que estem fent i per què ho fem per-
què puguem obtenir comentaris dels ecosistemes implicats: mi-
tjans de comunicació social, cerca i altres plataformes; xarxes pu-
blicitàries, agències i marques; i notícies i mitjans de comunicació.

Aquest projecte es gestiona al Centre Tow-Knight Center for 
Journalism Entrepreneurial de la New York Graduate School of 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Journalism de CUNY. El treball ha rebut finançament del projec-
te de periodisme de Facebook i buscarà finançament d’altres. 
El treball està garantit per la independència i no està al servei 
de Facebook ni de cap empresa. Els fruits del nostre esforç es 
proporcionaran a plataformes, empreses publicitàries i d’altres 
que puguin fer-ne ús.

El nostre procés es va iniciar en una reunió convocada pel Fòrum 
Econòmic Mundial i subscrita per Craig Newmark, que va reunir 
molts dels esforços independents per qualificar la qualitat de les 
novetats, incloent el Projecte Trust, Reporters Sense Fronteres, 
Internews, Coalició de credibilitat, seguretat de marca oberta, 
W3C i altres, amb representants de les principals empreses tec-
nològiques, la indústria publicitària, l’acadèmia i el govern per fer 
un balanç de l’esforç general per combatre la desinformació i la 
qualitat de suport, determinant el que es necessita.

La reunió va identificar cinc necessitats en curs, que es resumei-
xen aquí:

• Treballar junts en un model de dades comú per facilitar el re-
partiment de senyals.
• Continuar convocant la coalició d’iniciatives que treballen so-

bre el problema de la confiança i la credibilitat de les novetats.
• Incentivar a les plataformes i als altres a compartir dades amb 
els investigadors per informar sobre aquest treball.
• Xarxes de suport per compartir alertes sobre campanyes de 
desinformació dirigides.
• Investigar les oportunitats d’utilitzar blockchain per habilitar 
aquest treball.

El nostre projecte continuarà treballant sobretot en els dos pri-
mers temes: reunir les diferents iniciatives per tal que puguem 
compartir efectivament dades sobre qualitat i credibilitat.

És fonamental que, en el periodisme, les plataformes d’ajuda i 
les empreses publicitàries identifiquin i donin suport a notícies 
i mitjans de qualitat. Per això, en la nostra primera fase, estem 
dirigint més atenció a l’extrem superior de l’espectre. 

La nostra primera tasca serà analitzar la metodologia, estàn-
dards i resultats de les moltes iniciatives que generen senyals 
i estàndards de qualitat en les notícies. A continuació, veurem 
els senyals que les mètriques de confiança ja utilitzen i que han 
d’utilitzar en aquest projecte. Finalment, podrem veure el què 
falta i veure com es poden crear aquests nous senyals.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Pel que fa a la perspectiva, aquest projecte aborda només una 
porció molt petita d’un problema molt més gran al voltant de 
la credibilitat, la confiança i la qualitat que molts periodistes, 
acadèmics, empreses tecnològiques, editorials, governs, socie-
tat civil i ciutadans estan tractant de moltes maneres.

El problema no és nou. La naturalesa del llibre, El llibre d’Adrian 
Johns sobre els primers temps d’impressió i tipus mòbil, recull mol-
tes dificultats de credibilitat i confiança causades per pràctiques de 
pirateria, imprecisió, falsificació i suplantació d’identitat. “El pano-
rama de l’opinió pública, si volia funcionar amb èxit, requeria que 
els materials impresos fossin confiables”, escriu Johns. “Aquesta 
fiabilitat depenia d’un règim estable d’impressió i venda de llibres... 
En aquesta circularitat es van originar alguns dels problemes més 
profunds de l’esfera pública a la pràctica, ja que els seus parti-
cipants van lluitar amb la manca d’una base sòlida per al crèdit, 
l’autoria i el coneixement. “Sembla familiar avui en molts sectors: 
companyies tecnològiques, i els editors, s’encarreguen de propor-
cionar senyals d’autoritat i autenticitat al públic i ara també a les 
plataformes i algorismes que els serveixen.
Aquesta és una breu ressenya del que pretenem fer i per què. 
Ara teniu més detalls sobre com durem a terme aquestes tas-
ques. CLIQUEU AQUÍ. (Foto: mhthemes.com)

Mor Pere A. Serra, l’editor i promotor 
cultural que sempre es va sentir 
periodista
Va ser director i editor del diari ‘Última Hora’ i era un referent de 
la premsa de les Illes Balears

“No es fa de periodista, s’és periodista”, va repetir Pere A. Serra 
en nombroses ocasions al llarg de la seva vida. Ell es consi-
derava periodista, “per damunt de tot”, i així ho deia. Aquest 
divendres, Pere Antoni Serra Bauzà ha mort a Palma, als 90 
anys. Editor i president d’honor del Grup Serra, ha estat tot 
un referent de la premsa a les Illes Balears, com a fundador 
de l’empresa editora dels diaris Última Hora, Diari de Balears, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

@Enrique Calvo

https://medium.com/@TKCUNY/aggregating-signals-of-quality-in-news-3fc1d009dc19
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Majorca Daily Bulletin (en anglès, des de la seva fundació, el 
1961), del setmanaris Mallorca Magazin (en alemany) i Sóller, 
entre d’altres, a més d’empreses de ràdio i televisió. Serra va 
donar suport al naixement de l’ARA Balears, del qual el Grup 
Serra és accionista. Al front del grup que fundà, hi ha ara els 
seus tres fills: Carme Serra, presidenta del Grup Serra, Miquel 
Serra, que està al front de les publicacions, i Paula Serra, al ca-
pdavant dels mitjans audiovisuals. L’editor sempre va potenciar 
el caràcter familiar de l’empresa.

Es definia com a periodista, però també com a col·leccionista 
d’art. Un dels vessants més destacats de Serra ha estat lligat al 
món de la cultura de les Balears, com a mecenes de nombrosos 
artistes i impulsor de múltiples iniciatives artístiques, literàries, 
de recuperació de la història de les Illes Balears, i d’enfortiment 
de la llengua catalana.

Emprenedor des dels inicis
Nascut a Sóller, el 18 d’agost de 1928, Pere A. Serra es va 
traslladar a Palma a fer el servei militar i va ser en aquell temps 
quan, mentre també conduïa un taxi, començà a escriure al Ba-
leares (resultat de la fusió d’ El Día i Falange ), una capçalera 
que compraria el 1984 i que transformaria l’any 1996 en el Diari 

de Balears, d’ideologia progressista i primer diari en català de 
les Illes. El 2013, en una entrevista amb el director del diari 
ARA, Carles Capdevila, l’editor es declarava nacionalista “per 
necessitat i voluntat”. I afegia: “El meu pare em deia: ‘Si ens 
conquereixen els francesos o els russos o els àrabs, potser tu 
algun dia deixaràs de ser espanyol. Però mai deixaràs de ser 
mallorquí’”.

Emprenedor des de ben jove -no tenia cap problema a reconèi-
xer haver practicat l’estraperlo i el contraban de tabac-, amb 
només 25 anys va fundar l’editorial Atlante, el 1953, adquirí la 
maquinària que quedava de Gráficas Mallorca i es convertí en 
el primer impressor dels premis Ciutat de Palma, creats el 1955. 
Amb Atlante, va editar Bearn, de Llorenç Villalonga -el 1956, un 
fet que, com ell sempre recordava, havia permès provar que 
l’escriptor mallorquí no havia plagiat El guepard, de Lampedu-
sa-, La família de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, La 
posada de la núvia, de Llorenç Moyà, i S’ha venut un home, de 
Josep Maria Palau i Camps, entre molts d’altres títols.

Convençut de la necessitat de divulgar la cultura del país, Pere 
A. Serra també fou l’editor de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, 
la Gran enciclopèdia de la pintura i l’escultura a les Balears, de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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la traducció al català de Die Balearen ( Les Balears descrites per 
la paraula i la imatge ), de Lluís Salvador d’Àustria, entre d’altres.

L’obsessió per l’art
Al mateix temps que desenvolupava la seva professió de perio-
dista i editor, va créixer en Pere A. Serra el que ell mateix con-
siderava “una obsessió per l’art”. De nin, sobretot a través del 
padrí patern i també del seu pare, havia conegut les obres dels 
pintors que sovintejaven Sóller i la serra de Tramuntana: Rusi-
ñol, Joaquim Mir, Sorolla, Anglada Camarasa i un llarg etcètera 
que, amb el temps, incorporaria a la pròpia col·lecció i que ani-
ria complementant amb artistes de la seva generació i molt més 
joves, tot dibuixant un dels relats més complets de l’art fet a les 
balears el darrer segle.

Considerat un dels mecenes més destacats de l’art i la cultura a 
Mallorca, a l’esmentada entrevista, l’editor confessava a Carles 
Capdevila: “Quan ho ets [col·leccionista], la part de mecenes 
ve sola, coneixes pintors joves i els ajudes. Soc i he estat amic 
de grans artistes”.

En aquest sentit, s’ha de destacar l’amistat que, des d’època 
primerenca, va establir amb Joan Miró. De fet, Pere A. Serra 

va ser un dels primers a les Illes a creure en la importància de 
l’obra de artista català afincat a Palma. De Miró, edità El vol 
de l’alosa, va escriure Miró i Mallorca, va promoure l’exposició 
antològica de Miró a la Llonja de Palma amb motiu del 85è ani-
versari del pintor i va aconseguir que l’artista fes nombrosos 
logotips per a la promoció turística i cultural de l’illa.

El seu fons d’art, reunit a la Fundació d’Art Serra, inclou obres 
dels artistes més destacats del segle XX, i fou el bessó artístic 
per a la creació del museu Es Baluard de Palma, que Serra im-
pulsà i del patronat del qual tenia el títol de president fundador. 
L’editor podia presumir -demanant “perdó per la immodèstia”- 
d’haver fundat tres museus: a més d’Es Baluard, promogué la 
restauració del casal modernista Can Prunera, de Sóller, i la 
seva conversió en museu, i el de Valldemossa.

Sobre el periodisme i el poder
Per a Pere A. Serra, un diari és cosa de “sang i nervi. La no-
vetat és la sang del periodisme, i l’originalitat, el nervi”, com 
declarava al llibre de converses amb Francesc Bujosa, edi-
tat per Lleonard Muntaner. Deia que tenia clar que “el que fa 
vendre diaris són fonamentalment els esports i els succeïts” i 
recordava amb una certa nostàlgia les redaccions de fa dèca-
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des: “A mi m’agradaven aquelles redaccions on els periodistes 
s’engataven de vi barat i després eren capaços de tirar-se les 
màquines pel cap. Tot per defensar la seva opinió front a la des 
altres. Crec que aquelles discussions eren la millor escola de 
periodisme que s’ha inventat mai. Ens absorbien totalment… 
Ara tot és més asèptic, més educat”.

Personatge excessiu, sovint políticament incorrecte i amb mol-
tes i estretes relacions amb els successius poders de tots els 
colors polítics, sobre molts dels quals exercí una innegable 
influència; persona amb tants amics com detractors, Serra, el 
2013, negava l’abast del seu poder: “De poder, res. Els diaris 
tenen avui en dia molt menys poder que en temps de Franco, 
per exemple. Avui en dia no som el quart poder. Abans publica-
ves una notícia sobre un batle que havia cobrat una comissió 
i l’endemà el feien dimitir des de Madrid. Ara publiques això 
i ho passa pitjor qui ho ha publicat”. Per a ell, el periodisme 
s’assemblava a “agafar una llimona i esprémer-la mentre quedi 
una gota de suc. El periodista, com el pintor, neix, no es fa. Ha 
de tenir inquietud, ser molt valent i un poquet insensat”. Ell, que 
sempre va apostar per la premsa regional, considerava que no 
es troba amenaçada: “sempre tindrà un motiu de ser”, deia.

Reconeixements
Des que es conegué la mort de l’editor, divendres se succeïren 
les mostres de condol i de reconeixement. Pere A. Serra era 
acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Sebastià i corresponent de la de San Fernando, doctor honoris 
causa pel Dowling College, d’Oakdale, fill il·lustre de Sóller i fill 
adoptiu de Fornalutx. Dels nombrosos reconeixements de què 
fou objecte destaquen la creu de Sant Jordi i les medalles d’or 
de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Palma i la d’honor del 
Consell de Mallorca. (Font: ara.cat)

Demanen una Convenció de les 
Nacions Unides per a la protecció dels 
periodistes i professionals de mitjans 
en el món

WAN-IFRA (Associació Mundial de Periòdics i Editors de Notí-
cies), s’uneix a les veus liderades per la Federació Internacio-
nal de Periodistes que sol·liciten una Convenció de les Nacions 
Unides sobre la protecció dels professionals dels mitjans de 
comunicació.
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WAN-IFRA s’ha unit a una coalició d’organitzacions internacio-
nals liderada per la Federació Internacional de Periodistes que 
faran campanya a favor que Nacions Unides posi en marxa una 
Convenció dedicada a la protecció dels professionals dels mi-
tjans de comunicació.

El consorci inclou representants de periodistes, treballadors 
dels mitjans de comunicació, radio difusors i diaris de tot el món. 
L’objectiu del grup que representa els cinc continents -i que ha 
anat fins a la seu de l’ONU a Nova York a presentar la iniciativa- 
és la posada en marxa d’una nova Convenció que estableixi nor-
mes vinculants que suposin una salvaguarda per als periodistes 
i la resta de professionals dels mitjans d’informació (càmeres, 
fotògrafs, tècnics, realitzadors, intèrprets, editors, traductors ...)

El president de la FIP, Philippe Leruth, va recordar que 
“l’assassinat d’un periodista simplement per la seva activitat és 
un escàndol, però un escàndol molt més gran és que 9 de cada 
10 assassinats de periodistes quedin impunes” i, en aquest sen-
tit, va esmentar el últim cas de l’assassinat del periodista Jamal 
Kashoggi, a qui es va assenyalar clarament com a objectiu per 
les seves informacions crítiques amb la monarquia d’Aràbia 
Saudita. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - foto: Revista Feel)

El negoci de la Premsa del grup Prisa 
agreuja les seves pèrdues un 30% fins 
a setembre
 

L’àrea de Premsa del 
grup Prisa -en el qual 
s’inclouen El País i AS- 
ha donat un EBIT nega-
tiu de 6 milions d’euros 
entre els mesos de ge-
ner i setembre d’aquest 
any. Vol dir empitjorar 

un 30% el resultat de l’any passat.
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En el tercer trimestre, els diaris de Prisa van perdre 2,2 milions 
d’euros, de manera que presenta una millora del 40% respecte 
al mateix període de 2017. Cal recordar que en el primer trimes-
tre aquesta divisió va tenir uns números vermells de 3,4 milions 
d’euros i en el segon, de 0,4 milions.

La línia de negoci de Premsa del grup Prisa no surt dels nú-
meros vermells tot i les retallades a què està sotmesa. En els 
nou primers mesos de l’any, les despeses d’explotació van ser 
de 146 milions d’euros, fet que suposa un estalvi proper als 10 
milions d’euros respecte a l’any passat.

Però és que la caiguda dels ingressos en aquest període ha 
estat significativa, del 8%. Fonamentalment, això ha estat així 
pel caiguda de la facturació per circulació, que ha suposat per 
al grup 52 milions d’euros fins a setembre, un 13% menys. No 
en va, la difusió d’El País ha caigut un 18%, mentre que en el 
cas de l’AS ha estat del 11%. Entre els dos s’han deixat als 
quioscos més de 45.000 exemplars en un sol un any.

Pel que fa a la publicitat, el seu creixement s’ha mantingut pla 
durant els nou primers mesos de l’any, en aportar 71 milions 
d’euros. I és que la facturació per publicitat digital ha crescut a 

millor ritme (+13%) del que cauen els ingressos de publicitat tra-
dicional (-11,5%). De fet, els anuncis en línia ja representen el 
53% dels ingressos publicitaris de l’àrea de Premsa de Prisa i 
arriba a un 73% en el cas d’AS.

D’ara en endavant, el grup Prisa vol elevar aquesta xifra del 
pes digital amb l’acord que el vincula amb Vocento i Godó per 
comercialitzar de manera conjunta la compra programàtica.

Prisa perd 3 milions d’euros.- En general, el grup Prisa ha 
perdut 3 milions d’euros entre els mesos de gener i setem-
bre d’aquest any, fet que suposa una gran millora respecte al 
mateix període de l’any anterior, quan es va deixar 55 milions 
d’euros. Quant als  ingressos totals del grup d’empreses, s’han 
reduït un 3,8%, fins als 956 milions d’euros.

Per millorar aquests números, sobretot en l’àrea de mitjans de 
comunicació, Prisa va iniciar el passat mes de febrer un pla 
d’eficiència amb què pretén estalviar 40 milions d’euros durant 
els pròxims tres anys. De moment, els estalvis derivats del co-
mençament en la implementació d’aquestes mesures arriben 
als 33,8 milions d’euros, amb un impacte en EBITDA de 26,9 
milions d’euros. D’aquesta xifra, l’ajust de personal ha provocat 
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un estalvi de 4,8 milions d’euros, mentre que la simplificació 
d’estructures centrals ha suposat altres 12 milions. Al tanca-
ment del tercer trimestre, el deute bancari del grup Prisa era de 
987 milions d’euros, que són 433 milions menys que fa un any. 
(Fon: Dircomfidencial – foto: okdiario)

La Clau estrena dos mitjans 
especialitzats en salut i benestar
  
La Clau, mitjà associat a l’AMIC, publicarà dos cops l’any 
una nova revista per al Maresme i Badalona amb continguts 
d’interès per a totes les persones que tinguin consciència amb 
la seva salut i benestar. Els responsables de La Clau es van 
adonar que hi havia una gran quantitat dels seus lectors que 
tenien un interès especial en les temàtiques sobre salut. En 
veure que no hi havia cap mitjà similar al Maresme ni a Ba-
dalona, van decidir crear Maresmèdic i BdnMèdic, per donar 
servei a tots els lectors que demanaven un mitjà amb aquestes 
característiques.

Amb un disseny molt atractiu i una correcció d’estil acurada, 
trobarem informacions escrites per professionals reconeguts en 

diferents especialitats en una revista amena i fàcil de llegir per a 
tothom.  El primer número de Maresmèdic i BdnMèdic ja es pot 
comprar a les llibreries i papereries de la comarca o demanant 
a La Clau que les enviï per correu. Tractaran temes d’inquietud 
per a la societat com és la grip, la leucèmia, l’apnea del son o 
com reforçar les defenses aquesta tardor, entre molts altres.
La Clau és una de les revistes gratuïtes amb més prestigi del 
Maresme i publica quinzenalment l’actualitat de la comarca cos-
tanera. Ja fa més de 30 anys que s’imprimeix i ara ha fet un pas 
cap a l’especialització de continguts, sense deixar de comptar 
amb la proximitat que la caracteritza. (Font: Redacció AMIC)

Neix Escala Palma
Escala-Palma (EscalaBarcelona) és una nova plataforma de 
comunicació que neix per explicar l’aportació de la indústria 
dels creuers a la ciutat de Barcelona. El seu objectiu és donar 
a conèixer els beneficis d’una activitat que aporta riquesa, que 
contribueix a desestacionalitzar visites a la ciutat i que és un 
clar exemple d’un turisme cívic, respectuós i, en innombrables 
aspectes, enriquidor per a tothom. Una indústria que té a més, 
en Escala-Palma, a la sostenibilitat com un dels seus eixos 
principals d’acció.
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Escala-Palma està oberta a socis i col·laboradors de la indús-
tria dels creuers i del món local, que compta amb el suport de l’ 
Associació Internacional de Línies de Creuer (CLIA). La iniciati-
va respon a la petició de donar veu a tots els actors del sector. 
Es tracta d’una experiència pionera a tot el món en l’àmbit de 
la comunicació en el sector dels creuers. Aquesta aposta per la 
informació digital veraç i divulgativa es va iniciar el 2017 amb la 
posada en marxa de  EscalaBCN, referida a l’activitat creuerís-
tica a Barcelona.

L’objectiu és  aportar als ciutadans dades contrastades perquè 
puguin conèixer de primera mà  i amb un llenguatge accessible 
tot el concernent a una indústria responsable i generadora de 
riquesa i ocupació. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Coneix els 13 Principis de Llibertat 
d’Expressió a l’Era Digital
Per Clases de Periodismo

L’ecosistema digital ha generat espais que empoderen als ciu-
tadans per crear, difondre i compartir informació, la qual cosa 
contribueix a assolir les aspiracions de la Declaració Universal 
dels Drets Humans perquè la llibertat d’expressió s’exerceixi 
sense consideració de fronteres i exempta d’amenaces i violèn-
cia. No obstant això,  les amenaces i els atacs a les llibertats 
d’expressió i de premsa provinents d’actors estatals i privats 

no han cessat. Els abusos i el mal ús d’aquestes tecnologies 
han potenciat la censura, el bloqueig de continguts, la vigilàn-
cia, l’assetjament, les campanyes de descrèdit i altres tipus de 
violència contra usuaris, periodistes i mitjans de comunicació.

Davant d’això, la junta de Directors i l’Assemblea de la So-
cietat Interamericana de Premsa reunides a Salta, Argentina 
va aprovar la Declaració de Salta sobre Principis de Llibertat 
d’Expressió a l’Era Digital.

A continuació repassem aquests principis: 

1. Els drets vinculats a les llibertats d’expressió i de premsa 
s’han de garantir per igual en l’entorn digital i en el tradicional.

2. La legislació i les polítiques públiques sobre internet han 
d’estar dirigides a garantir que l’espai digital sigui obert, neutral, 
accessible per a tots i apegat als drets humans . Cal considerar 
els punts de vista de tots els actors en adoptar decisions sobre 
internet.

3. Els governs no han de inhibir amb regulacions les expres-
sions d’interès públic en l’espai digital , tampoc imposar san-
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cions agreujades pel fet que siguin manifestades en aquest 
espai. Així mateix, els governs no han de penalitzar la crítica, la 
informació o la protesta en contra dels funcionaris públics sobre 
assumptes d’interès públic o contra persones que voluntària-
ment s’exposen a l’escrutini de la societat. En cas de reclams 
de caràcter civil s’ha de provar que va actuar amb real malícia.

4. Tota restricció i sanció ulterior que afecti el dret a difondre, 
compartir o divulgar informació i idees a internet ha de ser es-
tablerta per llei, d’acord a les condicions establertes en la Con-
venció Americana de Drets Humans.

5. El bloqueig i filtrat de continguts per control estatal en l’espai 
digital constitueix censura prèvia d’acord amb el que estableix 
la Convenció Americana de Drets Humans.

6. Els Estats han de garantir als que compleixen la funció 
d’informar un ambient lliure de violència i amenaces en l’espai 
digital. Les agressions han de ser investigades amb promptitud 
i sancionades apropiadament.

7. Les autoritats no han d’utilitzar mecanismes de vigilància 
digital per vulnerar les llibertats i la privacitat dels ciutadans, 

excepte en casos en què es persegueixi un fi legítim d’acord 
amb el que estableixen les convencions sobre drets humans. 
La vigilància massiva no és acceptable en cap cas.

8. Les lleis han de garantir el dret a protegir la identitat de 
les fonts confidencials dels periodistes i han de permetre l’ús 
d’eines d’encriptació o xifrat. També han de respectar el dret de 
les persones a l’anonimat.

9. La supressió o desindexació d’informació sobre fets d’interès 
públic atempten contra el dret ciutadà a informar-se i preservar 
la memòria col·lectiva. La protecció de dades personals ia la 
privacitat de les persones són drets fonamentals, però no han 
de restringir ni limitar la circulació d’informació d’interès públic.

10. La disseminació maliciosa o deliberada de desinformació 
per part d’actors estatals o privats pot afectar la confiança pú-
blica. La desinformació no s’ha de combatre amb mecanismes 
de censura ni sancions penals, sinó amb l’adopció de polítiques 
d’alfabetització noticiosa i digital. Els intermediaris tecnològics 
han d’adoptar mesures d’autoregulació per prevenir la dissemi-
nació deliberada de desinformació.
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endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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11. Els governs no han d’imposar responsabilitats legals als 
actors de l’ecosistema digital pels continguts d’interès públic 
generats o compartits per tercers en les seves plataformes.

12. Els actors de l’ecosistema digital han d’aconseguir un ba-
lanç adequat entre la llibertat d’expressió, els drets d’autor i la 
propietat intel·lectual, així com pel que fa als beneficis que pu-
guin generar els continguts en aquest ecosistema. També han 
d’evitar pràctiques abusives que puguin afectar la competència, 
la innovació i el lliure flux de la informació.

13. Els intermediaris tecnològics s’han de comprometre amb 
el respecte i la promoció de la llibertat d’expressió i no han de 
cedir davant pressions de governs o altres grups de poder. 
Les seves polítiques i criteris que puguin restringir la circulació 
de continguts han de ser clars i transparents. Així mateix, han 
d’adoptar bones pràctiques per protegir les dades personals i la 
privacitat de les persones que utilitzen les seves plataformes i 
serveis. En tot cas, han de disposar de mecanismes de denún-
cia accessibles als que es puguin veure afectats en l’exercici 
dels seus drets. (Il·lustració: cdperiodismo)

El fracàs de pivotar cap al vídeo

Amb el boom del vídeo, moltes han estat les redaccions que 
han començat a produir-lo en massa. Tot i que no ha sortit com 
s’esperava: segons dades de comScore, els editors que aquest 
estiu es van passar al vídeo han vist almenys un 60% de caigu-
da en el seu trànsit a l’agost en comparació del mateix període 
de fa un any.

Per què ha fallat la transició al vídeo?

• Per les mètriques defectuoses per mesurar l’audiència que 
ofereixen algunes xarxes socials com Facebook i per confiar en 
aquest tipus de plataformes per fer el dur treball de distribució
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• Per produir vídeo de baixa qualitat i tenir un suport tecnològic 
feble per a continguts de vídeo.
• Manca experiència d’usuari, en particular al voltant de la pu-
blicitat.

La idea no és que tot sigui vídeo, sinó crear bons vídeos: origi-
nals, intel·ligents, entretinguts i amb un enfocament multimèdia 
que inclogui històries ben escrites i contrastades amb dades i 
gràfics sòlids.

Trobareu més informació en aquest enllaç. (Font: Columbia 
Journalism Review foto: cjr.org)

Espanya va aprovar projecte de llei de 
taxa Google

El govern socialista espanyol va aprovar divendres de la setma-
na passada un projecte de llei per imposar un impost addicional 
a les grans empreses d’Internet en el marc dels seus pressu-
postos del 2019, amb el qual espera recol·lectar fins a 1,200 
milions d’euros.

Amb aquest gravamen el govern d’Espanya compta amb abordar 
“el repte de modernitzar el nostre sistema fiscal” i “recollir una 
figura” impositiva que fins ara no es prenia en compte per la re-
glamentació fiscal espanyola, va justificar la ministra d’Hisenda, 
María Jesús Montero. 

Aquest projecte de llei, batejat com a taxa Google, preveu un 
impost de 3% sobre els serveis de publicitat en línia, sobre les 
plataformes que fan d’intermediàries entre usuaris i venedors 
de béns i serveis a Internet així com sobre la venda de dades 
recol·lectats a partir de les informacions ofertes pels intern-
autes.

L’impost podria suposar uns ingressos de 1.200 milions d’euros 
anuals a l’Estat, segons la ministra, que també ho veu com una 
eina per combatre “una competència deslleial” de les platafor-
mes digitals respecte “al comerç tradicional”. Només les empre-
ses amb una facturació d’almenys 750 milions d’euros a nivell 
internacional o d’almenys 3 milions a Espanya seran gravades.

Aquest projecte de llei s’inclou en el pla de pressupostos per 
al 2019 que el govern espanyol pretén presentar al Congrés i li 
falta convèncer els nacionalistes bascos i als independentistes 
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catalans per aconseguir aprovar-los. També Brussel·les ha de 
donar llum verda a aquest projecte de pressupostos.

L’anunci d’aquesta taxa Google es produeix en plena reflexió a 
nivell europeu sobre la fiscalitat que s’ha d’aplicar als gegants 
d’Internet. Des del març, la Comissió Europea estudia la ràpida 
aplicació d’un impost sobre la facturació dels gegants d’Internet 
i al mateix temps es negocia una solució a escala mundial en el 
si de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmics. (Font: El Economista)

ComScore no compleix amb els requisits 
del concurs de mesurament digital 

Després de diversos mesos de negociació, la Comissió de Se-
guiment del Concurs per a la Mesura Digital a Espanya, forma-
da per l’Interactive Advertising Bureau (IAB Spain), l’Associació 
per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) i 
l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) considera que, tot 
i havent-se realitzat un esforç positiu per part de comScore, el 
mesurador més ben valorat en el Concurs, no s’ha assolit el 
nivell de compromisos requerits per part de la Taula de Con-

tractació. Per tant, no queda assegurat el compliment òptim de 
les exigències més rellevants que aquest grup tècnic ha definit.

La Comissió de Seguiment del Concurs per a la Mesura Digital a 
Espanya ha informat en un comunicat que, el 11 d’abril passat, 
es va obrir un període de negociació amb comScore per donar 
resposta a una sèrie d’exigències proposades per la Taula de 
Contractació. Però com no s’ha assolit el nivell de compromisos 
requerits per part de comScore, la Comissió de Seguiment ha 
resolt començar a treballar en propostes alternatives.

Qui serà responsable del mesurament online a Espanya? 
Aquestes propostes es busquen tant des del punt de vista tèc-
nic com econòmic. L’objectiu és que garanteixin l’existència 
d’una mesurament digital a Espanya i que compleixin amb les 
necessitats que requereix el mitjà en línia.

Segons l’anterior, i per tal que hi hagi continuïtat en el mesu-
rament digital a Espanya, la Comissió de Seguiment procedirà 
a proposar a comScore un acord temporal, que es prolongarà 
per temps màxim no superior a dos anys, fins que una proposta 
alternativa tingui forma i compleixi amb les necessitats especi-
ficades en el seu moment. (Font: Reason Why)
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Mark Zuckerberg, és cridat davant el 
“gran comitè” sobre “notícies falses” 
format per parlamentaris britànics i 
canadencs
El cap de Facebook, Mark Zuckerberg, ha estat cridat a presen-
tar-se davant d’un “gran comitè internacional” sobre “notícies 
falses” format per diputats britànics i canadencs anteriorment 
esbroncat pel multimilionari tecnològic. L’audiència conjunta, 
que serà la primera d’aquest tipus, tindrà lloc el 27 de novem-
bre i estarà liderada pel Comitè Digital, Cultura, Mitjans de Co-
municació i Esport. Zuckerberg té fins al 7 de novembre per 
respondre a la crida.

Els membres de l’equivalent del Comitè DCMS a Canadà, el 
Comitè Permanent Canadenc d’Accés a la Informació, Priva-
desa i Ètica, també assistiran a la sessió, que se celebrarà a 
Westminster. També es convida a altres parlaments a enviar 
representants a l’audiència.

Un portaveu de la Comissió DCMS va dir que l’audiència 
“permetrà un escrutini col·laboratiu per part dels comitès na-
cionals tant del Parlament de Westminster com del Parlament 
de Canadà en els seus exàmens de política digital, incloent la 
desinformació i governança d’Internet”. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – foto: as.com)

Una app informa de les rodes de 
premsa al Camp de Tarragona

Coia Ballesté, presidenta de la Demarcació de Tarragona del 
Col·legi de Periodistes, Sara Sans, comissària del projecte, i 
Josep Bertran, responsable de comunicació de Repsol a Tarra-
gona, van presentar aquesta innovadora plataforma, desenvo-
lupada per l’empresa tarragonina Technodac, l’objectiu principal 
de la qual és incloure en una sola plataforma totes les convoca-
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tòries de premsa, per tal de facilitar la feina als professionals de 
la comunicació, i alhora fer més visibles institucions, entitats i 
empreses. Utilitzada de manera correcta, ConvoAPPTGN serà 
un lloc de trobada entre aquells que ofereixen i aquells que de-
manden informació, garantint així l’èxit de les dues parts.

A través d’un intuïtiu calendari, els usuaris poden conèixer de 
forma senzilla i ordenada les rodes de premsa convocades al 
Camp de Tarragona. A més, hi ha l’opció de filtrar els esdeve-
niments per zones, seccions o convocants. Per obtenir els de-
talls d’un determinat esdeveniment, només cal clicar-hi a sobre, 
de manera que es visualitza el títol, el motiu, el convocant, el 
dia, l’hora, el lloc, l’adreça i –opcional- la foto. També es pot 
confirmar l’assistència a l’acte, obrir l’adreça a Google Maps o 
compartir la convocatòria a través de correu o WhatsApp, per 
exemple.

L’aplicació ja pot descarregar-se a través de les plataformes 
virtuals d’IOS i Android de forma totalment gratuïta; i a la pàgina 
web convoapptgn.com es pot trobar tota la informació sobre 
l’app. (Font: CPC)
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Zenthinela: Les previsions d’Inversió 
dels anunciants es desplomen
Per Zenith Media

Les estimacions dels anunciants respecte a les previsions 
d’inversió publicitària en mitjans cauen en la recta final de l’any. 
Els panelistes de Zenthinela (directius d’empreses anunciants) 
estimen que la inversió publicitària creixerà només un 2% el 
2018. Aquest nombre representa una caiguda considerable res-
pecte a les xifres que es manejaven durant l’onada anterior, al 
mes de juny, quan es van xifrar en el 3,4%.

Les previsions d’inversió en Mitjans Convencionals creixerien 
aquest any un 2% si es compleixen les previsions. Mentre que 
les expectatives per Mitjans no convencionals es mantenen 
en un creixement de l’1,1%. Si es compleixen les dues previ-
sions, la inversió total en mitjans aconseguiria aquest any els 
12.471.000 d’euros, un 1,5% més que el 2017.

Després d’un començament d’any molt irregular, la inversió va 
experimentar un cert repunt al final del primer semestre, impul-
sada per la celebració del Mundial de Futbol. L’estiu i els mesos 

posteriors han rebaixat clarament les expectatives, però enca-
ra s’espera cert moviment de recuperació en els últims mesos 
amb les campanyes del Black Friday i el Nadal.

Un 61% dels panelistes creuen que el canvi de Govern a Es-
panya no està influint en l’evolució de la inversió publicitària. 
Però dels que sí que creuen en aquesta influència, són una 
àmplia majoria els que pensen que ho fa de forma negativa.

També podria estar influint en la evolució de la inversió el con-
flicte que des de fa temps es viu a Catalunya. En aquest cas 
s’utilitza un “índex de preocupació” que va de 0 a 100. Al juny 
va disminuir lleugerament i es va situar en 49,4 punts. En no 
produir-se cap tipus d’avenç cap a la resolució del conflicte, la 
preocupació augmenta i l’índex se situa ara en 58 punts.

Després de l’estiu s’han deteriorat greument les percepcions, 
tant sobre la situació econòmica com sobre el mercat publicitari. 
Tots dos índexs pateixen caigudes i se situen en valors negatius.

L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) cau 66,7 
punts, dos terços de l’escala que s’utilitza, i es queda ara en 
-10,0. És el valor més baix des de juny de 2013.
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També cau amb força l’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Pu-
blicitari). Tot i que el descens és una mica menor, perquè ja havia 
caigut al juny, el resultat final és pitjor: l’índex es queda a -17 des-
prés de caure 47 punts. És el pitjor valor des d’octubre de 2013.

Zenthinela de octubre 2018: Previsions per mitjans

La major diferència respecte al juny es produeix en la previsió 
que fa a Televisió generalista , que cau tres punts. La major 
variació positiva es refereix als Suplements que, tot i mantenir 
la pitjor previsió, milloren 1,6 punts.

De la inversió captada pel Vídeo en línia, un 47% correspon al 
Vídeo In Stream (pre, middle i post roll); un 35% es dirigeix al 
Vídeo In banner; i el 18% a Vídeo outstream (inText, inImage, 
InRead...).

La inversió en àudio en línia representaria ara un 5,7% de la inversió 
en publicitat digital (sis dècimes més del que s’estimava al juny). I 
s’espera que en els propers mesos evolucioni al mateix ritme que la 
publicitat en línia. La Publicitat Programàtica segueix creixent, però 
a un ritme una mica menor que en anys anteriors. S’estima que 
representa un 21,6% de la inversió en publicitat digital.

La inversió en Branded Content creixerà amb força aquest any 
i els propers segons l’opinió de la major part dels panelistes de 
Zenthinela.

Les previsions d’inversió publicitària per 2019
En una situació tan canviant és molt complicat elaborar previ-
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sions a curt termini. I fer previsions a termini més llarg es con-
verteix en un problema difícil de resoldre, que acaba portant a 
xifres continuistes.

Però per 2019 els panelistes esperen un creixement del 1,9%, 
sustentat bàsicament poor el creixement dels mitjans digitals. Si 
ens apartem dels Mitjans Convencionals, crida l’atenció que la 
partida de màrqueting per a la qual s’espera major creixement 
en 2019 és la de Promocions i ofertes basades en preu, que sol 
créixer especialment en les fases negatives del cicle econòmic.

Infoadex: La inversió publicitària creix 
un 0,6% fins el setembre
Per P. Martinez / Infoadex
  
En el període de gener a setembre de 2018, la inversió publi-
citària destinada a mitjans convencionals ha crescut un 0,6% 
sobre el període equivalent de l’any anterior, arribant a una xi-
fra de 3.125,2 milions d’euros, enfront dels 3.107,9 milions de 
2017, repetint el percentatge d’increment registrat en el primer 
semestre d’enguany.

Televisió, es manté com a primer mitjà per volum d’inversió, en 
obtenir 1.508,1 milions d’euros, tot i haver baixat un -1,3% en-
front del mateix període de l’any anterior. Internet es consolida 
com a segon mitjà per valor absolut d’inversió publicitària en 
créixer, en els primers nou mesos del 2018, un 12,8% en inver-
sió, amb 515.200.000 d’euros. Diaris, que ocupa el tercer lloc 
per xifra d’inversió, se situa en 359.300.000, continuant amb 
una evolució negativa (-6,1%) davant l’any anterior.
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Ràdio, el quart mitjà per volum d’inversió, experimenta una pu-
jada del 3,4% en el període, aconseguint 289.900.000 en els 
nou primers mesos de l’any. Exterior, amb un creixement del 
0,9%, se situa en una inversió de 259.500.000 d’euros. Revis-
tes, la inversió de gener a setembre és de 159.300.000, decreix 
un -5,4% respecte al mateix període de l’any anterior.

Suplements i dominicals llança un índex d’evolució del -8,4% 
sobre els nou mesos corresponents a l’any anterior i 17,6 mi-
lions d’euros. Cinema presenta un creixement del 4,0%, de ma-
nera que assoleix una xifra, en el període gener-setembre de 
2018, de 16,2 milions d’euros.

Dades d’inversió de televisió gener-setembre 2018
L’evolució de la inversió publicitària en televisió ha estat del 
-1,3% en els nou primers mesos de 2018. Convé destacar que 
les xifres que es mostren a la taula han estat en determinats 
casos estimades per InfoAdex. També cal tenir en compte en 
l’apartat de les televisions nacionals en obert que, als efectes 
d’aquesta anàlisi, s’han integrat sota el paraigua «grup» els ca-
nals de TDT que són 100% propietat de la cadena (múltiplex).

En el període gener-setembre de 2018, la inversió publicitària 
del grup de les televisions estatals en obert ha decrescut un 
-1,2%, aconseguint 1.364,0 milions d’euros d’inversió, que es 
correspon amb una quota de mercat del 90, 4%.

Mediaset Espanya, amb una evolució del -0,5% respecte 
al mateix període de l’any anterior, ha obtingut una xifra de 
658.500.000 d’euros, resultant una quota de mercat del 43,7%. 
Atresmedia ha assolit una xifra de 617.200.000 d’euros que es 
tradueix en un decreixement del -3,5% respecte al mateix pe-
ríode del 2017, situant la seva quota en el 40,9%. 22

Al seu torn, la inversió publicitària en el grup de les televisions 
autonòmiques concentra en els nou primers mesos de l’any, una 
inversió de 70.700.000 d’euros, fet que suposa un descens del 
-12,3% sobre els 80,6 milions que es van registrar en el ma-
teix període de 2017. Aquesta evolució situa la quota de mercat 
d’aquest grup de televisions en el 4,7%.

Els canals de pagament mostren en el període analitzat, un creixe-
ment del 10,9%, aconseguint una inversió publicitària de 73,4 milions 
sobre als 66,2 milions que tenien en els primers nou mesos de l’any 
anterior, obtenint una quota del 4, 9% del mercat. (Infografia: Infoadex)
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#OVER_ destaca la poca rendibilitat 
de la publicitat sexista i proposa un 
canvi

 
La dona ha estat la figura més estereotipada en publicitat. No 
obstant això, ja no se senten al·ludides quan es representen en 
campanyes com ‘les reines de la llar’ o quan el seu cos és trac-
tat com un objecte. Davant d’aquesta situació, cal qüestionar si 
els que persisteixen en la utilització dels clixés negatius, ratllats 
de sexistes, estan realitzat inversions sense sentit, ja que el tar-
get al que enfoquen els anuncis no es reconeix com a tal. Són 
les conclusions a què han arribat els participants del projecte 
#OVER_, una iniciativa del Club de Creatius.

Professionals de la publicitat, del màrqueting, experts en socio-
logia, en investigació i en àrees específiques de mercat es reu-
neixen des del mes de maig sota el paraigua #OVER_ en ses-
sions de treball per abordar diferents mercats a la recerca de 
les raons que mantenen els estereotips negatius amb l’objectiu 
de buscar quines són les barreres per a la seva eliminació .

Banca i finances, neteja, llar, alimentació i begudes i bellesa 
ja han estat analitzats i ara es tracten les àrees de moda, for-
mació, cotxes, joguines i tecnologia. De moment, les reflexions 
són comunes als diferents sectors, detectant el cas estrany que 
resulta la manca de consciència sobre aquesta problemàtica.

Davant el dubte de si el problema és un repte social per canviar 
el patriarcat o si ha de ser la publicitat qui canviï el contingut, 
els integrants del projecte han arribat amb unes conclusions 
principals.
 
La publicitat no pot educar, però sí no maleducar.-Félix Lo-
zano, fundador de TeamLabs, guiava les sessions mitjançant la 
formulació de preguntes. En aquest sentit, una de les qüestions 
més recurrents va ser sobre la responsabilitat que se li pot atri-
buir a la publicitat perquè si aquesta és el reflex de la societat, 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

és la culpable que els estereotips es traslladin a la gent? Els 
integrants del col·lectiu responen rotundament: el sector ha 
d’assumir la seva culpa. A la publicitat no se li pot exigir que 
eduqui, però sí que no mal eduqui.

Existeix un progrés en la publicitat?.- Si comparem la publi-
citat actual amb la dels anys 90, podem afirmar que ha avançat 
molt. No obstant això, si mirem tot el que queda encara per 
recórrer, el contrari és igualment vàlid. La publicitat ha de 
contribuir al canvi que també ha d’exercir la societat, prendre 
consciència i obrir l’oportunitat de revisar els rols de la dona i 
d’avançar cap a la igualtat.

Publicitat nociva més enllà de sexista.- D’altra banda, en les 
sessions va quedar clar que el sexisme és més evident en certs 
sectors: no es mostren les mateixes imatges en llar o bellesa 
que en banca. Hi ha categories en què la publicitat pot arribar 
a perjudicar l’autoestima, de manera que els comunicadors han 
de trobar la manera de produir les creativitats per diferents vies 
que no perjudiquin a ningú. #OVER_ creu que hi ha prou capa-
citat creativa per explicar una mateixa història d’innombrables 
formes sense caure en els típics estereotips.  (Font: Club de 
Creativos i La Publicidad – il·lustració: twimg.com/media)

Universal McCann es porta el compte 
de mitjans del Sorteig de Nadal i del 
Nen

Universal McCann (Grup IPG) ha estat escollida per Lote-
ries i Apostes de l’Estat (organisme dependent del Ministeri 
d’Hisenda) per gestionar la planificació i compra de mitjans de 
les campanyes que donarà suport als sortejos extraordinaris 
de Nadal (El Gordo) i del Niño de la Loteria Nacional, després 
d’imposar-se en un concurs públic al qual s’han presentat al-
tres deu empreses, segons el plec de l’organisme públic. Fins 
al moment aquest contracte estava en mans de Wavemaker 
(GroupM), després de guanyar un concurs públic a l’octubre de 
2017. El nou contracte estipula que el compte estarà en mans 
d’Universal McCann almenys un any, prorrogable a un altre 
més.

Es tracta d’un dels comptes publicitaris públics més importants 
d’Espanya, per volum d’inversió. En el pla d’inversió en Publi-
citat de l’Administració Espanyola de 2018 Hisenda dedica per 
promocionar els seus jocs passius (Loteria Nacional i Sortejos 
de Nadal i del Nen) un total de 30.467.800 euros, dedicant la 
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major part d’aquest import a la campanya de mitjans del Gordo 
nadalenc, que acapara el 80% dels fons.

En l’apartat creatiu el compte de tots dos sortejos està en 
mans de Contrapunto BBDO (Grup BBDO), que es va fer fa 
pocs mesos amb el contracte valorat en 7,2 milions d’euros. Els 
últims anys la creativitat i producció de les campanyes havia 
estat en mans de Leo Burnett Madrid (Publicis Group). (Font: 
El Publicista)
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Cinc eines de revisió gratuïtes que 
cada periodista ha de conèixer
Per Jacob Granger / Journalism.co

  
Avancem, fins i tot l’escriptor més experimentat pot deixar-se 
portar amb massa adjectius o deixar d’advertir un error tipo-
gràfic. Però, tan fàcil com fer-ho, errors com aquests poden 
deixar que el lector lluiti per fer-ho a través de la vostra còpia. 
Així doncs, si es tracta d’una peça ràpida o d’una característica 
de llarga durada, la prosa clara i transparent és essencial per a 
qualsevol forma de periodisme que persegueixi.

Fes un cop d’ull a aquests recursos gratuïts per solucionar qual-
sevol mal hàbit: tots són gratuïts i preparats per ajudar-vos a 
fer front a alguns dels problemes més comuns que tenen els 
escriptors.

Writefull.- Writefull us ofereix diversos suggeriments de gra-
màtica i paraula quan us trobeu desviats per l’elecció de la pa-
raula. El plug-in de Chrome és senzill d’utilitzar, on els usuaris 
poden “comparar”, “definir”, “dir” i “traduir” entrades d’una base 
de dades lingüística que informa Google Scholar, llibres de 
Google, notícies de Google o web de Google.

Si no podeu decidir entre paraules o frases, “comparar” us mostrarà 
l’opció més popular a la base de dades que heu seleccionat en per-
centatge, que pot afirmar l’opció més favorable per a vosaltres.

‘Definir’ generarà una definició de la paraula, que us permetrà 
executar-la en contra de fonts per veure-la en frases publica-
des, o bé prémer el botó d’àudio al costat de la paraula per 
escoltar la pronunciació de la paraula.

D’altra banda, l’ordre ‘say’ farà exactament el mateix en la seva 
pròpia funció, i ‘translate’ detectarà paraules estrangeres i les 
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traduirà a l’anglès, sense cap dubte són eines de referència 
pràctiques per escriure articles o parlar en podcasts.

Hemingway.- Hemingway us permet veure com llegeix la vos-
tra còpia. Simplement copieu i enganxeu-vos al quadre de text, 
o escriviu-hi directament i Hemingway mostrarà les parts del 
vostre treball que són fàcils de llegir. Les àrees del vostre treball 
que necessiten millora es ressaltaran com a groc o vermell. El 
blau o el verd mostra un text fort, i el violeta té alternatives més 
simples. Això equival a una puntuació de llegibilitat fins a 15.A 
la secció “mostrar més”, l’eina també descompta el treball en 
estadístiques de temps de lectura i recompte de paraules.

Zenpen.- Zenpen és un recurs d’escriptura minimalista que us 
encoratja a ficar-vos a la vostra zona d’escriptura, essencial-
ment una pissarra neta per ajudar-vos a veure clarament el que 
voleu dir. Un petit menú d’opcions s’emmagatzema a la canto-
nada superior esquerra, i des d’aquí podeu prémer l’opció de 
pantalla completa per bloquejar totes les distraccions, canviar 
a un fons negre si això us ajuda a concentrar-se i assignar un 
límit de recompte de paraules que mostra una barra de colors 
que avança de blau a verd a mesura que supera el vostre ob-
jectiu de recompte de paraules.

Finalment, hi ha una opció de guardar on podeu exportar el 
vostre text a marcatge, HTML o formats de text sense format.

Grammarly.- Probablement, el més conegut entre les eines de 
correcció d’escriptura, aquest plug-in de Chrome detecta errors 
gramaticals i frases incorrectes de paraules en caixes de tipus 
natiu web, com ara missatges de correu electrònic o bloc de 
notes, com ara un corrector ortogràfic localitzat.

Grammarly també pot oferir sinònims alternatius si ho neces-
siteu. Però no us preocupeu, Grammarly es pot activar i des-
activar per a certs llocs web, depenent d’on la necessiteu més. 
Quan estigueu a l’eina, al prémer “veure més a Grammarly” 
sota les recomanacions vermelles, se us dirigirà a una pàgina 
d’edició, on es mostren tots els suggeriments al costat dret.

A partir d’aquí, podeu acceptar el suggeriment simplement fent 
clic a la paraula vermella amb la línia verda que hi ha a sota. En 
cas contrari, podeu seguir la fletxa desplegable per ignorar el 
suggeriment o afegir-lo al diccionari perquè no torneu a marcar.

Si esteu buscant utilitzar més d’una eina de correcció de paraules al 
mateix temps, podeu, però podeu desactivar Grammarly si és confús.
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Easywrite.- Easywrite està dissenyat per ajudar els periodis-
tes a arribar directament al punt. Amb 1.000 paraules senzilles, 
busca detectar qualsevol text que sigui difícil de llegir. Això us 
ajudarà a trobar el més clar possible i deixar el vostre treball 
agradable i senzill.

A continuació, podeu canviar aquestes parts o utilitzar una eina 
com Grammarly per suggerir canvis, però normalment ofereix 
paraules més llargues, així que tingueu en compte si esteu uti-
litzant aquestes eines un al costat de l’altre.

Internet profunda, eines de Google 
per editors i influencers, claus de 
TECOM 2018
  
La Jornada de Tecnologies Aplicades a la Comunicació (TE-
COM) comptarà amb experts de Google, la Unitat de ciberde-
lictes de la Policia Nacional i experts en màrqueting amb in-
fluencers, així com un important grup d’editors independents i 
150 estudiants de periodisme. Un any més, Ponferrada tornarà 
a convertir-se en epicentre de l’anàlisi de l’estat de la conjun-
ció entre comunicació i tecnologia. La Jornada de Tecnologies 

Aplicades a la Comunicació (TECOM) tornarà el proper dia 7 
de novembre a la ciutat lleonesa per reunir experts de les dues 
branques.

Aquest any, TECOM comptarà amb la participació de Luis 
Collado, director d’estratègia de Google a Espanya; Eduardo 
Casas, integrant de la Unitat de ciberdelictes de la Policia Na-
cional; Óscar Cumí, gerent d’Einstein & Moroe, una important 
agència de màrqueting especialitzada en influencers; o Pere 
Aparicio, editor de prnoticias.

TECOM 2018 se centrarà en donar una mica de llum sobre 
l’anomenada Internet profunda, composta per la Darknet i la 
Deepweb. També explicaran als presents en què consisteix 
exactament el fenomen dels influencers, els nous reis del màr-
queting digital. I es prestarà atenció a les possibilitats que tenen 
mitjans de comunicació, editors i periodistes gràcies a les eines 
de Google.

Al comandament de TECOM 2018 estarà un any més Diego Fer-
nández, editor de InfoBierzo.com, responsable de l’organització 
d’un fòrum que s’ha convertit en una cita imprescindible per 
comprendre el futur d’una professió que ni deixa ni deixarà de 
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canviar en propers anys, i que s’està convertint per mèrits pro-
pis en un important focus d’atenció i innovació. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Arriba el successor del MacBook Air, 
el nou portàtil ultrafí d’Apple
 

Apple acaba de desvetllar una de les seves actualitzacions més 
esperades de l’any, amb permís dels iPhone: nous MacBook. 
Entre la nova línia de portàtils destaca un, el nou MacBook Air 
amb pantalla Retina. “L’Air redefineix el portàtil modern. S’ha 
convertit en el més estimat de la història d’Apple. I ha arribat el 
moment de presentar un nou model”, va dir Tim Cook. Quines 
són les novetats?

“Més de la meitat dels clients de Mac són nous. A la Xina és 
un 76%. Això ens porta a una nova fita: 100 milions de Macs 
venuts en tot el món”, va assegurar Cook entre aplaudiments 
en l’esdeveniment que Apple va organitzar a Nova York. Cook 
va arrencar al moment amb la presentació del nou MacBook Air. 
Tot ha estat redissenyat i redefinit, va dir una de les directives 
de la companyia.

Arriba amb l’etiqueta d’”assequible” tot i que costa 859 euros. 
Una bateria excel·lent i un gran rendiment són els seus punts 
centrals. Pantalla i càmera és on més diferències es poden tro-
bar.  Ara els marcs de pantalla són un 50% més fins. La pan-
talla de 13,3 (de tipus IPS) polzades compta amb fins a quatre 
vegades més resolució que el model anterior, és a dir, es tracta 
d’una pantalla Retina (amb el 48% més color que abans, se-
gons Apple). I una altra novetat important: Touch ID incorporat 
en el teclat, per fer compres sobre la marxa només amb la teva 
empremta. (Font: El Confidencial – il·lustració: Tuexperto.com) 
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Google llança una nova eina 
publicitària basada en “machine 
learning”

Google ha llançat a Espanya Smart Campaigns, una nova eina 
publicitària basada en la tecnologia “machine learning” per 
la qual els anunciants poden crear anuncis rellevants per als 
usuaris a partir de la informació dels seus portals web i de les 
dades que apareixen a Google My Business.

Gràcies a aquesta eina, informa Google, les empreses poden 
definir els objectius que considerin més apropiats. Entre ells, i 
per exemple, les trucades entrants, accions com les vendes, les 
consultes als seus llocs web o les visites a casa seva.

La companyia, que presenta aquest nou producte de cara a la 
propera celebració del Black Friday i del Cyber Monday, destaca 
així mateix algunes de les seves característiques: és possible 
conèixer tant el nombre de vegades que qualsevol versió d’un 
anunci ha estat vista per clients potencials com els clics que els 
usuaris han fet en cada peça i les vegades que s’ha premut el 
botó ‘Trucar’ en una creativitat des de dispositius mòbils; ob-

tenir informació sobre les trucades verificades -o aquelles que 
han utilitzat el nombre de desviament de trucades de Google en 
qualsevol versió de l’anunci-; seguir el nombre de vegades en 
què els usuaris han vist un anunci per, després, obtenir indica-
cions sobre com arribar fins l’anunciant. (Font: Marketing News)
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Les primeres accions de l’Aula 
d’Innovació de l’AMIC
Per Redacció AMIC

L’Aula d’Innovació de l’AMIC ja està en marxa. Tres mitjans han 
estat els escollits per formar part de la primera promoció: Cap-
gròs, iSabadell i Surtdecasa. Des del  mes de setembre s’han 
iniciat una sèrie d’accions. Cada mitjà va presentar en la seva 
sol·licitud un conjunt de necessitats i en la primera reunió de 
treball es va delimitar l’àmbit d’actuació i suport. Hi ha dues 

línies d’acció: el model d’ingressos – acció comercial i la crea-
ció de comunitat a través de les xarxes socials. A cada mitjà 
se li ha assignat un tutor. En el cas de Capgròs i iSabadell, 
Montse Soler (experta en temes comercials) és l’encarregada 
de la tutorització per desenvolupar la seva acció comercial; i per 
a Surtdecasa serà l’empresa Mortensen (Josep M. Ganyet) qui 
els ajudarà a ampliar les seves accions a les xarxes. El calen-
dari ha estat fixat per un període de 4/5 mesos per poder obtenir 
els primers resultats a finals de gener de 2019. 

Assessorament per a dones en 
notícies locals 
Per Kristen Hare / Poynter

Unes poques vegades a 
l’any, un grup de dones 
que són líders a les re-
daccions de tot el món 
arriben a l’Institute Poyn-

ter (una escola dedicada a l’ensenyament de periodistes i líders 
de mitjans de comunicació a Sant Petersburg, Florida-EEUU). 
durant una setmana. Una de les coses que em sorprèn amb 
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FASE I: 
Conceptualització

 Objectius
 Models de referència 

(EUA i GB)
 Metodologia de 

treball
 Oferta de cursos 
 Definició i disseny 

dels mòduls
 Cronograma 

FASE II:
Mòdul “Model de Negoci” 

 Workshop “Noves vies 
per monetitzar” 
(3 sessions – 12h)

 Seguiment ‘In-house’: 
tutorització dels 
associats (4 a 8 sessions 
individuals)

FASE III: 
Difusió

 Publicació de materials 
propis: guies 
temàtiques i infografies

 Estudis de cas

 Participació en actes 
institucionals,  
professionals i 
acadèmics

ABRIL 2018 – MAIG 2019 

AMIC – AULA D’INNOVACIÓ I CREATIVITAT 
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cada classe és quant millor és a causa de les dones que treba-
llen en les notícies locals.

La majoria d’ells treballen en redaccions amb molt pocs recur-
sos. I a la majoria d’elles les encanta les notícies locals, tot i 
això. Són empresaris, són periodistes amb talent i lideren can-
vis a les seves sales de premsa.

Abans de començar una classe de l’Acadèmia de Lideratge per 
a Dones de Mitjans Digitals, vaig fer una simple pregunta a les 
alumnes: Quin és el vostre millor consell per a les dones? No-
tícies locals?

Heus aquí el que van dir a través de Facebook i correu electrò-
nic, amb reflexions d’algunes dones que també treballen en les 
notícies nacionals.

La notícia local us necessita.- “Els treballs de notícies locals, 
com la majoria dels treballs en periodisme, són exigents i poden 
ser poc grats. Però necessiten periodistes tan talentosos com 
tu! Hi ha un valor en resistir el sorteig dels punts de venda de 
grans ciutats i de grans noms per mantenir-lo en els llocs de 
treball locals. M’he convertit en una part de la meva comunitat: 

confien en mi, em valoren. I els meus patrons se senten de la 
mateixa manera. Això m’ha permès experimentar i aprendre en 
el treball de manera que no estic segura que hagués estat ca-
paç d’estar en un mitjà d’abast nacional. El meu treball podria 
no cridar l’atenció si estigués en un altre lloc, però puc veure 
l’impacte que té en els meus veïns en temps real. Realment 
no pots superar-ho”- Sara K. Baranowski, editora (Iowa Falls, 
Iowa) Times Citizen

Primer, persona; després, periodista.- És el que escriu Diana 
D’Abruzzo, editora, dissenyadora i escriptora freelance, Arling-
ton, Virginia. 

Risc d’assatjament.- “Les dones reporters de mitjans locals 
tenen un major risc d’assetjament i violència relacionada amb el 
gènere, perquè la gent de la comunitat les coneix bé... Busqueu 
esperits de família, construïu un equip de suport al vostre vol-
tant”. Luisa Ortiz Pérez, directora general i laboratori d’innovació 
humana Director, Laboratoris NVA, Montclair, Nova Jersey

Vine amb solucions.- “... Sigues una fabricant de solucions. 
Si alguna cosa no funciona per a vostè o per al vostre equip, 
no porti més problema. Porteu-lo amb una solució del que es 
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pot fer per canviar-la. El 99 per cent de les vegades que dic al 
meu cap el que penso fer sobre algun tema, ell hi està d’acord. 
Això és enorme quan veig un canvi que vull fer a l’organització 
i tinc l’oportunitat de tirar-lo endavant”. - Shannon Murphy, cap 
d’equip d’interès públic, MLI, Lansing, Michigan  

La carrera de les notícies locals.- “Moure’s en una carrera en 
les notícies locals, especialment en una redacció, podria signi-
ficar que heu de crear el camí que voleu. Trobeu els problemes 
i treballeu per resoldre’ls. He crescut a la mateixa redacció i he 
escrit la descripció del treball dels meus tres darrers treballs. 
Fer això significa que pot tenir un impacte real i durador en 
una redacció i en un ecosistema de notícies locals perquè té el 
temps i la dedicació (és la seva ciutat i el seu futur en joc) per 
passar a arreglar problemes de notícies locals”. - Irene McKis-
son, editora, Tucson 

Gestionar.- “El noranta per cent de la nostra feina serà gestionar 
persones i relacions, crear compres i justificar recursos digitals” 
- Kari Cobham, gerent sènior de continguts digitals, Cox Media

Pas a pas.- “Ara treballo en un mitjà nacional, però els meus pri-
mers 18 anys van ser a mitjans locals que empenyen avanços 

digitals amb molt pocs recursos, per la qual cosa aquest asses-
sorament es dirigeix específicament a persones que lideren o 
treballen amb la innovació en redaccions heretades: Campiona 
de persones. Invertiu temps i recursos en els periodistes i el seu 
desenvolupament. Cal comprendre què necessiten els perio-
distes, aprendre què motiva i incentiva els periodistes i editors 
a explicar històries de manera diferent, per connectar-se amb 
diferents públics. Pregunteu on són els punts de dolor i com 
podeu ajudar a superar els buits en la formació, la comunicació, 
les eines, etc. A més, no intenteu fer bullir l’oceà! Quan hi ha 
molts canvis que cal fer, comenceu amb una cosa i després 
amb l’altra. En cas contrari, es converteix en aclaparador i corre 
el risc de no aconseguir bo i res, perquè heu intentat fer-ho tot 
alhora”. - Charo Henríquez-Scaia, redactor sènior,

Pensa en la teva comunitat.- “Pensa” a qui està dirigit l’article/
projecte/vídeo, etc.? quan es crea una peça. És molt important 
que les notícies locals informin sobre el bé i el dolent a totes les 
comunitats, no només les populars. Podem caure en una tram-
pa de només informar en comunitats de determinada majoria 
i/o només denunciar delictes en comunitats minoritàries i com a 
dones ens correspon canviar aquesta narrativa”. - Emma Patti 
Harris, directora de contingut/edició, The Baltimore Sol
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Aposta pel local.- “Recordeu que tot el que fem importa direc-
tament i personalment al nostre públic. És molt més difícil que 
les publicacions nacionals i internacionals construeixin aquesta 
connexió íntima amb els lectors. Aposta pel local”. - Emma Ca-
rew Grovum, directora de producte, The Daily Beast

Heu de representar la vostra comunitat.- “Aquest és el meu 
cas per a la representació en les notícies locals: sortint de 
l’escola de grau, volia ser una corresponsal internacional. “Hi 
ha tantes històries descobertes a l’estranger”, vaig pensar. Però 
després vaig tornar a casa i vaig arribar a The Seattle Times, i 
em vaig adonar que hi ha tantes històries no publicades sota els 
nostres nassos. En les notícies locals, tenim aquest boig poder 
per influir en les vides i decisions de les persones que vien en 
la proximitat”.

Fem comunitat.- “Com a mitjà de comunicació local, arribem a 
decidir el què és prou important per recordar i el què és prou im-
portant per ser preservat. Formem prou la nostra comunitat amb 
responsabilitat? “Corinne Chin, redactora de video, Seattle Times

De casa al món.- “... Coneix el valor que el vostre mitjà aporta 
al paisatge dels mitjans de comunicació i pressiona per fer un 

treball que només pugui fer o pot fer la vostra redacció. A més, 
els locals també poden ser nacionals. Què pot ensenyar la teva 
cobertura a la teva comunitat a la nació o al món. Qui millor pot 
explicar un fet local que la redacció d’un mitjà local que la co-
neix i l’experimenta millor que en cap altre lloc.”- Kelsey Orgu-
llós, editor gerent, digital, WAMU, Washington, DC. (Il·lustració: 
Leadership Academy for Women in Digital Media)

Big Data Congress 2018: ètica, 
transparència i educació

El Big Data Congress és un esdeveniment que se celebra per 
quarta vegada a Barcelona. En aquesta edició, els experts del 
congrés han debatut sobre els beneficis que ofereix la ciència 
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de les dades i sobre com progressar en la seva utilització per 
a la millora de la competitivitat empresarial, així com per al bé 
comú.

El Big Data CoE Barcelona és una iniciativa per a construir, evo-
lucionar, aglutinar i posar a disposició de les empreses eines, 
sets de dades i infraestructures Big Data diferencials que els 
permetran definir, experimentar i validar els models de Big Data 
abans de fer la implantació final.

Marc Torrent, director del Centre d’Excel·lència en Big Data de 
Barcelona, ha afirmat que “el Big Data representa una gran re-
volució per a la innovació, la competitivitat i la productivitat, així 
com per a la millora dels serveis públics, i governs, empreses 
i institucions han d’estar dissenyades i operades per aprofitar 
les dades digitals en l’optimització, transformació i millora dels 
seus productes i serveis”.

Finalment, ha recalcat la importància de “conscienciar la socie-
tat sobre la compartició de dades”, a fi d’apropar “els beneficis 
que ofereix i progressar en la seva utilització per al bé comú”. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Tecnologia Deep-Fake, la fi de la 
democràcia?

La tecnologia Deep-Fake és aquella que no afecta tan sols a 
text, sinó també a imatges i fins i tot vídeos: pot fer que perso-
nes diguin coses que, en realitat, mai han dit. Deep Fake és la 
nova tendència tecnològica que terroritza als famosos, es tracta 
d’un programari que s’arma buscant una actriu “semblant” per 
emmascarar en temps real amb una imatge, en general, porno 
o política.
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Com tota tecnologia, pot usar-se per al bé, però també per al 
mal. En el primer costat de la balança, s’utilitza en produccions 
audiovisuals com en el final de la pel·lícula de Star Wars “Ro-
gue One”, on apareix Carrie Fisher.

Però a l’altra banda (el fosc), podria suposar un futur distòpic 
en què estaríem 24 hores al dia tractant d’evitar que es pro-
paguessin notícies falses sobre nosaltres. I en la democràcia, 
podria ser pitjor: que es llancessin vídeos falsos de candidats 
just abans de les eleccions i que es poguessin desmentir.

Si voleu obtenir més informació sobre els perills derivats de 
falsificacions profundes, podeu llegir el nou informe de Bobby 
Chesney i Danielle Keats Citron a la Xarxa de Recerca en Cièn-
cies Socials. És una nota notable de la beca, encara que no 
m’agradaria si el vostre objectiu principal és dormir millor a la nit.

El podeu llegir sencer CLICANT AQUÍ  (Font i foto: techbattle)

El CIC alerta sobre la cobertura 
periodística de suïcidis

Algunes de les darreres informacions sobre un tràgic succés 
amb resultat de mort per a una jove mare i el seu fill han mogut 
al Consell de la Informació de Catalunya (CIC) a demanar als 
mitjans que extremin les cauteles en la cobertura d’aquells ca-
sos relacionats, real o suposadament, amb suïcidis, que repre-
senten a Espanya el primer motiu de mort per causes externes.

En aquesta ocasió, el CIC recorda l’article 9è del Codi Deonto-
lògic sobre el respecte al dret a la privacitat, que en el segon 
apartat diu: “Els casos de suïcidi només es difondran quan tin-
guin rellevància personal o siguin de manifest interès públic, 
tenint en compte, a més, el risc d’un efecte mimètic”.

Amb motiu del Dia Internacional de Prevenció del Suïcidi, la 
Organització Mundial de la Salut demana als mitjans impresos 
i digitals que no destaquin aquestes  notícies a les portades, i 
als canals televisius i les emissores de ràdio que no obrin amb 
elles els serveis informatius. També sol·licita que no es faci ús 
d’un llenguatge sensacionalista, o que no es normalitzi el suïci-
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di, o que es presenti com una solució als problemes. Igualment, 
sosté que és millor no descriure explícitament el mètode emprat 
per cometre el suïcidi i tampoc el lloc precís on es va produir 
la mort. La OMS assenyala, a més, que s’hauria d’evitar l’ús de 
fotos, vídeos o enllaços digitals que recullin l’escena del suïcidi 
i, en cas d’usar material gràfic, obtenir-lo de la família. (Font: 
Fundació CIC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com dissenyar un pla de màrqueting digital - Nivell avançat.- 
Barcelona. Dimarts 6 i 13 de novembre (de 09:30h a 14:30h) - Crear 
un pla de màrqueting digital és el primer pas per utilitzar els mitjans 
digitals i aconseguir els teus objectius empresarials. En aquest 
curs, a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de com elaborar 
un pla de màrqueting en l’entorn digital que ens permeti marcar un 
camí clar, amb objectius específics i mesura de resultats.

Webinar: Bones pràctiques periodístiques a xarxes socials: 
l’ètica a internet.- On line. Dimecres 7 de novembre (de 10:00h 
a 11:00h) - Les xarxes socials plantegen nous reptes ètics als 
periodistes i cal entomar-los desenvolupant noves habilitats i 

aprenent eines que ens puguin ser útils. En aquest webinar, Ne-
reida Carrillo aportarà orientacions i recursos per tal de complir 
els mandats del codi deontològic també a internet.

Com aconseguir subscriptors per al teu mitjà digital.- Bar-
celona. Dijous 8 de novembre (de 15:30h a 20:30h) - Aquest 
curs, impartit per Ismael Nafría, pretén mostrar estratègies se-
guides per mitjans de tot el món per augmentar els ingressos 
procedents dels usuaris. S’analitzaran tendències generals i es 
repassaran casos concrets on els mitjans estan aconseguint 
subscriptors, socis o donants.

Com millorar la reputació on-line (ORM).- Barcelona. Dime-
cres 7 i 14 de novembre (de 10:00h a 11:00h) - En aquest curs, 
dirigit per Pilar Yépez, aprendràs com escoltar en les plata-
formes on-line, com formar part d’aquestes converses, d’una 
forma natural i creïble, i com gestionar-les i controlar el seu 
impacte sobre l’empresa i sobre la marca, inclús en situacions 
de crisi.

Master Class: El periodisme freelance en l’àmbit internacio-
nal.- Barcelona. Dilluns 12 de novembre (de 18:30h a 20:30h)  - 
Aquesta Master Class, a càrrec d’Ana Salvá, es centrarà en els 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

elements a tenir en compte per emprendre una carrera com a 
periodista freelance en el món escrit o audiovisual, una sortida 
professional cada vegada més freqüent, sobretot per a aquells 
que buscen una experiència a l’estranger.

Tècniques avançades de periodisme escrit.- Barcelona. Di-
marts 13, 20 i 27 de novembre (de 10:30h a 13:30h) - Aquest 
curs, impartit per Carles Singla, proposa treballar en tres línies 
entrellaçades. La revisió d’algunes de les normes fonamentals 
de la redacció periodística informativa i interpretativa. Una re-
flexió compartida amb els participants sobre tècniques i recur-
sos per millorar la qualitat dels textos periodístics. I pràctiques 
i exercicis individuals per millorar i reforçar les competències 
dels participants a l’hora de redactar i titular notícies, reportat-
ges i entrevistes.

Aplicacions de content curation.- Barcelona. Dijous 15 de 
novembre (de 09:30h a 14:30h) - La curació de continguts o 
content curation consisteix en recomanar o enllaçar continguts 
que no hem fet nosaltres dins les nostres xarxes socials. En 
aquest curs, Eva Sanagustín ens mostrarà com ens permet es-
talviar temps en el calendari de publicacions i com el podem 
aprofitar per crear millors articles.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Són BONIFICABLES, és a 
dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i 
gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més infor-
mació i inscripció CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Borja Bergareche: “Les fake news són 
un problema d’algoritmes més que de 
qualitat d’informació”
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

 
Borja Bergareche: “Les fake news són un problema de distribu-
ció de notícies per algoritmes més que de qualitat de la informa-
ció” ha assenyalat Borja Bergareche, director d’innovació digital 
de Vocento, al Observatori Proa. Bergareche va dissertar sobre 
Periodisme rendible en l’era de les fake news i les plataformes 
de Silicon Valley, esclarint a què ens referim exactament quan 

parlem de noticies falses, explicant quines són les noves línies 
d’ingressos dels mitjans de comunicació, i reivindicant el perio-
disme com a indústria, perquè “hem de ser rendibles dia a dia”.

En l’era de les fake news, el valor de la informació i de la credi-
bilitat ha adquirit una nova dimensió. En aquest sentit, Berga-
reche ha reconegut que “s’ha orientat el debat, de manera inte-
ressada, cap a una posada en dubte del treball realitzat en les 
redaccions”. D’una banda, ha defensat que “no estem davant 
d’un problema de qualitat de la producció; les fake news són, 
sobretot, un problema de distribució algorísmica accelerada i 
indiscriminada de l’estupidesa humana en plataformes com Fa-
cebook o Google”, va dir. “S’han confós moltíssim els termes”.

D’altra banda, va reclamar procedir a un aclariment termino-
lògic: “davant determinades situacions, hem de parlar de des-
informació, per exemple, en el context de l’elecció de Donald 
Trump; fake news seria, sent rigorosos, una notícia falsa difo-
sa per un mitjà de comunicació, i és veritat que certs mitjans 
transvestits de periodisme ho fan; en un altre nivell estarien els 
rumors, que són les llegendes urbanes de tota la vida”. Davant 
d’aquesta confusió de l’opinió pública sobre els mitjans, Berga-
reche ha posat en valor a les redaccions dels mitjans tradicio-
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nals, al·legant que són “en si mateixes un procés de verificació 
de la informació amb 150 anys d’història”.

En relació a Vocento i a la situació del paper, va reivindicar la 
importància que encara té tot i l’auge del digital . “El print no ha 
mort, suposa dos terços dels nostres ingressos. A partir d’aquí, 
el repte que tenim els mitjans és enorme, i se centra principal-
ment en optimitzar el negoci tradicional i en la diversificació i 
generació de nous ingressos “.

En aquesta línia, Bergareche va voler destacar tres vies 
d’ingressos principals que estan adquirint protagonisme en els 
últims anys en els principals mitjans en general i, a Vocento en 
particular. Va destacar el branded content en l’àmbit publicitari, 
l’aposta pels models de pagament, i la diversificació del negoci. 
Els continguts promocionats estan adquirint pes en els mitjans, 
i “s’estan fent coses molt creatives que realment aporten valor”. 
D’altra banda, va reconèixer els progressos dels grans mitjans 
en tant al model de subscripció digital de pagament, un camí 
que Vocento està decidit a recórrer des de fa ja temps, segons 
va explicar, i una de les grans tendències de la indústria a nivell 
global. “Ja fa tres anys que vam prendre la decisió estratègica 
de liderar el canvi cultural que suposa el pagament per contin-

guts digitals: la implementació és lenta i exigeix capacitar-se 
encara més en big data i en màrqueting de clients, però l’aposta 
és inequívoca, ara hem de treballar en justificar-la davant els 
nostres lectors més lleials”.

Respecte a aquestes noves vies d’ingressos, va destacar final-
ment la diversificació empresarial i el desenvolupament de nous 
negocis digitals. Així, ha explicat l’aposta de Vocento per nous 
eixos temàtics com el de la música o la gastronomia, com de-
mostra la compra de Madrid Fusion, i també per nous negocis 
digitals rendibles, com són Infoempleo i pisos.com en l’àmbit 
dels classificats, Oferplan a l’e-commerce o local Digital Kit en 
el dels serveis digitals.

Bergareche ha reivindicat la importància del periodisme com 
a indústria davant del “excés de fascinació” amb els models 
d’emprenedoria. “Cadascú ha de saber el lloc que ocupa, no-
saltres som una part clau d’un ecosistema empresarial, social 
i laboral, amb més de 20 redaccions i una plantilla de més de 
2.700 persones de les quals gairebé 1.200 són periodistes, la 
mateixa xifra que té el New York Times”, va dir. “L’emprenedoria 
aporta innovació i dinamisme a aquest ecosistema, i a Espanya 
han sorgit mitjans emprenedors molt interessants, hi ha lloc per 
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a tothom, però necessitem grups grans que assegurin la dimen-
sió industrial”, ha defensat. “A més, nosaltres tenim l’obligació 
de ser rendibles cada dia”, ha recordat. En aquest context, i en 
un país en què hi ha dotzenes de facultats de periodisme, es 
va mostrar optimista davant la pregunta d’un dels assistents: 
“Els estudiants de periodisme d’avui tenen la responsabilitat 
d’aspirar a crear una part del periodisme del demà, i gairebé 
tot és possible, però sabent que una part important d’aquest 
periodisme de demà serà el periodisme de tota la vida”. (Foto: 
Vocento)
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Efectes sobre la llibertat d’expressió 
de la Directiva europea de drets 
d’autor
Per Héctor Fouce / European Journalism Observatory

  
El Parlament Europeu acaba d’aprovar la segona lectura de la 
proposta de directiva sobre drets d’autor que ara han de re-
dactar el Consell i la Comissió. Es tractava de posar al dia les 
normes en una matèria que canvia massa ràpid i que tendeix a 
desbordar ràpidament els límits de la llei.

Les dues qüestions més polèmiques impliquen directament li-
mitacions a la llibertat d’expressió tot i ser presentades com a 

simples ajustos de l’equilibri entre els sectors de les indústries 
culturals i de la tecnologia. El primer té a veure amb l’obligació 
de pagar als editors per enllaçar notícies. El segon, amb 
l’obligació d’establir filtres en els serveis de continguts generats 
per usuaris per assegurar que aquests no vulneren la llei de 
drets d’autor.

Alemanya i Espanya ja havien incorporat a les seves legisla-
cions de propietat intel·lectual l’obligació del pagament als edi-
tors per enllaçar a les seves notícies, amb resultats discutibles. 
En el cas espanyol, l’únic que es va aconseguir va ser el tanca-
ment de Google News, i ben pocs ingressos per als mitjans. Es 
tracta, diuen els editors, d’evitar que cercadors com Google ge-
nerin ingressos a costa d’explotar uns continguts pels quals no 
paguen. L’ambició de qualsevol editor és que els lectors arribin 
a les notícies des de la seva pròpia web, de manera que la pu-
blicitat els acompanyi, evitant qualsevol distracció, digui enllaç, 
que els porti fora de la pàgina. Però bona part de les notícies 
són llegides després de veure-les en xarxes socials(Encara que 
els serveis de missatgeria com WhatsApp comencen a consoli-
dar-se com canals per compartir notícies). El resultat són notí-
cies digitals editades amb esperit analògic, que no permeten al 
lector arribar a les fonts primàries o ampliar la informació.
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Amb la nova normativa, la informació a internet es farà més 
pobre, perquè a l’hora d’escriure hi ha certes fonts, les notícies 
dels mitjans, que haurem d’evitar enllaçar. I possiblement no 
solucionarà els problemes dels mitjans de comunicació deses-
peradament a la recerca d’un altre model de negoci. I si les 
notícies dels mitjans professionals no estan a mà, els usuaris 
faran fora mà d’altres fonts menys rigoroses, informades i con-
trastades, agreujant el problema de la desinformació.

La mateixa indignació d’uns proveïdors de contingut farts de 
veure com els nous gegants d’internet es fan d’or usant els 
seus materials batega en l’aprovació de l’article 13 que obliga 
a filtrar amb algoritmes els continguts generats per usuaris. Si 
l’article anterior podria ser anomenat taxa Google, està podria 
ser la taxa Youtube, però hi ha diferències. YouTube si paga als 
propietaris del contingut quan algú puja, per exemple, un tema 
de Beyoncé. El seu sistema de filtrat, contentid, estableix que la 
peça té copyright i pregunta al seu propietari que fer amb ella. 
Pot deixar-se a la xarxa, eliminar o monetitzar inserint publicitat, 
tot a través d’un algoritme que compara l’arxiu pujat amb un al-
tre de referència. El problema és que YouTube paga una petita 
quantitat de l’ingrés publicitari, no negociable, a la discografia 
o l’estudi de la pel·lícula que acabes de pujar. Per a la indús-

tria cultural, l’ideal seria poder negociar la tarifa, com fan amb 
Spotify, però la diferència és que aquí no és YouTube qui puja 
el contingut, sinó l’usuari, i per tant no és responsable a priori 
de les infraccions que un contingut pugui incórrer.

YouTube ha trigat una dècada i ha invertit milions en desen-
volupar contentid. La idea és que tots els serveis similars han 
d’implementar una tecnologia que funcioni de la mateixa mane-
ra, eliminant el contingut amb copyright, però és obvi que po-
ques empreses tenen el múscul financer i la capacitat tecnolò-
gica de YouTube i la seva companyia matriu Alphabet. Així que 
una conseqüència de la norma podria ser que, lluny de moderar 
la forma en què YouTube explota el contingut aliè, originant el 
que la indústria cultural crida value gap , es consolidi aquesta 
empresa com a monopoli.

Un problema no menys greu és que el filtrat amb algoritmes 
és notablement imperfecte. La propietat intel·lectual té excep-
cions com la cita o la paròdia (i altres menys clares en l’ús just 
dels sistemes anglosaxons). Per utilitzar una fotografia amb 
copyright està prohibit, però usar-la per fer una paròdia està 
permès. I tot i així dependrà de què es parodiï i de la relació 
de l’original amb la cosa parodiada. Problemes que han de ser 
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argumentats davant d’un jutge aportant informes experts i ex-
posant la problemàtica de la llei. L’algorisme no atén informes 
pericials, apreciacions subjectives o artimanyes legals. De ma-
nera que l’automatització del control dels drets d’autor acabarà 
convertida en una forma de censura que sistemàticament eli-
minarà continguts que té un dret avalat per la llei per a circular.

Aquest és un nou episodi d’una carrera cap a endavant que fa 
que la normativa de copyright es reforci de manera constant 
alhora que les eines tecnològiques i les pràctiques de les au-
diències llimen les idees d’autoria i control. Moltes veus han 
avisat que a poc a poc estem canviant internet i eliminant el seu 
potencial per crear societats més participatives, innovadores, 
creatives i democràtiques. I ho estem fent de forma subtil en 
nom del dret d’autor. (Il·lustració: TechInsurance)
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Els europeus més joves estan 
consumint  notícies televisives, però 
també estan en llocs web de diaris
Per Laura Hazard Owen / Nieman Lab

“Mentre que els europeus més joves tenen menys probabilitats 
que els 50 i majors d’edat per utilitzar els mitjans de comunica-
ció públics, és més probable que nomenin una marca de periò-
dics o revistes com a font principal de notícies”.

Una nova investigació de Pew considera que els joves de vuit 
països d’Europa occidental tenen menys confiança en els mi-
tjans de comunicació que els majors d’aquests països. Les per-
sones menors de 30 anys també són molt més propenses a 
rebre notícies en línia que a la televisió, i molt menys probable 
que obtingueu notícies a la impressió. I, en tots els països en-
questats, tenen menys probabilitats que els adults majors de 
nomenar els mitjans públics com a font d’informació més im-
portant, però és probable que els adults majors “nomenin una 
marca de diari o revista com a font principal de notícies”.

Els europeus occidentals menors de 30 anys també són espe-
cialment crítics en la forma en què els mitjans de comunicació 
abasten la immigració, l’economia i el crim.

Els investigadors van fer una enquesta a 16.114 adults a tra-
vés de Dinamarca, França, el Regne Unit, Suècia, Espanya, 
els Països Baixos, Itàlia i Alemanya. Aquests són alguns dels 
resultats de l’informe, publicat dimarts.
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Les persones més joves s’estan allunyant de la televisió i 
de la impressió (però no dels llocs web del diari)
  

Menys de la meitat dels enquestats menors de 30 anys reben 
notícies televisives “almenys diàriament”, excepte a Espanya i 
Itàlia, “on uns dos terços dels adults més joves reben notícies 
televisives diàries”.

Encara que els joves tenen menys probabilitats que la gent 
gran de llegir notícies d’impressió, confien en les marques de 
diaris i confien en ells. Potser amb relació, l’Institut Reuters per 
a l’Estudi del Periodisme va assenyalar a principis d’aquest any 
que, en 37 països, les persones menors de 45 anys tenen més 
probabilitats de pagar per notícies que els majors de 45 anys.

Els joves reben notícies de les xarxes socials, generalment 
a partir de fonts amb les que estan familiaritzats
No és cap sorpresa que els joves europeus occidentals “tinguin 
més probabilitats de rebre notícies sobre els mitjans de comu-
nicació social que els adults majors”. No penseu en això com 
a novetats de comptes de mitjans socials a l’atzar, però, els 
enquestats de 18 a 29 anys eren “És més probable que esti-
gueu familiaritzats amb les fonts de notícies que es troben a les 
xarxes socials que els de 50 anys o més”.

  

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Potser sorprenentment, “pocs europeus occidentals, indepen-
dentment de l’edat, pensin que les notícies que veuen en els 
mitjans de comunicació social reflecteixen les seves pròpies opi-
nions”. En la mateixa línia, “a la majoria dels països enquestats i 
en tots els grups d’edat, pocs diuen que les notícies que discutei-
xen amb els amics reflecteix les seves pròpies opinions”.

Un allunyament dels mitjans públics
Els europeus més joves occidentals tenen menys possibilitats 
de confiar en les organitzacions de notícies públiques que les 
persones grans.

Als països del sud estudiats -França, Itàlia i Espanya- els mi-
tjans de comunicació públics no es classifiquen entre les tres 
principals fonts nomenades pels adults més joves... En la res-
ta dels països enquestats, tot i que les organitzacions de no-
tícies públiques es troben entre les seves primeres posicions 
Tres fonts principals, els adults més joves no nomenen aquests 
comptes tan freqüentment com els majors de 50 anys.

L’única excepció és el Regne Unit, on la BBC és “la font de no-
tícies més coneguda en tots els grups d’edat, citat per almenys 
quatre de deu adults de cada grup d’edat com a font principal de 
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notícies”. (No obstant això, la BBC té reals preocupacions sobre 
la retenció dels joves televidents a l’edat de Netflix i YouTube).

Un allunyament dels mitjans públics no significa un canvi de 
distància de les empreses de mitjans tradicionals en general.

Els europeus més joves tenen més probabilitats de nomenar 
una marca de periòdics o revistes com a font principal de no-
tícies. Un exemple sorprenent és França, on Le Monde és la 
principal font d’informació més freqüentada entre els menors 
d’un 30% -20%, en comparació amb el 6% d’aquests 30 a 49 i 
només el 2% dels majors de 50 anys. Els diaris són molt menys 
comuns com a font primària de notícies entre el grup d’edat més 
antic dels vuit països. Només en un país -Suècia- els adults 
eren majors de 50 anys amb un diari (Aftonbladet) a una taxa 
del 5% o més com una de les fonts de notícies principals. Els 
adults tenen entre 30 i 49 diaris de nom com a fonts principals 
en alguns països, però normalment amb taxes més baixes que 
els menors de 30 anys.

A més, mentre els europeus més joves confien en els mitjans de 
comunicació (en general) menys que els adults grans, confien 
en els punts de venda a preus més alts que els adults majors.

Us oferim l’informe complet de Pew Research Center. Només 
cal CLICAR AQUÍ. (Infografies: Pew)
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La relació amb Facebook de dotze 
diaris europeus: Asimetria, incapacitat 
per monetitzar i incertesa
Per Dámaso Mondéjar / MIP-Universitat Miguel Hernández

“Tots els mitjans estudiats continuen experimentant una relació 
de asimetria, incapacitat de monetitzar efectivament l’abast fora 
de la xarxa social, incertesa (com els canvis sobtats i de vega-
des inexplicables que poden transformar el rendiment de la nit 

al dia), i preocupació pel risc de la plataforma a llarg termini. 
Aquesta ha estat una de les moltes conclusions que ha obtingut 
l’últim informe del Reuters Institute Digital News Report sobre 
la relació de dotze mitjans de comunicació europeus diferents 
amb Facebook. No obstant això, l’institut d’investigació coordi-
nat per la Universitat d’Oxford ha conclòs també que, tot i que 
les companyies analitzades se senten “frustrades”, Facebook 
segueix sent la xarxa social més rendible en termes de “trànsit, 
accés extern a la web i venda de subscripcions”.

L’institut ha extret aquestes dades de les 21 entrevistes rea-
litzades a editors i gerents de mitjans de sis països europeus 
diferents (Finlàndia, Alemanya, Itàlia, Polònia i Regne Unit) i de 
l’estudi de les seves estratègies en xarxes amb l’eina Crowd 
tangle, ideal per el monitoratge de publicacions a Facebook, 
Twitter i Instagram. Els diaris i cadenes de televisió contactats 
han estat LCI i Le Monde (França); TgCom24 y La Repubblica 
(Itàlia); TVN24 y Gazeta Wyborzca (Polònia); ITV News y The 
Times (Regne Unid); n-tv y Süddeustche Zeitung (Alemanya), e 
Iltalehti y Helsingin Sanomat (Finlàndia); una divisió que es ca-
racteritza per la dualitat premsa escrita-comunicació televisiva 
(excepte en el cas de Finlàndia, on només s’han pogut estudiar 
dos mitjans de premsa escrita).
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A més de la relació amb Facebook, el Reuters Institute ha ana-
litzat quines són les estratègies emprades amb les altres dues 
grans xarxes socials del nostre temps: Twitter i Instagram. Pel 
que fa a la primera, asseguren que el valor del seu ús resideix 
en la capacitat per “generar abast i visibilitat a través de notícies 
d’última hora, especialment en el cas de polítics, periodistes i 
amants de les notícies”. Amb Instagram el negoci no està tan 
clar, pel fet que les companyies preguntades segueixen en una 
etapa “experimental”. No obstant això, aquesta plataforma es 
planteja com una oportunitat d’expansió: “Instagram es veu com 
una xarxa social de ràpid creixement, amb un potencial significa-
tiu per oferir un alt compromís d’audiència i promoure marques 
de diaris, especialment per a les audiències més joves.”

  

Percentatge d’ús de les grans xarxes socials en els països 
usats com a mostra / Captura

El controversial algoritme de Facebook
Cal destacar que l’estudi també ha posat el focus en la capaci-
tat d’adaptació dels mitjans a l’inrevés que li va donar Facebook 
el gener passat. La companyia, encapçalada per Mark Zucker-
berg, va decidir canviar el seu algoritme i donar-li més relle-
vància a les publicacions que tinguessin continguts personals, 
en detriment de les pàgines d’empreses, marques i mitjans de 
comunicació. Aquest canvi va crear a l’entorn del periodisme 
una incertesa que en l’informe es descriu com “escenari apoca-
líptic”. Ara bé, un cop fet l’estudi, l’institut conclou que la realitat 
en la majoria dels casos “està molt lluny d’aquest escenari”, 
malgrat que les dades no acabin de ser concloents.

Aquest resultat es deu al fet que l’impacte d’aquest algoritme 
varia segons el mitjà que es miri, de manera que no es pot 
assegurar que fos desastrós per a tots; de fet, com expliquen 
en el propi informe, algun que altre mitjà fins va augmentar el 
trànsit: “ Le Monde i LCI van veure disminuir les interaccions en 
gairebé un terç, però, per exemple, The Times va veure créixer 
les interaccions. No hi ha un patró clar o enfocament únic que 
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expliqui aquesta variació (i hi ha molts factors externs que no 
podem controlar), però en general les organitzacions que van 
augmentar la seva activitat a Facebook han vist una disminució 
menor en les interaccions que altres, havent-hi alguns casos de 
creixement “.

Gràfic en què es mostren els tipus de “post” que pugen els mi-
tjans analitzats: “Links”, vídeos nadius de Facebook i fotos / 
Captura de pantalla

Malgrat que no es pugui demostrar que el canvi d’algorisme 
hagi causat un impacte negatiu en els mitjans estudiats, sí que 
s’ha posat un exemple per poder burlar les traves imposades 
(1). Principalment, com explica Alessio Balbi, director de con-
tinguts en línia de La Repubblica entrevistat per l’informe, la 
solució passa per augmentar la publicació de vídeos nadius de 
la pròpia xarxa social: “Com Facebook va manipular l’algoritme, 
aquests vídeos de la pròpia plataforma van ser recompensats 
a nivell de engagemente, de manera que publicar afavorir el 
contingut no audiovisual -com els enllaços- que publiquem pos-
teriorment”.

“Incertesa considerable”, però manteniment de la inversió
Com conclouen en l’informe, els resultats mostren que els pe-
riodistes entrevistats senten una clara preocupació per la vola-
tilitat de les xarxes socials que utilitzen, però no per això han 
decidit fer-se enrere en el que consideren una oportunitat per 
millorar el treball que s’ha estat fent . “Les relacions dels mitjans 
de comunicació amb les xarxes socials continuen caracterit-
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zant-se per frustracions freqüents, una incertesa considerable 
(especialment a mesura que els algoritmes i les prioritats can-
vien, de vegades de manera espectacular i sense previ avís), i 
pel risc de la plataforma a llarg termini. Però també mostra que 
els editors continuen invertint, adaptant-se i experimentant en 
plataformes amb les que competeixen per l’atenció i la publici-
tat,

(1) Un recent informe de Chartbeat, un dels mesuradors de 
trànsit en línia més populars entre els mitjans, va revelar fa un 
parell de dies que el trànsit generat per Facebook ha baixat un 
40% en l’últim any.
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Cimera de periodisme digital: el futur 
del periodisme en 13 diapositives
Per Charlotte Tobitt / Press Gazette

Els joves “estan més inclinats” a pagar per notícies que els con-
sumidors més grans, ja que solen pagar serveis com Netflix 
i Spotify, segons un analista de la indústria. El director gene-
ral d’Enders Analysis, Douglas McCabe, va compartir aquest 
missatge optimista amb la Cimera de Periodisme Digital de la 
premsa la setmana passada quan va parlar sobre l’estat de 
l’ecosistema del periodisme digital el 2018.

“La confiança en els mitjans de comunicació està augmentant, 
encara que estimo que no està exactament a través del sostre, 
i la tendència a pagar pel periodisme ha crescut”, va dir. “Els 
joves estan més disposats a pagar nous serveis que els vells 
consumidors”.

Nic Newman, autor principal de l’Informe de notícies digitals de 
l’Institut Reuters, també va compartir les últimes investigacions 
sobre com la gent del Regne Unit està consumint notícies. Va 

dir que mentre que la confiança continua sent baixa: el 42 per 
cent de les notícies de confiança i el 54 per cent de les perso-
nes confien en els proveïdors de notícies que utilitzen: la gent 
confia en les notícies que veuen a les xarxes socials fins i tot 
menys (el 12 per cent).

A continuació es detallen les claus de les diapositives presen-
tades per Newman i McCabe a la Cimera de Periodisme Digital 
de PG, celebrada conjuntament amb News UK i allotjada a la 
seu de London Bridge.
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L’ús de les xarxes socials per a les novetats s’ha duplicat durant 
els últims cinc anys, mentre que els que accedeixen als pro-
ductes impresos cada setmana gairebé s’han reduït a la meitat.

La notícia televisiva ha experimentat una caiguda de la popula-
ritat entre els menys de 35 anys de l’11 per cent des de 2013, 
mentre que el nombre de joves que utilitzen principalment fonts 
de notícies en línia, incloses les xarxes socials, ha augmentat 
un 11 per cent.

“Els editors no inverteixen en tauletes”, va dir McCabe. “Les 
tauletes són una manera molt bona de navegar... i també pot 
arribar a millorar-se molt millor que un telèfon mòbil”.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La meitat dels enquestats a l’informe de notícies digitals de 
l’Institut Reuters van dir que buscaven directament els contin-
guts de notícies cada setmana, amb un 50% utilitzant “accés 
a la part lateral”, com ara cerca, mitjans socials o agregadors.

Newman va dir: “Hem aconseguit un punt baix en la qualitat 
de les notícies... això és sobre la diferència entre periodisme i 
coses a Internet”.

Facebook és molt menys important del que era el 2016, ja que 
els més joves han estat atrets per xarxes més noves com Snap-
chat, va dir Newman.
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Newman va suggerir que l’àudio està en augment per a les no-
vetats, amb un 18% que ara accedeix a podcasts com a mínim 
mensuals i un 7% de persones al Regne Unit que utilitzen alta-
veus intel·ligents, fins al 2% l’any passat.

Aquest gràfic, que utilitza dades de l’Associació de Publicitat i 
de la WARC, mostra l’enorme creixement de la part del mercat 
de publicitat en línia durant els últims 15 anys, amb un fort des-
cens dels anuncis publicats als diaris nacionals i, en particular, 
a la resta de premsa.

Només un 10 a un 11 per cent de la despesa total d’anuncis en 
línia del Regne Unit es dirigeix als creadors i editors de contingut.
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La majoria van al DuPopoly de Facebook i Google: el director 
comercial digital del Regne Unit, Ben Walmsley, va dir a la Ci-
mera de Periodisme Digital que el 90 per cent del creixement 
del mercat entra a les seves mans.

  

McCabe va dir que el paper dels editors és ara més important 
que mai per ser una veu crítica en el món digital i augmentar la 
confiança en el periodisme d’alta qualitat.
  

McCabe va dir: “Internet ja no es considera un lloc separat on 
no es paguen coses com en el món real”.
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McCabe ha analitzat el “augment i augment” de les notícies de 
subscripció amb els editors que intenten obtenir una sèrie de 
models: subscriptors premium i micro i registres.

El director gerent del creixement comercial de Telegraph, Dora 
Michail, va dir a la Cimera de Periodisme Digital que “les 
subscripcions són la forma definitiva de compromís”.
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La nova economia digital, el camí 
inevitable dels mitjans de proximitat
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació 21

  
Comunicació 21 ha tret a la llum un més que interessant article 
del secretari general de l’Associació de Mitjans d’Informació i 
Comunicació de Catalunya, Josep Ritort, en el qual rebla un 
dels claus que jo tinc per costum tenir sempre al costat del 
martell: “Per als propers anys, les noves tecnologies, les xar-
xes socials, les aplicacions i el que vindrà, oferiran una gran 
oportunitat per als mitjans de proximitat i per als seus lectors 
residents, ja que permetrà als editors cada cop més mantenir al 

seu lector, sigui on sigui, ben informat, al moment i de manera 
personalitzada. Els mitjans seran un canal bàsic per connectar, 
explicar i trobar-se els joves, els diferents talents, les inicia-
tives diverses..., que s’impulsen arreu del territori i esdevenir 
una plataforma que contribueixi a generar sinèrgies i compartir 
experiències que millorin el potencial, econòmic, professional, 
social..., de tots ells”. Doncs, sí senyor. Una visió encertada i 
possibilista. Bravo!

No hi ha dubte que ara com ara la comunicació en la nova 
societat digital és clau per fusionar el millor periodisme amb la 
tecnologia: un híbrid interconnectat de lector-audiència per a 
més lectors-audiències. Malgrat que les activitats econòmiques 
de la premsa es diferenciïn en la mutabilitat de produir des dels 
nous metamitjans, es té clar que les diversitats d’empreses pe-
riodístiques s’acosten a la tecnologia cognitiva i aposten el futur 
en les audiències a través de la missatgeria, el xat, els bots i 
la interacció de múltiples interfícies en les xarxes. Els disposi-
tius tecnològics sense fils, les plataformes virtuals i els esfor-
ços per endossar models de negoci de la premsa digital podran 
arribar lluny si es concep que la informació és subjacent en 
cada procés que es veu en la mateixa naturalesa de les coses, 
sent el coneixement el seu portal, com ja definia Vlatko Vedral 
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fa vuit o nou anys, tot escrivint que “crear amb les noves lleis 
d’informació en l’economia digital és una tasca llarga i comple-
xa si es considera el coneixement com el valor més elevat de 
generar riquesa i benestar social”.

Són inevitables els canvis en la vida de les persones per la 
disrupció tecnològica, la realitat virtual, la intel·ligència arti-
ficial, la internet de les coses, la digitalització, la reticularitat, 
l’hipertextualitat, la interactivitat i la convergència. No són més 
que dimensions de mons paral·lels en dinàmiques generades 
per la transformació de les infraestructures en comunicació que 
donen peu a les dotze regles inevitables com a tendència que 
marcarà la premsa digital. Però, què és exactament el que vol 
la premsa digital? “El futur no està en el paper, la batalla es 
guanyarà al mòbil. Tant és quants diners guanyis amb el teu 
diari en paper, no és el futur”, deia fa un parell d’anys Emilio 
García-Ruiz, managing editor del diari The Washington Post, 
al diari El Economista. García-Ruiz fou, per cert, l’encarregat 
d’impulsar el desenvolupament tecnològic de la redacció del 
Post, que ara és capaç d’elaborar notícies i continguts de qua-
litat que poden rendir i influir en qualsevol plataforma digital.

Som en la societat de la comunicació vertiginosa. Les notícies 
arriben a la safata d’entrada com pa calent acabat de fer. La 
premsa global busca més lectors pagant menys i la premsa de 
proximitat busca engrandir el forat per on ensenya les orelles 
i va deglutint lectors dels grans diaris. Fa dos anys, els dia-
ris necessitaven superar-se a si mateixos i demostrar-se com 
a competidors ferris entre ells; desmantellar amb cops durs 
al seu contrincant i desvelar que l’adaptació era cosa de ru-
tina d’un periodisme de registre, embarcant-se en la distribu-
ció d’exemplars únics, màrqueting i audiència digital. Han fet 
aquest camí de 24 mesos i encara no han trobat l’autopista de 
sortida del seu model.

La premsa local també ha patit la metamorfosi, però des d’un 
laboratori diferent, el “de casa”, el de la proximitat. I aquests 
editors que fan arribar les notícies més properes als seus lec-
tors van fer passos de reinvenció per anar continuant dins el 
seu peculiar laboratori d’experimentació en l’ecosistema me-
diàtic de l’emergent entorn digital amb un èxit que ha sorprès 
l’entorn i que encara no han assumit ni les agències de publici-
tat ni les centrals de mitjans, descol·locades i encara aferrades 
a una premsa diària que es veu superada pels mitjans fins fa 
poc menyspreats.
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Us convido, lectors, a seguir el compte-lectors digital; veure com 
sense pausa pugen els lectors digitals dels mitjans locals en un 
pols amb el tràfic de visites que si més no resulta significatiu. La 
fórmula aplicada per les associacions de mitjans locals als seus 
associats, basada en l’orgull i la formació, esdevé exemplar. 
L’acostament d’aquestes associacions al món universitari i als 
observatoris de la comunicació ve essent la clau per fusionar 
el millor periodisme amb la tecnologia: un híbrid interconnectat 
de lector-audiència per a més lectors-audiències. Cal fixar-nos 
que, fins al moment, “la premsa a internet entén únicament el 
seu futur per mitjà de la seva transformació tecnològica aju-
dada també pels canvis fugaços de transmetre els missatges 
informatius, la força de la interconnexió global i la intangibilitat” 
(OCDE, 2015).

És cert, clar, tot reconeixent que la premsa de proximitat està 
afrontant amb nota dos reptes més. El primer, la transformació 
dels continguts periodístics: la difusió de notícies digitals per-
met utilitzar un llenguatge multimèdia a l’hora d’informar i els 
editors catalans estan aprenent que, al costat del text, els seus 
periòdics també poden emprar recursos audiovisuals, com ví-
deos o so, per enriquir els seus productes i fer-los més atrac-
tius per al públic. D’altra banda, la possibilitat de crear con-

tinguts personalitzats i rellevants per a la vida dels ciutadans 
està essent perfectament recollida per una colla de capçaleres 
professionals, senzillament perquè ara és més fàcil que mai. A 
més, específicament en el periodisme local, internet ha obert 
la porta a la creació de micromitjans, de molt petita dimensió i 
molt vinculats a comunitats específiques, com barris o pobles 
de mida reduïda. L’aprofundiment en la informació local, a partir 
de continguts hiperlocals, es configura, d’aquesta manera, com 
una alternativa de futur d’altíssim interès. Com la nova econo-
mia digital, el camí inevitable dels mitjans de proximitat. (Foto: 
Esplanade Zagreb Hotel)
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