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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: Intel·ligència Artificial: per a què pot usar-se en periodisme i què estan fent els mitjans
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Quin contingut podria ser tan rellevant perquè els lectors estiguessin disposats a pagar per ell?

COMUNICACIÓ DIGITAL
La transició digital de les notícies locals

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els grans grups de mitjans espanyols només reben el 20% dels ingressos publicitaris digitals

NOVES EINES
Esperant un Netflix de la premsa

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
L’etiqueta de notícies d’última hora de Facebook arriba a Espanya

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Com seran les revistes del futur?
TRIBUNA: Més “engagement” al mòbil
ENTREVISTA: Les doloroses realitats de gestionar i motivar una redacció diària local el 2018
ANÀLISI: Les doloroses realitats de gestionar i motivar una redacció diària local el 2018
DOSSIER: La investigació en comunicació a España: temporalidad laboral, producció intensiva i competitivitat (Resum)
OPINIÓ: El futur dels mitjans
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Intel·ligència Artificial: per a què pot 
usar-se en periodisme i què estan fent 
els mitjans
Per Fundación Luca de Tena / Laboratorio de Periodismo

  

La Intel·ligència Artificial s’anuncia com una de les noves tec-
nologies que poden ajudar al periodisme a ser més eficient. En 
un primer nivell, la intel·ligència artificial ja està sent usada en 
desenes de redaccions de diaris per a, mitjançant bots, publicar 
notícies curtes procedents de fonts de dades. Per exemple, no-
tícies de borsa, del temps, resultats de futbol...  

Encara que alguns mitjans nord-americans venien provant amb 
aquesta tecnologia des de 2010, el primer cas que va generar 
cert impacte es va produir a la Xina el 2015. Un robot periodista 
anomenat Dreamwriter, dissenyat per la companyia xinesa de 
videojocs Tencent, va generar una notícia de 916 paraules en 
només 60 segons i va provocar el desconcert en les redaccions 
del país.

L’article, titulat “Índex de preus al consumidor d’agost”, va ser 
escrit en xinès i no tenia ni un sol error. Des de llavors són molts 
els mitjans de comunicació que fan servir bots per elaborar notí-
cies curtes i moltes les eines que es fan servir a les redaccions 
precisament per a aquest propòsit: Dreamwritter, Heliograf, 
Syllabs, Quill, Quakebot, Soccerbot, RADAR, Kognetics, Mitja 
Brain, StatsMonkey, WordSmith, Recount...

El professor de la Universitat de Maryland Nick Diakopoulos 
divideix el seu funcionament en cinc etapes:

1) Incorporar:  Les notícies sobre el clima, els esports i els ne-
gocis tenen una gran quantitat de dades estandarditzades que 
necessiten ser primer llegits per l’algoritme perquè el periodista 
robot els pugui emmagatzemar.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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2) Calcula:  El robot detecta punts “d’interès periodístic” en la 
història, per als que l’algoritme ha construït “criteris”. Des de 
la seva tresor de dades, l’algoritme comença a aïllar els punts 
com el “màxim, mínim, més gran, els canvis en el valor, en-
creuament d’un punt de referència”, etc. 

3) Identificar angles:  El robot llavors ha de donar un “an-
gle” a la història. Els angles, que són essencialment “patrons 
d’esdeveniments, circumstàncies, entitats i les seves caracte-
rístiques”, són presos d’una biblioteca pregenerada. Un angle 
pot ser qualsevol cosa, des de “la major caiguda del mercat” a 
“el millor rendiment del camp”. Els angles es classifiquen d’1 a 
10, i el robot selecciona l’angle que “s’ajusta a la història”.

4) Generar:  L’última etapa és l’escriptura de la peça de notí-
cies, tasca per a la qual l’algoritme té plantilles específiques. 
Les plantilles contenen el “qui, què, on, quan, per què i com” 
d’una notícia. Un programa de “composició de frases” ajuda en 
la formació de l’oració.

5) Connectar els punts de la història:  Totes les dades han 
d’estar vinculats a la història, igual que els noms de persones, 
llocs, etc. El robot també pot treure informació sobre un home 

de negocis o esportista d’Internet - com quin lloc pertany, quina 
edat té, etc.

A més de per escriure articles basats en dades, per a què 
més pot usar-se?
Però, més enllà de l’ús d’aquesta tecnologia per publicar notí-
cies que no requereixin cap tipus de contextualització o inter-
pretació, permetent així als periodistes centrar-se en informació 
diferencial, què pot aportar en realitat la Intel·ligència Artificial 
al Periodisme? Fem un repàs a les opinions publicades en els 
últims mesos sobre la cruïlla entre Periodisme i Intel·ligència 
Artificial i fins on pot arribar, sempre des d’una perspectiva fun-
cional, realista i allunyada de la ciència ficció. 

Personalització de la informació. Un informe de l’Institut de Re-
uters per a l’Estudi del Periodisme de la Universitat d’Oxford sobre 
periodisme, mitjans i tendències i prediccions destaca que una de 
les aplicacions més comunes de la intel·ligència artificial és millorar 
les recomanacions de continguts, entendre les preferències indi-
viduals i personalitzar cada edició en “format, temps i freqüència”. 

Coneixement de l’usuari. Potser és una de les àrees en què 
més esperances hi ha dipositades. Analitzar el lector basant-se 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

en la seva navegació i creuant dades amb altres dades, permet 
conèixer en profunditat com són els lectors i què volen, enfocar-
se més en el que realment preocupa a les comunitats, generar 
patrons comportamentals i índexs de maduresa que permetin, 
en base a la IA, augmentar el nombre de subscriptors de pa-
gament, reduir la taxa de cancel·lació o oferir una publicitat de 
més valor.  

El MIT està treballant en algoritmes que aprenen a predir com 
es comportaran els humans que surten en un vídeo. Poden, per 
exemple, endevinar si en una sèrie com  “Mujeres desespera-
des”  (és una de les que s’utilitzen en aquesta experiència) les 
protagonistes van a abraçar-se, cridar-o bufetejar en l’escena 
següent. En un futur podrien a arribar a predir el comportament 
del consumidor de notícies.

Descobriment de primícies. Alguns diaris ja tenen la 
intel·ligència artificial treballant sobre bases de dades públi-
ques per, un cop introduïts els criteris, detectar desviacions im-
portants que amaguin casos de mala praxi o d’una altra índole. 
Altres usos no van tan enllà, però sí que permeten aprofitar les 
bases de dades en obert per generar milers de notícies. 

Per exemple, el projecte RADAR -Reporters and Data and Ro-
bots- es basa en conjunts oberts de dades del govern, les auto-
ritats locals i els serveis públics. L’editor en cap de Urbs Media, 
Gary Rogers, va dir que inicialment van començar a estudiar 
les possibilitats de generar històries per als mitjans nacionals 
usant fonts de dades obertes, però aviat es van adonar que la 
seva naturalesa altament segmentada geogràficament signifi-
cava que era molt adequada per a les històries locals. “Així que 
en lloc d’escriure una història sobre un conjunt de dades -una 
història nacional- es podrien escriure 10 històries regionals o 
200 històries d’autoritats locals”, assegura. 

Descobriment de notícies d’última hora. Alguns mitjans ja fan 
servir la intel·ligència artificial per detectar canvis en variables 
que permetin localitzar una notícia d’última hora. En un nivell 
molt bàsic, alguns mitjans estan rastrejant contínuament des-
enes de fonts (xarxes socials, comentaris, etc.) per detectar 
notícies d’última hora, bé per paraules clau que es repeteixen 
en temps real aprenent dels propis errors i millorant el procés 
mercè a “machine learning”. 

Lluita contra la desinformació. La intel·ligència artificial, que in-
clou el Big Data, pot ajudar a discernir quan una informació que 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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arriba a una redacció és falsa o un intent interessat de fonts de 
desinformar. Moltes de les eines que s’estan construint de “fact 
checking” estan aixecades sobre processos d’intel·ligència ar-
tificial. 

Transparència i traçabilitat de la informació. La intel·ligència 
artificial permet a un lector conèixer com s’ha elaborat una notí-
cia i, igual que succeeix amb alguns aliments, accedir a la seva 
traçabilitat. 

Per exemple, el diari espanyol Público ha creat una Eina de 
Periodisme Transparent, TJ Tool (per les sigles en anglès, 
Transparent Journalism Tool), que  permet visualitzar de mane-
ra ràpida i amena el procés periodístic darrere de cada notícia i 
atorgar-li una valoració percentual de transparència.

D’aquesta manera, a Público han pres nota de les recoma-
nacions de diferents organismes internacionals  (Access Info, 
PDLI, FNPI i RSF) i han decidit apostar per la traçabilitat de 
la informació (fer públics i transparents els processos infor-
matius) perquè els lectors tinguin la certesa que estan davant 
d’informacions fiables. 

TJ Tool és un projecte d’innovació digital en codi obert i amb un 
plugin WordPress perquè qualsevol mitjà pugui instal·lar aquest 
programari amb facilitat i oferir la màxima traçabilitat del pro-
cés de creació de les seves notícies gràcies al Mapa de Trans-
parència.

Trobareu més informació sobre aquest tema en aquest link. 
(Il·lustració: Coeinf)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PRÒXIMS ESDEVENIMENTS 2018

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIBER 
03 - 05/10    
Fira Internacional del Llibre

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

SALÓ NÀUTIC 
INTERNACIONAL DE 
BARCELONA
10 - 14/10

CARAVANING
12 - 21/10
Saló Internacional del 
Caravaning

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

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

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

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

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

BARCELONA MEETING POINT
25 - 28/10
Saló Immobiliari Internacional

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

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

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

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

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

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

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

DESEMBRE
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27 - 30/12
El nou Festival de la Infància
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Quin contingut podria ser tan 
rellevant perquè els lectors 
estiguessin disposats a pagar per ell?
Per The International News Media Association (INMA)

El diari Svenska Dagbladet (SVD) ha multiplicat per cinc el 
nombre de nous subscriptors. El seu secret: aplicar quatre ti-
pus de contingut per ser d’utilitat al lector. Quin contingut po-
dria ser tan rellevant perquè els lectors estiguessin disposats a 
pagar per ell? És la pregunta que es van formular al diari suec 
Svenska Dagbladet (SVD). A partir d’una anàlisi exhaustiva de 
tota classe de notícies i formats, van arribar a un denomina-
dor comú: l’important per al lector no eren les temàtiques sinó 

la satisfacció d’una sèrie de necessitats. I per descomptat, la 
màxima qualitat en el que se li ofereix.

Amb el patró comú definit, els responsables del diari han donat 
a conèixer, per grups, el tipus de contingut que els lectors estan 
disposats a pagar:

1. Contingut que ajuda el lector a comprendre millor les 
notícies.- És un dels bàsics. Sense un bon periodisme de rigor 
que investigui, guiï i analitzi el flux de notícies, no hi ha lector 
disposat a res. La taxa de lectors és alta, però la conversió 
baixa, ja que hi ha més competència. Són molts els mitjans on 
abunda aquest tipus d’informació.

2. Continguts propers als lectors en la seva vida quotidia-
na.- Es tracta d’aquell periodisme que és directament útil per 
als lectors en la seva vida quotidiana. Per exemple, pot tractar-
se de consells sobre les seves finances o de nous descobri-
ments en camps com la psicologia, alimentació i salut. La taxa 
de lectors és alta i la taxa de conversió, també.

3. Contingut que ajuda els lectors a comprendre el món en 
què vivim.- Es tracta d’explicar les nostres pròpies perspecti-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ves sobre coses que ens envolten com, per exemple, cap a on 
es dirigeix el país de guanyar una o altra opció política davant 
unes eleccions. El nombre de lectors és sovint menor que en 
els altres dos camps, però la taxa de conversió és alta, perquè 
la informació no es pot trobar en un altre lloc.

4. Continguts propers als interessos i identitats dels lec-
tors.- És el que des SVD defineixen com “periodisme agradable 
de conèixer”. Podrien ser consells sobre pel·lícules o llibres, 
crítiques de restaurants... Normalment, aquest camp no con-
verteix molt, però té una alta proporció de lectures registrades.

El posar en marxa aquest tipus de periodisme ha portat al diari 
a crear nous llocs de treball a la seva redacció: equips de dades 
i anàlisi, editors que treballen de forma transfronterera amb tots 
els departaments... A més, s’han buscat noves aliances com les 
col·laboracions amb la revista americana The Atlantic, de la que 
publiquen, cada mes, una història en profunditat. Aquests es-
forços han suposat que SVD hagi multiplicat per gairebé cinc el 
nombre de nous subscriptors. (Infografia: kundservice.svd.se)

L’AMIC convidada a la Diada de la 
Premsa Local de Menorca

Aquest divendres se ce-
lebra a Ciutadella la Dia-
da de la Premsa Local 
de Menorca, amb motiu 
d’aquesta fita l’Associació 
de Mitjans d’Informació i 
Comunicació (AMIC) ha 

estat convidada a assistir-hi per a conèixer de prop la realitat 
illenca, i serà rebuda per l’alcaldessa de Ciutadella, la  Excma. 
Sra. Joana Maria Gomila Lluch.  A més, el secretari general, 
Josep Ritort, participarà en els actes amb la conferència “Opor-
tunitats per als mitjans de proximitat: una mirada internacional”.

Alhora amb motiu de la Diada la junta directiva de l’AMIC s’ha 
reunit per primer cop a Ciutadella, on la publicació El Iris, as-
sociada a l’AMIC, ha estat l’amfitrió amb més de 75 anys de 
publicació ininterrompuda a Ciutadella.

Actualment, l’AMIC està integrada per 329 mitjans de comuni-
cació de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalun-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ya Nord i Andorra. Dels quals 35 són de les balears on cada cop 
més està guanyant presència.

Sueca acull una trobada de directius 
de premsa local valenciana
Els tretze diaris locals i comarcals que constitueixen l’Associació 
de la Premsa Comarcal Valenciana van celebrar aquesta set-
mana la seva assemblea general a les instal·lacions del casino 
de l’Ateneu Suec del Socors, a Sueca, amb la col·laboració del 
consistori. Aquesta vegada els amfitrions van ser el diari local 
Suheca.com i la revista Estil. La reunió va estar presidida per 
Ramón Climent, president del col·lectiu.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit va reafirmar el seu su-
port a la premsa de proximitat, la col·laboració directa que man-
té l’ajuntament amb els mitjans d’abast local i comarcal, entre 
d’altres, i el seu respecte pel paper que desenvolupa a la infor-
mació de la població i en el foment i la promoció de la llengua.

Per la seva banda, l’edil de Comunicació, Isabel Jiménez, va 
felicitar el col·lectiu per la seva tasca i els va convidar a seguir 

fent la seva feina. A més va assenyalar que la trobada “contri-
bueix a enriquir el nostre panorama comunicatiu» a través de 
l’intercanvi d’experiències”

El Consell europeu adopta la 
modificació de la normativa audiovisual

El Consell de Ministres de la Unió Europea ha adoptat la revisió 
de Directiva de serveis de comunicació audiovisual aprovada 
pel Parlament a principis d’octubre, en el que és el darrer pas 
del procés legislatiu. Ara el text s’ha de publicar al Diari Oficial 
de la Unió Europea i, un cop entri en vigor, els estats membres 
tindran 21 mesos per traslladar els canvis a la seva legislació.

El president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger 
Loppacher, ha celebrat l’aprovació de la nova normativa i ha 
tornat a reclamar que la llei catalana s’hi adapti el més aviat 
possible. Al setembre, Loppacher va plantejar 15 punts clau que 
caldria tenir en compte a l’hora de dur a terme la modificació.

Les principals novetats de la nova legislació són l’increment de la 
protecció dels menors davant dels continguts perjudicials; les li-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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mitacions a l’emissió de publicitat a un 20% del temps d’emissió, 
i l’obligació d’un 30% de produccions europees en els catàlegs 
de les plataformes de vídeo. (Font: Comunicació 21)

Chronicle Week es presenta com el 
diari setmanal gratuït més gran de 
Gran Bretanya

L’editor de l’Express & Star 
ha llançat el diari gratuït se-
tmanal més gran de la Gran 
Bretanya per als lectors del 
Black Country i els seus vol-
tants. Amb cinc edicions que 
cobreixen Wolverhampton, 

Walsall, Sandwell, Dudley i Cannock, la capçalera s’ha dotat d’un 
aspecte modern per atreure als 272.000 lectors objectius, amb 
l’objectie de generar una resposta més forta per als anunciants. 
Basant-se en el patrimoni de la versió gratuïta de Chronicle del 
MNA, que substitueix, el diari es distribuirà a les llars amb perfils 
demogràfics alineats amb el públic objectiu dels anunciants.

Amb un disseny contemporani i formes noves de publicitat, el 
llançament de la cadena Chronicle imprimeix 210.000 còpies 
entregades a través de la distribució porta a porta. També es-
tarà a la venda en més de 250 llocs de venda de premsa a 
tota la zona. Les històries locals es mostraran al llarg de cada 
edició, amb una completa redacció de les notícies regionals de 
la setmana.

El llançament de Chronicle Week coincideix amb una campan-
ya de màrqueting per promocionar el nou títol als anunciants 
locals. Al costat del nou producte, MNA continuarà publicant 
el setmanari gratuït Stafford Express & Star. L’editora MNA pu-
blica dos dels diaris regionals més importants del Regne Unit, 
l’Express & Star i la seva  germana en paper Shropshire Star. 
(Font i fotografia: Express & Star)

Podem treu el seu propi diari, sense 
firmes ni autocrítica

Podem torna a estar en el focus mediàtic. El partit polític s’ha 
situat en el punt de mira després de la publicació de La meitat 
del camí, el seu nou “mitjà de comunicació”, el nom del qual fa 
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referència al nou eslogán de la formació. “Entre tanta intoxica-
ció de OKcloacas, Inda i Villarejo, us presentem per fi un diari 
que diu la veritat i no fa olor de caca”, va assegurar Pablo Eche-
nique, secretari d’organització de Podem.

Aquesta nova publicació, que compta amb vuit pàgines i és de 
caràcter mensual, té el preu de “un somriure”. En la seva pri-
mera edició, el rotatiu (que es pot descarregar en PDF) porta a 
portada l’acord pressupostari de Pere Sánchez i Pablo Iglesias, 
la pujada del salari mínim, les mobilitzacions dels pensionistes 
o la prohibició de la publicitat de les cases d’apostes , entre 
altres temes.

En el primer número es poden llegir informacions com l’augment 
del salari mínim o la prohibició de la publicitat de les cases 

d’apostes. Tot això mesures pactades amb l’Executiu. També 
es recorda la moció de censura: “El Partit Popular a l’oposició i 
M. Rajoy a Santa Pola”.

Podeu llegir la versió en català CLICANT AQUÍ  (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

La Razón compleix 20 anys

El diari La Razón celebra el seu vintè aniversari d’”Una manera lliu-
re i compromès en entendre l’actualitat”, com diu l’article en què 
recorden com des de les seves pàgines tothom ha estat una mica 
testimonis de l’arribada d’un nou Pontífex, la guerra de Síria, el Bre-
xit, Trump o l’auge del secessionisme català, entre altres qüestions.

Els Reis espanyols van presidir l’acte amb què s’ha comme-
morat els 20 anys de vida del diari madrileny conservador. Un 
acte al que hi van assistir, entre d’altres, el president del Govern 
d’Espanya, Pedro Sánchez, i els líders del PP, Pablo Casado, i 
de Podem, Pablo Iglesias; així com representants d’institucions 
com la presidenta del Congrés, Ana Pastor i el president del 
Senat, Pío García Escudero.
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https://www.amic.media/media/files/file_352_1757.PDF


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El president de Planeta, José Crehueras, pronunciava unes pa-
raules d’agraïment als convidats i Felip de Borbó i la seva es-
posa descobrien una placa commemorativa de l’esdeveniment i 
es projectava un vídeo amb imatges dels 20 anys de vida de La 
Razón. (Font: Mediàtic/Àmbt d’Estratègia)
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La transició digital de les notícies 
locals
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Executat per Joy Jenkins (postdoctoral Research Fellow), sota 
la direcció de Rasmus Kleis Nielsen (director de l’Institut Re-
uters per a l’Estudi del Periodisme) s’ha elaborat un informe 
sobre la transició digital de les notícies locals. 

En aquest informe, s’analitza com els diaris locals i regionals 
d’Europa s’adapten a un entorn mediàtic cada vegada més digital, 
mòbil i dominat per la plataforma i es reconeix que les redaccions 
de mitjans locals tenen un paper especialment important en el 
servei de les seves comunitats. “Els desafiaments i les oportuni-
tats que s’enfronten són en part similars als de les organitzacions 
de notícies nacionals (disminució de l’abast i els ingressos legats, 
empetitiment de les redaccions, noves possibilitats de connectar 
amb el públic en línia), però també parcialment diferenciades (la 
majoria té menys oportunitats d’aconseguir escales i els seus 
recursos són més limitats). invertir en mitjans digitals però també 
menys competència directa en els seus mercats locals.

L’estudi es centra en la transició digital dels diaris locals i regio-
nals i com defineixen i naveguen els desafiaments i les opor-
tunitats que afronten, incloent-hi la creació de primeres sales 
digitals, la comprensió i l’adaptació a les necessitats del públic 
i la diversificació dels seus models de negoci. Un tema clau 
és com els plantejaments de les empreses matrius dels diaris 
locals configuren les maneres d’adaptar-se als mitjans digitals.

En particular, els autors de l’informe suggereixen que les em-
preses matrius busquen estratègies globals diferents per pro-
duir i monetitzar notícies locals en l’era digital. I identifiquen tres 
enfocaments: la recerca d’escala nacional, amplitud regional o 
profunditat local. “Aquestes estratègies –diu l’informe- influei-
xen no només en la forma en què les redaccions locals prenen 
decisions sobre continguts editorials, sinó també com diferen-
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cien els seus productes en línia i imprimeixen, discuteixen el 
seu públic, conreen les tàctiques de les xarxes socials, centren 
els seus models de negoci i desenvolupen plans per al futur”.

Aquest informe explora la manera com els diaris locals estan 
canviant les seves pràctiques editorials, de producció i de ne-
gocis per operar amb més eficàcia en un entorn de comunicació 
digital cada vegada més gran. Els autors han trobat que “els 
diaris locals cobrien molts dels mateixos reptes i oportunitats, 
però que els han respost de diferents maneres. Tot i que al-
guns periòdics ja han implementat paywalls i estan treballant 
per fer créixer els seus registres i subscripcions en línia, com 
a França, els diaris del Regne Unit continuen centrats en di-
buixar el trànsit a través de la ruptura de continguts i vídeos, 
mentre que els diaris finlandesos, que encara operen un sis-
tema robust, tot i que disminueixen, imprimeixen negocis, no-
més comencen a explorar la necessitat de cobrar per contingut 
premium”. Molts editors consultats diuen que tot i que els seus 
models de negoci continuen posant l’èmfasi en els seus pro-
ductes d’impresos, alguns han revisat completament els seus 
enfocaments d’impressió, especialment la cobertura enfocada 
a temes temàtics alemanys, i també canvien els seus rols i es-
tructures de redacció.

La diferència entre els diaris que operen de manera indepen-
dent o en empreses de propietat més petites, enfront de les que 
formen part de majors empreses més grans, com Trinity Mirror, 
Johnston Press, Keskisuomailainen i Funke Mediengruppe, va 
ser particularment clara, segons els redactors de l’estudi. Els 
títols independents i els petits grups se centren en la profun-
ditat local, mentre que els grups més grans persegueixen una 
amplitud regional o escala nacional. Les redaccions locals que 
pertanyen a grups més grans descriuen els beneficis de con-
nectar-se a una xarxa de diaris més àmplia i, de vegades, més 
econòmicament robusta, com ara l’accés als experts digitals i 
el contingut digital nacional. Tanmateix, de vegades també es 
veuen desafiats pels objectius de trànsit corporatius dictats per 
models comercials orientats a la publicitat. 

A més de les subscripcions, la publicitat i estratègies d’obtenció 
d’ingressos en línia, els diaris continuen buscant formes alter-
natives d’ingressos, especialment publicacions personalitza-
des, màrqueting intern, esdeveniments, publicacions especials 
i comerç electrònic. Les empreses matrius d’Alemanya i el Reg-
ne Unit han iniciat iniciatives per comprendre millor i controlar 
els patrons d’ús de la web de les audiències i respondre amb 
contingut i publicitat personalitzats, tot i que la majoria reconeix 
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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? 
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que la publicitat sola no finançarà el periodisme local en el futur 
i les redaccions locals han de trobar formes de crear contingut 
i serveis que siguin força i prou convenients per a què la gent 
estigui disposada a pagar per ells.

L’estudi conclou que “aquestes diferents iniciatives no compen-
sen les reduccions dels ingressos legats i la desaparició del 
poder del mercat, que en molts casos ha fet que les notícies 
locals siguin un negoci molt rendible en el passat (una dismi-
nució que ha generat una erosió de la capacitat periodística 
local que subratlla la necessitat de explorar en noves formes de 
periodisme hiperlocal col·laboratiu, sense ànim de lucre i volun-
tari pot complementar les formes existents de periodisme local). 
Però demostren la voluntat de molts mitjans d’informació locals 
d’invertir en el desenvolupament d’un futur digital en comptes 
d’extreure els beneficis operatius a curt termini d’un negoci im-
près declinant”.

Finalment, tot i els reptes als quals s’enfronten, , l’estudi ens diu 
que els diaris amb ADN local romanen dedicats a cobrir les se-
ves comunitats, destacant la seva capacitat distinta d’abordar 
i potencialment suggerir solucions per a reptes, fins i tot quan 
sorgeixen fonts d’informació locals competidores. Citant la con-

fiança entre els seus lectors que han conreat durant dècades, 
també es mantenen optimistes sobre el futur de les notícies 
locals i la seva capacitat per sobreviure en un entorn mediàtic 
cada cop més digital, mòbil i dominat per la multiplataforma. 

Us oferim la lectura completa de l’estudi del Reusters Institute 
de la Universitat nord-americana d’Oxfort, des d’aquest enllaç  
(Foto: Sipiapa.org)

El cap de contingut del diari britànic 
Archant, diu que “és impossible” que els 
lectors paguin notícies locals en línia
 
En un article signat per Charlotte Tobitt a Press Gazette, el cap 
d’articles del diari britànic Archant, Matt Kelly, afirma que “acon-
seguir que la gent pagui el periodisme local en línia ara com 
ara és “impossible”. Kelly afegeix que el que s’ofereix “no és 
prou valorat, francament”, afegint que no està d’ascord amb les 
subscripcions de pagament en la premsa local.

David Higgerson, director d’estratègia editorial digital de Reach 
(anteriorment Trinity Mirror), explica, d’altra banda, que creu 
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que el model de negoci del periodisme local no es trencarà “a 
llarg termini, perquè és massa nostre”. Kelly està d’acord amb 
aquesta opinió de Higgerson i li respon, dient: “No crec que 
estigui trencat, crec que és incomprès. Crec que els mitjans de 
comunicació locals han entès malament el model de negoci des 
de fa molt de temps. ... Crec que és un fet que els mitjans de co-
municació de proximitat tenen un problema d’autoestima quan 
es tracta de noves tecnologies. Suposem que els grans editors 
nacionals saben què fan i els seguim. Ens falta iniciativa”. 

Kelly creu que els diaris locals haurien de ser “l’espai mediàtic 
més lucratiu” a les comunitats locals, especialment perquè els 
tancaments els han portat sovint a tenir un monopoli. “Per què 
no prosperem en aquestes comunitats?”, va preguntar, dient 
que els editors locals i regionals no s’han centrat prou a involu-
crar-se amb els seus lectors.

Higgerson explica que no veu a Facebook com una amenaça per 
als editors de notícies en la seva tasca d’involucrar a les comunitats, 
tot i que “definitivament en l’àmbit comercial”, afegint que accepta 
que el gegant tecnològic hauria de pagar als editors pel valor que 
el seu contingut afegeix a les persones quan estan en el lloc. “Cal 
tenir control de la nostra pròpia plataforma”, va dir. “Cal tenir accés 
absolut a les dades i als coneixements del públic local”. “Cal que la 
vostra plataforma sigui un lloc molt convincent per a la gent, no no-
més un cop al mes sinó tres vegades al dia. Per què la gent no entra 
als nostres webs tres vegades al dia?. En què ens equivoquem?”

“No és culpa del públic. Els diaris més locals es veuen a si 
mateixos com a mitjans especialitzats per les àrees que cobrei-
xen, en comptes d’un subconjunt de notícies nacionals, més 
compromès amb les seves comunitats. hauríem d’explicar la 
importància del periodisme de proximitat als nostres lectors”

L’articulista que signa aquesta informació acaba donant la seva 
opinió, segons la qual a la premsa local no és necessari que els 
redactors seguin a la redacció, o que no en tinguin, de redacció, 
no importa si han de treballar des de Starbucks amb Wi-Fi gra-
tuïta sempre que estiguin a la comunitat i ben amatents. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:  123RF)
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Dos de cada tres usuaris admet 
informar-se a Twitter abans que a la 
televisió

Segons les dades de l’estudi News, Discovery and Influence 
on Twitter, el 60% dels usuaris espanyols confessa haver-se 
informat d’una determinada notícia a la xarxa social abans que 
a la televisió. A més, gairebé la meitat dels mateixos qüestiona 
l’actualitat d’una notícia si aquesta no ha aparegut en Twitter.

L’estudi, que aglutina les opinions de 1.500 usuaris a Espanya, 
recull d’igual manera l’hàbit dels tuiters més joves. El 77% dels 
usuaris amb una edat entre 16 i 34 anys fa servir la plataforma 
per mantenir-se al dia del que passa a nivell informatiu. A més, el 
68% dels enquestats l’utilitza per veure com es desenvolupa una 
notícia en temps real , i un percentatge similar afirma descobrir 
les diferents perspectives d’una història a través de la plataforma.

Els usuaris també han valorat la viralitat de les notícies a la xar-
xa social. Així, el 70% considera que la plataforma és el lloc on 
més ràpid es difon una història . I el simple fet que una determi-
nada informació no aparegui a la xarxa social posaria en dubte 
l’actualitat de la mateixa. Precisament, el 48% dels enquestats 
recela sobre la importància d’una notícia d’última hora si no pot 
localitzar-la en la plataforma.

A més de mantenir-se informats a través de la xarxa social, els 
usuaris de la insígnia de l’ocellet blau solen expressar la seva 
opinió sobre notícies d’actualitat o temes que siguin del seu 
interès . En concret, el 74%.

Amb una edat compresa entre els 25 i els 34 anys, segons 
l’estudi, l’usuari mitjà de la plataforma sol tenir una ment oberta 
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(el 66% dels entrevistats). Li agrada descobrir contingut a inter-
net (83%) i ser el primer a provar productes i / o experiències 
noves (60%).

Trobareu més informació sobre la influencia de Twitter CLICANT 
AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: Twitter)

Informe Google 2018 de lluita contra 
la pirateria

Google llança el seu Informe de 2018 sobre la lluita contra la 
pirateria, on expliquen els programes, les polítiques i les tecno-
logies que s’utilitzen per combatre la pirateria a Internet. Google 
dóna xifres concretes sobre les millores en aquest sentit. Inter-
net ha permès a persones de tot el món connectar-se, crear i 

distribuir noves obres d’art com mai havien pogut fer-ho abans, 
assenyala Cédric Manara, director de Propietat Intel·lectual de 
Google.

“El nostre informe de 2018 sobre la lluita de Google contra la 
pirateria (“How Google Fights Piracy”) explica els programes, 
les polítiques i les tecnologies que fem servir per combatre la 
pirateria a Internet i per garantir l’existència d’oportunitats cons-
tants per als creadors de tot el món.

Aquestes accions semblen tenir efecte: a tot el món ha dis-
minuït la pirateria a Internet , assenyala Google- mentre que 
augmenta la despesa en continguts legítims en totes les cate-
gories. Podeu consultar l’informe AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – Infografia: Music Ally) 

El NYT depassa els tres milions 
d’usuaris de pagament

El New York Times ha revelat els resultats del tercer trimestre 
de l’any, en els quals destaca un notable creixement dels in-
gressos per subscripcions, que supera el 18% respecte al ter-
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cer trimestre de l’any passat. Els ingressos per subscripcions 
(tant al NYT com als mots encreuats o Cuina), en aquest trimes-
tre van ser de 101.200.000 de dòlars. Això suposa que el NYT 
ha depassat ja els tres milions de subscriptors, concretament 
3.095.000 al final del tercer trimestre del 2018, un augment net 
de 203.000 subscripcions en comparació amb el final del segon 
trimestre del 2018 i un 24,4 comparat amb el final del tercer 
trimestre de 2017. (Font: Reuters)
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Els grans grups de mitjans espanyols 
només reben el 20% dels ingressos 
publicitaris digitals
Per Dircomfidencial

La publicitat digital està creixent a ritme de doble dígit a Es-
panya durant els últims anys, alhora que la tradicional no troba 
sòl. Malgrat aquesta tendència, els ingressos digitals dels grans 
grups de comunicació espanyols encara no compensen la cai-
guda del negoci tradicional. Per això, companyies com Prisa, 
Unitat Editorial o Vocento es troben encara aplicant severes 
polítiques de retallades.

I és que en l’ecosistema digital la publicitat digital està domina-
da principalment per dos actors: Google i Facebook. Entre les 
dues companyies podrien estar rebent el 60% dels ingressos 
per anuncis digitals a Espanya.

Molt més que els grans grups de mitjans espanyols -Prisa, Uni-
dad Editorial i Vocento-, que estarien captant entre tots ells al 
voltant del 20% de la publicitat digital que es mou a Espanya, 
segons estimacions de Dircomfidencial. Quedaria un altre 20%, 
que s’hauria de repartir entre la resta de suports digitals que 
componen l’ecosistema mediàtic de l’estat.

La inversió en publicitat digital dels anunciants a Espanya va 
arribar als 347 milions d’euros en el primer semestre de l’any, 
segons dades d’Infoadex. D’acord amb els resultats semestrals 
presentats per Prisa, Vocento i Unidad Editorial, aquests grups 
de premsa van rebre en total 81 milions d’euros per publici-
tat digital fins al juny. D’aquests tres grups esmentats, Unidad 
Editorial és el que més ingressos digitals rep, amb 30 milions 
registrats en el primer semestre. El segueix Vocento, amb 26,2 
milions; i Prisa, amb 25 milions.
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Entre tots ells, la seva quota de mercat és, per tant, del 23%. 
I això malgrat que l’audiència que reben aquests grups supera 
en cada un d’ells els 20 milions d’usuaris únics al mes, segons 
dades de comScore. Entre les seves capçaleres generalistes, 

ABC sites va acreditar al setembre 20,9 milions de visitants; El 
País sites 20.800.000; i El Mundo sites, 19,7 milions.

Si a aquests mitjans generalistes se’ls suma altres capçaleres 
esportives que també pertanyen a aquests grups (Marca i AS) o 
econòmiques (Expansión i Cinco Días), llavors l’abast mensual 
arriba pràcticament a tota la comunitat internauta espanyola. 
Segons un estudi de The Social Media Family, Facebook té al 
voltant dels 23 milions d’usuaris a Espanya. Per tant, la quota 
de mercat que tenen els grans grups de mitjans no es corres-
pon ni de lluny amb l’audiència que registren a Internet.

Per elevar aquesta participació, companyies com Godó, Vocen-
to i Prisa s’han aliat per crear un marketplace conjunt pel que 
fa a la compra programàtica. De moment, aquesta modalitat de 
compravenda publicitària té gran recorregut de creixement a 
l’Estat espanyol, on amb prou feines representa encara el 20% 
de les transaccions. Percentatge molt allunyat al que es registra 
en altres països, com els Estats Units o el Regne Unit. (Foto: 
Col·legi Publicitaris; infografia: Dircomfidencial)
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Primer “afterwork” del sector de la 
publicitat de Catalunya

En el marc de transformació que està duent a terme el Col·legi 
de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya , s’han ini-
ciat els “afterworks”  del sector de la Comunicació Publicitària 
i Relacions Públiques de Catalunya. Es tracta de trobades in-
formals en les que un professional del sector és entrevistat, en 
aquest cas per la degana del Col·legi, Rosa Romà, per donar 
pas a un debat amb els professionals assistents. A continuació 
música i cerveses amenitzen l’estona de `networking’ .

José María Rull, president & CEO del Grup DDB ha estat el pri-
mer convidat a participar a l’”afterwork” amb l’objectiu de saber 

què pensa sobre l’ estat de salut del sector de la comunicació a 
Catalunya, quina és la situació de les agències, com han evo-
lucionat, com és la relació actual agència-client, i totes aquelles 
qüestions que els presents han volgut preguntar.

Canvi, evolució, revolució i transformació són les paraules que 
més s’han repetit en aquesta primera sessió. José María Rull afir-
ma que la revolució porta canvis en diferents nivells. DDB ha expe-
rimentat un canvi cultural en la manera de gestionar l’empresa: les 
oficines de Madrid i Barcelona es gestionen com si fossin una úni-
ca , amb la suma de talents. És un canvi en la forma de treballar: 
col·laborativament, per arribar més lluny. Es busca la col·laboració 
interna, però també l’externa amb la participació dels `partners’.

També implica un canvi d’estratègia: la creativitat és important, 
però també ho és la “customer experience”, el “brand Building”, 
el Big Data, etc. Per Rull, la creativitat és la força transforma-
dora dels negocis, però aplicada a tot: a l’experiència del client, 
a la tecnologia... I segons ha afirmat, la transformació també 
implica conviure, treballar en grups de treball per projectes: el 
procés ja no és lineal, ja no es treballa per departaments, es 
treballa per projectes en grups de treball en què tots els depar-
taments intervenen , inclòs el client.
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En relació al canvi que cal implantar, Rull també creu que s’ha de 
produir en dos nivells: canviant el marc geogràfic -ja que estem en 
un món global- i en la transformació digital. I en aquesta transforma-
ció, el canvi de mentalitat dels directius és clau: hem d’evolucionar 
però sobretot, hem de voler evolucionar. José Maria Rull ha des-
tacat que els professionals més demandats són aquells vinculats a 
la satisfacció el client, que és precisament el sector en el qual els 
clients estan disposats a invertir. No ens podem quedar només amb 
la publicitat en sentit clàssic, perquè això és el que fa que les grans 
agències no tinguin seu a Barcelona, Que paradoxalment és una de 
les ciutats més creatives del món. Hi ha molt camp per recórrer en 
aquest sentit, però ho hem de saber aprofitar, ha manifestat.

Altres qüestions que s’han plantejat en el moment del debat 
ha estat la dificultat que tenen els joves per introduir-se al món 
laboral. Per Rull, el seu futur exigeix buscar altres mons i crear-
los, és a dir, l’emprenedoria com a opció, o bé adquirir conei-
xements d’aquells perfils més demandats, com el digital. Final-
ment, també ha destacat la necessitat d’unir data i tecnologia si 
una agència vol tenir futur. La tecnologia permet models de per-
sonalització i desenvolupament d’eines per mesurar l’eficiència. 
Desenvolupar data, tecnologia i talent creatiu és, segons ell, 
una necessitat imperiosa. (Font: Control Publicidad – foto: Ctrl)

Google bloquejarà tots els anuncis 
d’una web si conté publicitat abusiva

Google incrementarà la pressió sobre la “publicitat abusiva” que 
intenta “enganyar a l’usuari”  a Internet aprofitant el llançament el 
mes que ve de la versió 71 del seu navegador Chrome. Ja l’any 
passat, el navegador va començar a bloquejar les finestres emer-
gents que contenien pràctiques publicitàries abusives, com redi-
reccionar a una pàgina no desitjada. Aquest tipus de publicitat nor-
malment alenteix el funcionament del navegador i ofereix una mala 
experiència d’usuari , de manera que Google vol acabar amb ella.

Amb Chorme 71, s’endurirà aquesta política i Google donarà 
un període de gràcia als llocs web de 30 dies perquè s’adaptin i 
eliminin la publicitat molesta. En cas de no fer-ho, el navegador 
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procedirà passat aquest període a bloquejar tots els anuncis del 
web , independentment de si algun d’ells no és abusiu.

Google considera abusius aquells anuncis falsos que 
s’assemblen a aplicacions de xat, advertències, quadres de 
diàleg del sistema o altres notificacions, i que dirigeixen a un 
anunci o una pàgina de destinació quan es fa clic en ells. Tam-
bé assenyala com fraudulents les creativitats amb fons trans-
parents, elements de pàgina no visibles o altres àrees en les 
que normalment no es pot fer clic i que dirigeixen a un anunci 
o una pàgina de destinació quan es punxa en elles. Així ma-
teix, combatrà el phising (elements de pàgina que tracten de 
robar informació personal), la redirecció automàtica, anuncis 
que s’assemblen al cursor d’un ratolí per enganyar l’usuari o 
elements de pàgina que promocionen, allotgen o contenen en-
llaços a programari maliciós.

Google ha creat una plataforma destinada als editors i que els 
serveix per verificar si contenen en els seus webs experiències 
abusives. En principi, els usuaris de Chrome podran desactivar 
el bloqueig d’anuncis molestos, encara que el normal és que 
el mantinguin, ja que és l’opció per defecte per Google. (Font: 
Dircomfidencial)

“No et rendeixis mai”, la nova 
campanya de Fundació ONCE
L’agència de publicitat Grow ha estat l’encarregada de realitzar 
la campanya anual de Fundació ONCE que, sota el lema “No 
et rendeixis mai”, busca la inclusió dels joves amb discapacitat 
en el mercat laboral. En els últims anys s’han registrat a Es-
panya més de 89.000 joves amb discapacitat. En 2016 la seva 
taxa d’atur estava situada al 60,6% , 32 punts més que la del 
col·lectiu de joves sense discapacitat (28,6%).

La peça principal de campanya és un emotiu vídeo-espot prota-
gonitzat per joves amb discapacitat que ens mostra la seva ab-
soluta integració en entorns laborals i socials i en el qual queden 
reflectides increïbles històries de superació personal. Exterior, 
ràdio i xarxes socials completen el pla de difusió de la campanya

D’altra banda, també s’ha llançat un repte a la societat per do-
nar suport a la campanya que ens anima a llançar a la paperera 
aquelles limitacions que ens impedeixen desenvolupar el nostre 
potencial, escrivint-les en un paper. Aquesta acció serà impul-
sada per influencers de diferents àmbits que han volgut sumar-
se a la difusió d’aquesta campanya. (Font: Control Publicidad)
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Repsol “no es posa límits” en la 
seva nova campanya com a empresa 
multienergética

Repsol ha llançat una campanya publicitària com a operadora 
d’electricitat a les llars i empreses espanyoles. La companyia 
subratlla en el seu últim espot publicitari la inexistència de límits 
per mostrar la seva nova activitat com a subministradora mul-
tienergética d’electricitat i gas a través del record de l’esportista 
nord-americana Midred Ella Didrikson Zaharias -’Babe ‘Zaha-
rias- qui va triomfar en la primera meitat del segle XX a diverses 
disciplines, des atletisme fins al bàsquet, passant pel golf.

La campanya ha estat creada per McCann i duta a terme per 
Harold Entertainment, la qual es perllongarà fins al 25 de no-
vembre i farà servir suports de televisió, ràdio, premsa escrita 
i online i exteriors, aquests últims amb cartelleria en mobiliari 
urbà i autocars. Completant el projecte, s’habilitarà una nova 
secció al web de la companyia per trobar més informació sobre 
l’oferta, la contractació i els avantatges. (Font: El Publicista)

L’ICO treu el seu compte de mitjans a 
concurs

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat en marxa un concurs 
públic per buscar un nou proveïdor que gestioni les seves cam-
panyes institucionals durant els propers dos anys. El compte 
de mitjans de l’organisme estatal està valorada en 5,3 milions 
d’euros i es divideix en dos lots, un referent a les campanyes 
nacionals (amb un pressupost de 4,4 milions d’euros) i un se-
gon per a la compra de mitjans internacionals ( recolzat per 
700.000 euros).

Fins a la data aquesta responsabilitat estava en mans de 
l’agència de mitjans independent Irismedia i l’agència de perfil 
estratègic i creatiu Momentum (Grup McCann Worldwide), que 
treballen en format UTE des 2017 donant servei al client. (Font: 
Control)
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Esperant un Netflix de la premsa
Per Martin Sánchez / Merca 2-Bloomberg

Freud advertia que la humanitat progressava a passos de 
gegant: “Avui només cremen els meus llibres; segles enre-
re m’haguessin cremat a mi” . El proper any es compliran 80 
anys de la seva mort i el paper no deixa d’emular a l’univers de 
Bradbury. El paper crema i la premsa no deixa de replantejar el 
seu futur.

En l’última dècada els principals diaris espanyols es dessagnen 
en els quioscs. Aquest fet ha desembocat en la progressiva cai-

guda de les mastodòntiques estructures del segle XX, remata-
des a final de segle amb la creació de diversos mitjans comple-
mentaris amb la intenció d’arribar al somni multimèdia. Aquest 
drama també ha comportat la debilitat de la premsa tradicional. 

El paper ha perdut un 70% de la facturació publicitària en tot 
just una dècada, els mitjans digitals han multiplicat els seus in-
gressos en aquest ram per quatre (i malgrat això tot just arriben 
a la meitat dels tigres de paper), i la tele de pagament ha batut 
el seu rècord de clients a costa d’enfonsar l’ingrés per abonat 
gràcies a les tarifes del ‘quíntuple play’.

Això sí, internet supera amb comoditat l’atenció que li dediquem 
a la televisió, ràdio, premsa i revistes. Vol dir això que la tele-
visió ha mort? A l’inrevés: la tele és l’oci massiu i no deixa de 
créixer el consum, en suma de la televisió lineal i els vídeo a 
la carta.

Brian Wieser explicava a Bloomberg que els drets esportius 
seran els pilars principals per construir la televisió del futur. 
L’analista va recordar que Facebook ha contractat l’exdirector 
d’Eurosport i que Amazon ha integrat a les seves files a 
l’exdirector de negociacions de FOX Sports.
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Perspectives menys clares pateix la premsa, malgrat que els 
tres milions de subscriptors digitals de The New York són un 
halo d’esperança per a una indústria que ja articula políti-
ques publicitàries al marge de Google. Estem a l’espera d’un 
Netflix de continguts impresos? Podria ser la solució després 
d’evidenciar que la ciutadania està disposada a pagar i a no 
abonar-se a la pirateria, vegeu el cas de Spotify.

Una tarifa plana de diaris podria ser la solució, tot i que mitjans 
com El Espanyol o El Diario ja han aixecat els seus propis murs 
de pagament mentre que els editors del paper busquen una 
resurrecció per Orbyt o Kiosko i Más. Aquest futur, barruntat per 
Steve Jobs, podria estar en mans d’apps globals com Readr. 
(Il·lustració: Tecnologia 21)

Com crear de forma instantània un 
document de Google Docs

Google és una de les reines de l’ofimàtica en línia i permet ges-
tionar de forma gratuïta els seus documents en tablets, ordi-
nadors i smartphones. Ara bé, crear un full en Word és més 
fàcil que amb Google Docs, però perfectament factible. Normal-

ment, molts van directament al web de Google Docs, des de 
Google, però en realitat el cercador els porta a un altre lloc, un 
llançador dels webs de tots els serveis ofimàtics de Google. Per 
anar directament als Docs cal escriure docs.google.com.

Com es pot veure al GIF amb el que el compte de Google Docs 
promociona la novetat, cada servei té una sèrie de webs. Són 
les següents:
Documents: doc.new, docs.new, documents.new
Fulls de càlcul: sheet.new, sheets.new, spreadsheet.new
Presentacions: slide.new, slides.new, deck.net, presentation.new
Llocs web: site.new, sites.new, website.new
Formularis: form.new, forms.new

Arriba el moment de crear un document Google doc nou i des 
d’aquest enllaç ens facilitaran el camí. (Font: Tecnologia-facil)
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Samsung presenta el mòbil plegable

 
Samsung ha presentat el seu primer smartphone amb panta-
lla flexible, que representa un nou concepte de pantalla amb 
el qual la companyia pretén iniciar la propera generació de te-
lèfons mòbils. Infinity Flex Display permet disposar d’un dispo-
sitiu totalment funcional que s’utilitza com un telèfon intel·ligent 
i obert, com una tauleta de 7,3 polzades.

Aquest dispositiu conjumina la tecnologia AMOLED, que ofereix 
panells flexibles i resistents, amb avanços de disseny com el 
lateral edge i la pantalla infinita. Com ha informat la companyia 
durant la conferència de desenvolupadors (SDC 2018), la pro-
ducció massiva d’aquest nou dispositiu començarà durant els 
propers mesos. 

Fins a tres aplicacions es podran executar simultàniament, uti-
litzant quelcom que Samsung anomena “finestra multiactiva”. 
Google admet aquests nous dispositius plegables amb Android 
i treballa estretament amb Samsung per al seu llançament l’any 
que ve. També Huawei té previst llançar un telèfon plegable 
l’any vinent; Lenovo i Xiaomi han començat a provar els seus 
propis prototips, i LG treballa en pantalles OLED i televisors 
flexibles que es despleguen en una caixa.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: Mobilissimo)

Com pintar, fer transparent o 
translúcida la barra de tasques de 
Windows 10
La personalització és, en general, una cosa que agrada (i fins 
i tot esdevé imprescindible) per a un gran nombre d’usuaris 
que no es conforma amb l’aspecte o les funcions amb les que 
arriben els sistemes operatius, parlem de Windows, macOS o 
Linux. En aquest sentit, tot i que amb els anys cada vegada 
s’ofereixen més possibilitats de forma nativa, com poden ser 
els temes foscos, hi ha desenvolupadors que llancen eines amb 
les que donar un toc diferent a l’aspecte del sistema. És el cas 
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de Charles Milette, creador d’una utilitat que permet modificar a 
fons la barra de tasques de Windows 10.

Parlem de TranslucentTB, la funció estrella és fer la barra de 
tasques de Windows 10 transparent, cosa que molts usuaris 
busquen sobretot a l’escriptori, per estendre el fons triat a tota 
la pantalla. No obstant això, hi ha opcions més avançades que 
permeten aspectes translúcids o opacs, per exemple. Les op-
cions són molt variades, i sobretot, ajuden que la barra de tas-
ques de Windows 10 no es vegi fora de lloc en cap situació, és 
a dir, quan més enllà de la vista d’escriptori, veiem la barra de 
tasques amb una finestra maximitzada, o amb el menú d’inici 
desplegat, amb Cortana o amb el Timeline. (Font: Genbeta)

Supscrib, rep tots els teus newsletters 
en un sol lloc 

Una de les coses que més sòl acumular en la meva safata 
d’entrada són butlletins i notificacions de diferents llocs, boti-
gues o marques als quals m’he subscrit voluntàriament alguna 
vegada, i clar, els que van prendre la meva compra o registre 
com una invitació a enviar-me emails setmanals.

I no obstant això, tot i que alguns acaben a la carpeta d’spam 
i en altres faig l’esforç per eliminar la subscripció per sempre i 
per sempre, hi ha altres que veritablement m’interessen. El que 
tenen en comú tots de la mateixa manera és que destorben una 
mica a la meva safata de correu. Una bona solució a aquest 
problema és l’eina Supscrib. 

L’eina compta amb alguns avantatges interessants. Per exem-
ple, podrem subscriure’ns de forma anònima a qualsevol news-
letter en no haver de donar el nostre e-mail personal (haurem 
de utilitzar-ne un proporcionat per la plataforma). A més, po-
drem deixar de rebre aquelles que no ens interessin amb un sol 
clic. (Font: wwwhatsnew)

Twitter eliminarà el botó ‘M’agrada’ 
per “millorar la salut de la conversa”

Una de les funcions històriques de Twitter serà eliminada aviat 
de la plataforma, segons informa The Telegraph. D’acord amb 
la notícia, Jack Dorsey va comunicar en un esdeveniment de 
Twitter que (irònicament) no li agrada el botó de ‘M’agrada’ i 
que aquesta funció serà eliminada pròximament. Es tractaria 

NOVES EINES

https://github.com/TranslucentTB/TranslucentTB
https://supscrib.com/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

d’un dels canvis més profunds pel que fa a possibles usuaris, 
sobretot pel que la companyia ha fet recentment amb l’activitat 
d’aquest botó.

Twitter afirma que “estan repensant tots els aspectes del servei 
per incentivar una conversa més sana, i això inclou el botó de 
‘M’agrada’. No obstant això, estan en les primeres etapes de 
treball i de moment no tenen plans de compartir”. Brandon Bor-
man, del departament de comunicació, reconeix que “han es-
tat oberts considerant l’eliminació del botó”, però alhora afirma 
“que no hi ha terminis marcats” i que “no passarà aviat”.

‘M’agrada’ va néixer originalment com ‘a favorits’, i sempre ha 
estat una opció molt popular, que fins i tot va donar nom a webs 
històriques com Favstar.fm. No obstant això, la companyia, en 
nom de modernitzar-se i fer créixer la interacció, va canviar 
l’estrella clàssica per un cor, i a priori l’experiment va funcionar i 
Twitter va aconseguir el seu objectiu. (Font: Genbeta)

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’etiqueta de notícies d’última hora de 
Facebook arriba a Espanya
Per Juan Carlos Rubio / Trecebits

Facebook és una plataforma molt utilitzada pels seus usuaris 
per publicar notícies i llegir-les. Volent situar-se com una font 
d’informació vàlida i el més eficaç possible, la xarxa social va 
llançar aquest estiu una prova en diversos països en què per-
metia als mitjans de comunicació posar una etiqueta d’”última 
hora” a les notícies recents. Ara, l’opció arriba, entre altres paï-
sos, a Espanya.

L’etiqueta d’”última hora” per les notícies atorgarà una referèn-
cia visual per als esdeveniments recents i urgents. És especial-

ment útil per crims, desastres, etc... L’eina que vam poder veure 
a l’agost col·locava un cinyell vermell amb tipografia blanca en 
què es podia llegir “Breaking”. Al costat, es podia veure un xifra 
que indicava el temps que feia de la publicació. Com tot no és 
notícia d’última hora eternament, aquesta etiqueta d’última hora 
només romania com a màxim durant sis hores.

Avui la funció arriba, a més de a Espanya, a Austràlia, França, 
Alemanya, Mèxic i el Regne Unit. Des de la xarxa social in-
formen que volen expandir l’eina a la resta de països en què 
operen. La idea de Facebook darrere d’aquest afegit es pot 
emmarcar, entre altres coses, en la seva lluita contra les  fake 
news  i per la transparència.

Més enllà, permetrà seguir esdeveniments en temps real 
atorgant la urgència necessària als esdeveniments recents, i 
evitarà per exemple, llegir notícies antigues pensant que són 
noves. Després de les proves de la funció a Estats Units i Ca-
nadà, s’han introduït canvis basats en el  feedback. La versió 
que arriba a l’Estat espanyol país permetrà als editors treure 
l’etiqueta abans que caduqui la vigència d’aquesta i afegir-la a 
informacions ja publicades que puguin haver recobrat la vigèn-
cia informativa.
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En les proves realitzades als Estats Units, les dades van mos-
trar que els continguts etiquetats com a “última hora” tenien un 
interacció més gran que els que no. Així, de mitjana obtenien un 
4% més de clics, un 7% més de likes, un 4% més de comentaris 
i es compartien fins a un 11% més.

Democràcies atacades: quina és la 
funció dels mitjans de comunicació?

Set anys després de la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans a París, una nova Comissió d’Informació i Democràcia va 
llançar un projecte d’una “Declaració internacional sobre infor-
mació i democràcia”. Això per establir principis bàsics per a un 
nou espai global d’informació i comunicació.

Simultàniament, el primer Fòrum de la Pau de París tindrà lloc 
del 11 al 13 de novembre, reunint a tots els actors de la gover-
nança mundial sota un mateix sostre durant tres dies: estats, or-
ganitzacions internacionals, governs locals, ONG i fundacions, 
empreses, experts, periodistes, sindicats, grups religiosos i ciu-
tadans, per centrar-se en aquells que busquen desenvolupar 
solucions per als reptes transnacionals actuals.

De diumenge a dimecres, els principals pensadors i actors de 
la transformació digital es recolliran durant la Setmana Digital 
de París en tres esdeveniments internacionals. Com dèiem 
més amunt, el Fòrum de Pau de París es centra en aquells que 
busquen desenvolupar solucions per als reptes transfronterers 
actuals. 

El Fòrum de la Governança d’Internet a la UNESCO. És una 
plataforma de diàleg per a múltiples actors que examinen qües-
tions relacionades amb la governança i l’organització d’Internet. 
Aquesta trobada en particular se centrarà en el tema de “ In-
ternet de la confiança “ i tractarà d’abordar el futur d’Internet 
amb conceptes com la confiança, la regulació, la seguretat, 
l’estabilitat i el paper de l’estat, així com actors institucionals i 
no estatals. en ment.
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Finalment, la Cimera de GovTech a l’Ajuntament de París és la 
primera cimera dedicada íntegrament a la transformació digital 
dels estats i les democràcies. El seu objectiu és imaginar el 
futur govern digital. Aquesta edició en particular de la cimera 
de GovTech se centrarà en com donar suport a l’aparició d’un 
ecosistema europeu d’innovadors que serveixi a l’esfera públi-
ca a l’hora de millorar l’ús de les noves tecnologies en el sector 
públic i la creixent col·laboració entre estats i empreses emer-
gents. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – imatge: One Earth 
Future) 

Javier Moll i Prensa Ibérica escalen 
posicions en la compra del Grup Zeta

El futur del Grup Zeta es manté en l’aire. Fa un mes, Vocen-
to s’aixecava de la taula de negociació mogut per la important 
quantitat econòmica que la direcció de Zeta exigeix. Això ha 
donat peu a que la resta de companyies interessades en la 
compra del grup moguin fitxa. És el cas de Premsa Ibèrica, que 
tal com assegura el portal Economia Digital, és en l’actualitat 
l’opció més interessada en la compra del grup d’Antonio Asen-
sio.

Premsa Ibèrica és un dels grups de referència de premsa local 
a Espanya amb més d’una quinzena de capçaleres, entre les 
quals destaquen noms com Diari de Girona, Regió 7, El Faro de 
Vigo o Levante. Precisament el seu alt i ampli coneixement del 
mercat català pot ser un factor determinant per a l’adquisició de 
Zeta, que recordem, té com a principals diaris El Periódico de 
Catalunya  i el diari esportiu Sport.

La tercera vessant en aquest procés de venda seria Media-
pro que actualment estudia les possibilitats econòmiques de 
l’empresa de cara a un possible acord amb Zeta. No obstant 
això, de moment, es manté a l’expectativa. Recordem que el 
deute -refinanciat fins a l’any 2025- del grup presidit per Asen-
sio ronda els 100 milions d’euros. (Font: Economia Digital)

Els grups de premsa estiren el termini 
per cobrar per continguts a l’espera 
d’una acció coordinada
Donada la necessitat de diversificar les seves fonts d’ingressos, 
el cobrament per continguts digitals representa avui per avui la 
gran aposta de futur per als grups de premsa escrita. Tots els 
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diaris tenen en ment construir un mur de pagament en el curt 
termini, però cap ho aixecarà mentre els seus responsables no 
se sentin completament preparats.

El compte enrere ha començat. Inicialment, el sector planejava 
que aquests projectes veiessin la llum abans de juny de l’any 
que ve. No obstant això, la majoria dels diaris generalistes es 
troben encara en fase d’anàlisi i investigació, estudiant el model 
de pagament que millor s’adapta a la seva estratègia. I si bé en 
casos com El País s’ha començat a advertir als lectors sobre la 
necessitat d’un periodisme digital de pagament, aquesta dilació 
obliga a replantejar els terminis d’implantació.

A hores d’ara ja es coneix que la posada en marxa del mur no serà 
radical, sinó que s’aniran aplicant processos de forma gradual. A 

més del desenvolupament tecnològic de la plataforma de paga-
ment, que no representa més que la punta de l’iceberg, els enca-
rregats de definir el mur treballen actualment en la seva profunditat.

L’estratègia general s’ha enfocat a conèixer amb molt detall 
l’experiència de l’usuari abans de demanar-li una remuneració 
pels continguts. Per a això, alguns mitjans, com ABC o El Confi-
dencial, han apostat per registres obligatoris per llegir certes in-
formacions; mentre que altres han optat per procediments més 
tècnics. És el cas d’un algoritme que identifica els continguts 
susceptibles de ser ‘col·locats’ sota subscripció. 

Tot això sense deixar de valorar els riscos que tindria a nivell pu-
blicitari i de trànsit. I és que convé tenir present que El País i El 
Mundo es juguen ni més ni menys que el lideratge d’audiència, 
plaça en què porten alternant des de fa un any per una diferèn-
cia cada vegada més reduïda. Per això, no és d’estranyar que a 
la cuina de tots dos digitals hagin plantejat l’opció d’oferir gratis 
una part dels seus articles i cobrar per uns altres.

Acció conjunta
Queda clar per tant que tots els mitjans remen en la mateixa 
direcció, encara que a diferent ritme. Les dates que manejaven 
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fa uns mesos avui semblen supeditades als moviments de la 
competència. Com ABC, que malgrat haver iniciat recentment 
una campanya de fidelització de lectors no tancarà continguts 
mentre no hi hagi una acció conjunta per part del sector .

Es tracta d’un moviment que també esperen altres actors des-
prés d’uns contactes que no han passat de simples converses. 
No obstant això, l’acord de publicitat programàtica impulsat per 
Vocento, Godó i Prisa pot servir per prendre la temperatura de 
noves fórmules de col·laboració dins del sector.

La posició de Vocento respecte al mur de pagament en el seu 
vaixell insígnia, la qual ha estat manifiestada en múltiples oca-
sions pel seu CEO, Luis Enríquez, contrasta amb l’estratègia de 
les seves capçaleres regionals. El seu pla és incorporar-lo en 
els seus dotze diaris en els propers dos anys. (Font: Dircomfi-
dencial – il·lustració: Periodismo.com)

El CAC publica una guia sobre el 
tractament de la comunitat gitana als 
mitjans

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha publicat les Re-
comanacions sobre el tractament de la comunitat gitana als 
mitjans de comunicació, les quals són aplicables tant al gène-
re informatiu com a la ficció i l’entreteniment, a més del camp 
publicitari.

El document pretén 
ser una eina útil de 
formació i sensibilit-
zació adreçada als 
professionals de la 
comunicació per “fo-
mentar un tractament 
just, digne, real, igua-

litari i intercultural de la comunitat gitana, tot tenint en compte 
la perspectiva de gènere”. A més dels consells en el tractament 
de la comunitat gitana (estructurats en tres eixos), el document 
incorpora una guia de llenguatge inclusiu.
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En el text es remarca que, el 2017, només es van consultar 
fonts gitanes en informacions que afectaven aquesta comunitat 
en el 31,45% dels casos. “Especialment greu és la imatge este-
reotipada que es dona de les dones gitanes, que són les prin-
cipals protagonistes en les notícies i els relats més consultats, 
per la qual cosa constitueixen un sector d’alta vulnerabilitat i, 
per tant, necessitat d’una especial protecció”, afegeix.

Aquestes recomanacions s’emmarquen en la campanya “No 
prejuicios” impulsada per la Federació d’Associacions de Do-
nes Gitanes Kamira i han estat elaborades amb la participació 
de diferents entitats i organismes, entre els quals el Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, les federacions d’associacions gita-
nes de Catalunya i País Valencià, la Fundació Pere Closa i la 
Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual, a més del mateix CAC.
 
Podeu accedir al document complet CLICANT AQUÍ  (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: Mirajerez)

Premi Mestres de la Comunicació 2018

El proper 12 de novembre, a dos quarts de vuit de la tarda, a la 
biblioteca de la Facultat Blanquerna, l’ Associació Empresarial 
de Publicitat celebrarà la tercera edició del Premi Mestres de la 
Comunicació 2018. Els guardonats d’enguany són: Lluís Bas-
sat, en la branca de Publicitat; Jesús Ulled, a la de Relacions 
Publiques, i Carles Bosch, a la de Periodisme.

El Premi Mestres de la Comunicació és un reconeixement a 
professionals que siguin grans comunicadors, un premi que 
reconeix la trajectòria a comunicadors que hagin transmès 
els seus coneixements amb llibres, coneixements i docència. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació del Col·legi de Periodistes

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 
elements a tenir en compte per emprendre una carrera com a 
periodista freelance en el món escrit o audiovisual, una sortida 
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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.

Com millorar la reputació on-line (ORM).- Barcelona. Dime-
cres 14 i 21 de novembre (de 10:00h a 14:00h) - En aquest 
curs, dirigit per Pilar Yépez, aprendràs com escoltar en les pla-
taformes 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.

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.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Dilluns 19 i 26 de novembre (de 09:30h 
a 14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us 
proporciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualse-
vol intervenció davant un mitjà de comunicació o un altre tipus 
d’audiència.

Com aprofitar el canal mòbil en els plans de comunicació.- 
Tarragona. Dissabte 17 de novembre (de 09:00h a 13:00h) - La 
tecnologia mòbil ens obre tot un món de possibilitats, tant a qui 
es dedica a informar com a qui es dedica a comunicar en un 
sentit més ampli. En aquest curs, Jordi Flamarich ens ensen-
yarà a generar continguts efectius amb el mòbil.
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Taller d’introducció al Wordpress.- Girona. Dimarts 20 i 27 de 
novembre (de 15:30h a 20:30h) - Aquest taller, a càrrec de Xa-
vier Codony, pretén donar les eines i els coneixements bàsics 
per a construir una pàgina web a partir de les plantilles de Wor-
dpress a neòfits en la matèria sense coneixements d’HTML.

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. Per a més 
informació i inscripcions CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.periodistes.cat/formacio/formacio-continuada


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Com seran les revistes del futur?
Per El Publicista

Adaptar-se a nous contextos i moments de lectura, entendre 
que hi ha nous interessos pel que fa a continguts i assumir una 
nova posició en la relació suport-audiència semblen qüestions 
clau per garantir el futur del mitjà.

Les revistes, enteses com a suport publicitari, aporten un 20% 
més pel que fa al record de marca respecte a altres mitjans que 
tenen els anunciants al seu abast. És per això que s’ha de bus-
car de cara al futur un model de relació amb el consumidor apli-
cat a la seva demanda en l’actualitat. I aquesta demanda passa 
per adaptar-se a nous contextos i moments de lectura, entendre 

que hi ha nous interessos pel que fa a continguts i per assumir 
una nova posició en la relació suport-audiència. Aquesta és una 
de les principals conclusions a què s’ha arribat en el VIIè Fòrum 
de Revistes d’ARI, que ha acollit a dotzenes de professionals 
publicitaris d’aquest àmbit i als principals grups editorials que 
operen a Espanya i els seus representants comercials.

El fòrum s’ha celebrat per parlar sobre el futur del paper i els 
processos de digitalització en el món de la premsa i les revis-
tes, posant sobre la taula les conclusions més rellevants dels 
experts del sector. Del debat generat pot extreure que les re-
vistes del futur hauran de ser més obertes i proactives cap al 
consumidor. “La relació del consumidor amb el mitjà ha canviat. 
Vol que se l’escolti - explica Camèlia de la Nava, advisor to the 
CEO de Dentsu Aegis Network Iberia & SS Àfrica- Això permet 
moltes oportunitats i és or mòlt per a les marques”. “A més les 
revistes formen part de l’estil de vida del consumidor, aportant 
credibilitat a les marques. I poden controlar l’entorn en si i els 
continguts, no com altres mitjans” , va afirmar Pedro Mayenco, 
director general de publicitat de Hearst. 

Richard Shotton, expert en màrqueting del comportament que 
treballa en MG OMD, creu que a llarg termini la publicitat ge-
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nerarà beneficis a les revistes, encara que ara l’escenari sigui 
de retallades. Una cosa que arribarà en el moment en què les 
capçaleres “ajustin les seves posicions davant l’audiència, ja 
que compten amb una gran credibilitat per a les persones. Mol-
ta més que altres mitjans i suports amb un abast més gran. I 
això els anunciants han de valorar-ho”. Per això els professio-
nals han de confiar en l’eficàcia de la publicitat en revistes, i en 
el aportació de la tecnologia i la digitalització del mitjà. Per a 
José Antonio Revilla (director de comunicació comercial, patro-
cinis i esdeveniments d’El Corte Inglés) les revistes “atorguen i 
proporcionen credibilitat a l’anunciant. És el seu gran punt fort. 
Aquest suport té infinitament més credibilitat que els influen-
cers”. Per a De la Nava la tecnologia “ens ha d’ajudar a la bre-
txa existent amb l’eficàcia, per aconseguir una connexió amb el 
consumidor més elevada”. 

Sobre el perfil del lector, José Henríquez (gerent de Infoedita) 
creu que les revistes són un mitjà ideal perquè arriba a perfils 
molt concrets, difícilment assolibles amb altres mitjans: “ l món 
B2B és molt fàcil arribar a les empreses. El repte és arribar al 
perfil adequat dins de l’empresa, per no perdre l’orientació de la 
publicació”, va assenyalar. 

Les revistes i la premsa del futur hauran de seguir innovant i 
adaptant el contingut i el seu tractament en funció de la de-
manda de l’audiència. Els continguts són realment rellevants 
en l’actualitat i s’han d’establir uns criteris fixos basats en la 
informació i la formació.

El moment o timing en què les publicacions arribin a l’usuari 
també és un punt clau a tenir en compte per aquests mitjans. 
Els experts han mostrat la seva opinió respecte a arribar al con-
sumidor en un entorn laboral i no en un moment en el qual el 
lector no tingui aquesta predisposició de consumir el contingut 
difós. També s’han plantejat com especialitzar-se en quant als 
nínxols per millorar el missatge amb publicitat programàtica.

Segons Revilla les revistes “generen informació, que porta a la 
subscripció i després a la venda. Això és el que ens dóna fiabi-
litat a les marques. Els anunciants necessitem capçaleres que 
vinguin a proposar-nos accions de contingut que s’enganxin a 
l’audiència”.

El que està clar és que el futur de les revistes està assegurat, 
almenys segons els participants en el debat. Per als ponents 
la revista té infinitament més credibilitat que els influencers 
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actuals, per això consideren que la revista en paper mai des-
apareixerà; el diari potser és substituïble gràcies a les noves 
tecnologies i mitjans disponibles al web, però el paper de la 
revista no. Per a ells, no hi ha prou formats per transmetre a 
l’usuari l’experiència de paper, que suposa una major qualitat. 
(Foto: Diari Ara)
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Més “engagement” al mòbil
Per Adrián Caballero, Periodista i politòleg / Report.cat

Les notícies cada cop es llegeixen més des del mòbil. Les da-
des senyalen com des del març de 2018 les visites a webs de 
noticies des del mòbil superen de forma continuada a les rebu-
des des de dispositius d’escriptori (desktop en anglès, concepte 
que engloba tant ordinadors de sobretaula com portàtils).

Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe 
‘L’estat global de la interacció amb el lector’, elaborat per 
Josh Schwartz, director de producte a Chartbeat, l’empresa 
d’analítica web que treballa amb els principals mitjans de co-
municació tant als EUA com a Europa. Segons aquest informe, 
presentat al congrés de periodisme ONA18, tres són les ten-

dències pel que fa al consum d’informació digital que els editors 
i periodistes presents al congrés han de tenir en compte d’ara 
endavant.

La principal conclusió a la que fa referència l’informe té a veure 
amb la interacció dels usuaris des de mòbil, que és un 40% més 
alta que la dels usuaris provinents d’ordinadors, siguin portàtils 
o de sobretaula. Això es tradueix en una participació més alta 
d’aquests primers usuaris en els comentaris dels articles, però 
també una major disposició a compartir l’article, referenciar-lo 
a d’altres webs i xarxes socials, etc. “Una visita des de mòbil té 
un 20% més de possibilitats de fer clic als enllaços del contin-
gut”, senyala Schwartz a l’informe. En aquesta línia, continua 
l’informe de Chartbeat, “el lector mòbil és més fidel”.

Si algun ‘defecte’ té, però, l’usuari provinent de mòbil o tauleta 
és en termes de durada de la seva visita. Sembla lògic pensar, 
i les dades ho confirmen, que els usuaris provinents d’un nave-
gador web naveguen per un article més temps que els usuaris 
mòbils (34% contra 25%, per ser més exactes). L’informe de 
Chartbeat menciona un article acadèmic de Nir Grinberg en el 
qual combinen la interacció i el temps d’estada a la pàgina per 
identificar diferents tipus de lectors, sent els més fidels aquells 
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que utilitzen les aplicacions mòbils dels mitjans per consumir 
informació (ja que aguanten més temps al mitjà que els qui na-
veguen per la web).

Facebook cau, però encara és essencial
Un darrer apunt que fan des de Chartbeat és al voltant de la 
procedència de les visites. En els darrers mesos s’ha posat en 
qüestió el paper de Facebook, la xarxa social amb més usuaris 
però que ha estat envoltada de polèmica, especialment en ter-
mes de fake news. Des de gener de 2017 les visites provinents 
de Facebook han caigut un 40%, fent necessaria una pensada 
en els equips d’estratègia i xarxes socials dels mitjans de co-
municació. 

La xarxa de Mark Zuckerberg, però, encara és vital per als prin-
cipals mitjans. “El 3 d’agost de 2018 Facebook va caure durant 
45 minuts. En aquesta estona les visites als mitjans van passar 
de 40.000 per minut a 10.000”, exemplifica Schwartz. En aquest 
sentit, l’autor de l’informe aconsella també posar el focus en el 
posicionament orgànic en cercadors, ja que en el mateix pe-
ríode, les visites provinents de cerques a Google s’han doblat. 
En darrer lloc, però no per això té menys importància, des de 
Chartbeat recorden que el tràfic directe continua sent important, 

aportant milions de visites al més a la majoria de mitjans, ha-
vent crescut un 30% les visites en els darrers dos anys.

Així doncs, els mitjans que es focalitzen en aconseguir el 
màxim de visites s’han de focalitzar, segons aquest informe, 
en el posicionament orgànic en cercadors, una bona estratègia 
digital que explori les xarxes socials més enllà de Facebook i, 
per sobre de tot això, en oferir la millor “experiència d’usuari” a 
aquells que es connecten des del mòbil. 

L’informe de Chartbeat lliga per primer cop el concepte de fideli-
tat a aquest tipus d’usuari, al qual fins ara se l’acusava de crear 
una taxa de rebot (permanència molt curta a la pàgina) que 
ara sembla no ser tal. Si volem generar interacció i conversa al 
nostre mitjà de comunicació, podem comptar, doncs, amb els 
lectors provinents d’iOS i Android. (Il·lustració: dualidad.cl)
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Les receptes de William Randolph 
Hearst III perquè la premsa 
sobrevisqui en l’era Facebook
Per Pablo Ximénez de Sandoval, Los Ángeles / El País

La història del cognom Hearst és en bona mesura la història 
dels diaris. Porta amb si un pes, un aire d’autoritat dels grans 
noms que van inventar i van reinventar la premsa nord-ame-
ricana. William Randolph Hearst III (Nova York, 1949) és nét 
de William Randolph Hearst, el magnat que va transformar els 
diaris a finals del XIX i els va convertir en un entreteniment de 

masses. Aquell imperi es va enfonsar en part amb l’arribada 
dels mitjans audiovisuals. Avui, la cruïlla dels diaris no és molt 
diferent en gravetat i profunditat. “El negoci dels mitjans ha 
passat per un cataclisme de tant en tant”, arrenca Hearst en 
una llarga conversa en un hotel de Santa Mònica, Califòrnia, un 
matí d’octubre. “És part de la vida d’aquest negoci”.

Hearst, de 69 anys, és hereu de la fortuna familiar i encara 
s’asseu al consell del que avui és Hearst Communications. 
L’empresa posseeix al voltant d’una vintena de diaris, entre ells 
els diaris de bandera de dues de les ciutats més importants del 
país, el San Francisco Chronicle i el Houston Chronicle. A més, 
té al voltant de 300 revistes, entre elles Cosmopolitan, Elle i 
Men’s Health. La part més rendible del conglomerat és la seva 
propietat del 20% que posseeix en ESPN, el canal d’esports 
de què Disney posseeix l’altre 80%. També té una important 
cartera immobiliària.

“El negoci dels diaris ha de canviar”, afirma Hearst. “Miri, una 
llibreria al segle XXI s’ha de convertir en una mena de centre de 
reunió de la comunitat. Si no, desapareix. De la mateixa mane-
ra, els diaris han de convertir-se en els dipositaris de la informa-
ció regional d’una comunitat. No crec que puguis aspirar a ser 
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el New York Times a San Francisco o a Baltimore. Només hi ha 
un grapat de diaris que puguin aspirar a això. Però pots cobrir 
aquestes ciutats. Pots crear pàgines web i eines per a aquesta 
comunitat. Els que van bé són els que han fet això”.

“Els diaris han de convertir-se en els dipositaris de la infor-
mació regional d’una comunitat”
Els diaris, per Hearst, han de distingir-se per ser els millors en allò 
que els fa únics, bàsicament, la informació pròpia en el seu àmbit 
d’influència. “La teva oportunitat de ser diferent està en la cobertu-
ra local”. Ni tan sols en l’opinió. Hi ha massa opinió, diu. “És massa 
fàcil de copiar. No vull estar en un negoci en el qual qualsevol pot 
fer el mateix que jo amb facilitat. Vull un negoci que els altres no 
vulguin ni intentar-ho. Qualsevol pot tenir una opinió. Però muntar 
un diari, amb periodistes, és un projecte, una organització, no es 
pot fer amb dues o tres persones”. Aquí és on els diaris són dife-
rents de Google o Facebook. Ells són distribuïdors, quiosquers, ve 
a dir Hearst. Tots iguals. “Google no contractarà un crític de teatre 
a San Francisco i Facebook no enviarà un reporter a l’ajuntament”. 
És aquí on la premsa té la seva oportunitat.

Hearst observa els canvis en els mitjans i conclou que el model 
de negoci basat en la publicitat està morint. “La publicitat depèn 

de les audiències. Però negocis com Netflix no tenen publicitat, 
estan sostinguts per subscriptors que volen un servei. No està 
dirigit pels clics, sinó pel seu desig que el servei continuï. Crec 
totalment que és una lliçó per als diaris. Has de pensar en els 
teus lectors com subscriptors als quals els dónes un servei i 
amb els que tens una relació. El producte és aquesta relació”. 
Hearst parla dels diaris basats en publicitat com “el vell model”. 
“Has de redescobrir la relació amb els teus clients. Ara les com-
panyies de mitjans estan més centrades en la teva experièn-
cia sigui satisfactòria. Fa 30 anys, no tant. L’important era que 
l’anunciant estigués content.

Aquestes reflexions li donen peu per parlar del seu últim projec-
te. És una revista que ha posat en marxa de manera personal, 
al marge de l’empresa. Alta és una publicació trimestral sobre 
art, cultura i estil de vida de Califòrnia. Una revista de nínxol, 
pensada i relaxada. “Volia fer-la trimestral per no veure’m obli-
gat a cobrir l’actualitat de Donald Trump. Hi ha massa informa-
ció sobre els tuits del dia anterior. La televisió està informant 
sobre tuits, és ridícul. No vull fer això. Vull informar de l’art i 
la cultura, de coses que durin més”. Ell veu la revista Alta (en 
referència a l’Alta Califòrnia, el primer nom europeu que van 
rebre aquestes terres) com “una llar, un club per als lectors, de 
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manera que mentre el món es torna boig nosaltres estem fent 
alguna cosa diferent. Vull desconnectar de la roda del hàmster 
de notícies, trumpadas i tuits”.

Hearst destaca a més que als periodistes cal pagar-los bé per 
fer un bon producte. Assegura que ell ho fa. “No he conegut mai 
un diari o revista que hagi fet fallida i l’amo digués: ‘Pagàvem 
massa als periodistes, això és el que ens va enfonsar’. Això mai 
ho sents. Hi ha problemes de distribució, problemes financers 
o de publicitat, canvis en el mercat, però mai ningú ha dit ‘si 
haguéssim pagat menys als periodistes, seguiríem a la superfí-
cie’. No és aquí on se’n van els diners de veritat. Crec que fins i 
tot en els temps més alegres dels diaris la redacció sencera no 
era més del 10% de les seves despeses”.

Per això no veu sentit a retallar en les redaccions en el context 
actual. “Hem comprat un diari a Connecticut i el primer que vam 
fer va ser augmentar la redacció. Era propietat d’un banc i havien 
retallat tant que ja no donaven servei a la seva comunitat. No pots 
fer això. Si vols estar en el negoci dels diaris en 2018 has de tenir 
una relació amb la comunitat. Retalla una altra cosa”. Utilitzant el 
símil d’un forn, Hearst diu que “és com retallar en llevat”. “El llevat 
és una part petita del cost de fer pa, però és el que el fa créixer”.

En el discurs de Hearst no hi ha cap nostàlgia de les velles re-
daccions de paper, “amb màquines d’escriure, tipus ressabiats 
amb barret, cigarrets i alcohol en els calaixos”, els temps que 
ell va conèixer com a director i editor del San Francisco Exa-
miner en els anys vuitanta. És un convençut de la necessitat 
d’adaptar-se a Internet. “Si un diari decideix ser 100% de paper, 
perquè ‘és el que som, d’això venim i això és el que continua-
rem fent’, aquest diari fracassarà. En aquesta època ets tan bo 
com ho sigui el teu web. Has de ser àgil en el nou mitjà i has 
d’arribar als teus lectors on ells estan”.

La llegenda de William Randolph Hearst el pinta com l’inventor 
de les exageracions i els drames als diaris. Ara, Estats Units 
assisteix atònit a el mateix, però des del Govern, que al seu 
torn acusa els mitjans de propagar notícies falses. “L’odi. És 
deplorable. Crec que notícia i falsa són termes contradicto-
ris. Una notícia, per definició, és veritat. El més gran creador 
d’informació falsa sempre és el Govern”. Hearst no amaga la 
seva preocupació per qui ocupa la Casa Blanca. “Això és Mus-
solini. Veig la pompositat de Il Duce, la realitat alternativa... això 
és molt boig”. (Foto: Hearst)
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Les doloroses realitats de gestionar 
i motivar una redacció diària local el 
2018
Per Ken Doctor / Nieman Lab

“No podeu demanar periodistes dedicats i veterans que canviïn 
completament la manera com treballen sense explicar per què”, 
va dir l’editor executiu de Mercury News en una taula rodona 
que vaig moderar a Stanford fa dues setmanes. (El títol de mun-
tatge del quadre? “L’últim suport per a les notícies locals”).

“Així que vaig compartir uns quadres molt simples amb la re-
dacció, mostrant la disminució de la nostra circulació i el per-
sonal al llarg de l’última dècada, i com aquesta trajectòria ens 

posaria fora del negoci a mitjans de 2020 si no fem canvis dràs-
tics. A continuació, vam començar a parlar de la reorientació de 
la redacció per servir a un públic de subscripció digital, i hem 
aconseguit grans avenços des de llavors”.

Chase sap que el seu personal encara pot fer un gran treball, 
igual que molts dels 23.000 periodistes que romanen a les 
redaccions de premsa diàries dels Estats Units. Però això no 
canvia els números. Fora del negoci. En set anys. Això no és 
hipèrbola. Pot ser optimista.

Durant els últims 30 mesos, The Mercury News ha perdut el 34 
per cent dels seus subscriptors d’impressió diària. Ha perdut 
un 19 per cent dels seus diumenges, caient 118.000 còpies. La 
setmana passada, vaig informar sobre diversos documents de 
Gannett que semblaven reduccions recents d’una escala simi-
lar.

Aquest és l’estat del negoci diari local diari a nord-amèrica: la 
supervivència simple és la pregunta. Que demana una altra 
pregunta: ens movem cap a l’edat de NINO? Com sempre, pe-
riòdics amb nom únic, per demanar prestat a l’argot RINO del 
republicanisme pre-Trump.
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El 2018 pot resultar un punt d’inflexió. L’any ja ha estat marcat 
per una acceleració imprevista de la disminució del negoci diari 
local del diari, tant en publicitat com en circulació. Al mateix 
temps, els murmuris silenciosos d’una emergència d’informació 
local han crescut més fort. Es parla, tant en públic com en pri-
vat, sobre la necessitat de generar grans quantitats de diners 
per fer front a una crisi d’una dècada en el marcatge.

És això un reconeixement -l’any en què una ona verda de diners 
va començar a trobar (i finançar) un futur per a les notícies locals? 
O és només una petita marejada, que aviat serà arrossegada?

Actualment hi ha més de 1.200 diaris existents als Estats Units. 
Un bon 98 per cent d’ells és probable que sigui rendible, però 
la comprensió que la impressió diària pot estar en les seves 
darreres potes és gairebé universal dins de la indústria. Les 
seves perspectives creixen tan primordials com els mateixos 
diaris impresos.

Els resultats financers del tercer trimestre de la indústria con-
firmen aquesta realitat ansiosa; un editor la va anomenar “as-
sassinat de la mort” en una convocatòria d’aquesta setmana. 
El finançament serà paral·lel al descens del segon trimestre .

GateHouse ha començat a tancar els diaris que simplement no 
poden fer el treball, encara que en petits llocs com Arkadelphia, 
Arkansas (10.650 habitants). Els periòdics tancats es calculen 
que augmentaran en nombre i en grandària de mercat en els 
pròxims anys. Un terç o més lectors de diaris impresos ara te-
nen 70 anys o més: un mercat més baix es redefineix amb la 
paraula “madur”.

Més anecdòticament, vaig veure una tempesta de foc inespe-
rada a través de les xarxes socials, segons vaig informar la 
setmana passada, la decisió de Gannett de no publicar els re-
sultats electorals de mitja volta en les edicions impreses del 
dimecres. Els tweets i comentaris que vaig veure van arribar a 
les qüestions molt existencials de la premsa local i el seu lloc 
en la vida dels lectors.

El producte d’impressió, en la majoria, però no tots, de  ciutats i po-
bles, segueix disminuint, només un nom de “notícies”. Massa poca 
informació, poca comprensió de la comunitat, massa allunyada de 
les preocupacions dels lectors d’avui. Diaris amb només nom.

Us oferim el treball sencer de Nieman Lab CLICANT AQUÍ. 
(Il·lustració: Nieman Lab)
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La investigació en comunicació 
a España: temporalidad laboral, 
producció intensiva i competitivitat 
(Resum)

La revista Communication $ Society publica en el seu especial 
del 30è aniversari un interessant treball: “La investigación en 
comunicación en España: temporalidad laboral, producción in-
tensiva y competitividad”, dels professors Rodríguez Gómez, E. 
F., Goyanes, M. & Rosique Cedillo, G., de la Universidad Carlos 
III de Madrid. En aquest butlletí us oferim un resum d’aquest 
treball, però també us oferim el text sencer CLICANT AQUÍ 

En els últims anys, el professorat i investigador personal ha su-
perat la xifra d’oferta d’ocupació que facilita el sistema acadè-
mic. Aquesta situació ha suscitat un augment en la competiti-
vitat professional que afecta a les pràctiques de la recerca en 
comunicació. Mitjançant l’anàlisi quantitativa longitudinal del 
finançament públic, la contractació del personal docent inves-
tigador i la producció científica en comunicació -explicada per 
l’evolució del número de articles, l’aproximació metodològica i 
la especialització-, interpretem els efectes del paradigma actual 
d’aquesta disciplina, caracteritzat per l’estancament de la inver-
sió en ciència, la temporalitat contractual i l’increment d’articles 
e investigadors.

El present estudi investiga l’evolució de la recerca en comu-
nicació a Espanya durant una mostra temporal d’una vegada 
anys (2005-2015), mostrant el seu vincle amb la contractació 
de personal docent i investigador i el nombre de nous doctors 
per a la sèrie temporal 2004-2016. Una mesura que passa el 
temps, els dades macroeconòmics suggereixen una tendència 
creixent dels professors contractats respecte als funcionaris 
(PI1) -el cos docent amb major estabilitat laboral-, un indicador 
vinculat estretament a la inestabilitat laboral (Guamán-Hernán-
dez, 2013; Toharia, 2002). Les dades indiquen un continu in-
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crement entre el 2004 i el 2016 del nombre de tesis doctorals 
-nous doctors- i de doctors desempegats (PI2), que suggereix 
igualment un augment continuat en el nombre de potencials 
acadèmics que voldran accedir a una ocupació.

La contractació del professorat menys estable sembla deter-
minant en la producció científica, ja que mentre disminueix el 
nombre de funcionaris, els professors contractats i els articles 
científics mantenien un creixement continuat (PI3). A la llum 
d’aquests resultats i sabent que el MECD inclou en les seves 
bases de dades sobre contractes als professors associats 
-professionals de la comunicació que escometen la docència 
universitària com a treball secundari sense responsabilitats in-
vestigadores- planteja dos situacions que haurien de comple-
mentar: una, que la producció científica es vincularia forta al 
treball del professor contractat que no és associat -és a dir, 
contractats doctors, visitants, metges auxiliars, etc.- amb els 
conseqüents efectes de major pressió i estrès per publicar en-
tre aquests cos docents (Goyanes i Rodríguez-Gómez, 2018); 
y dos, que els professors associats estan sumant progressiva-
ment al sistema de producció científica per aportar mèrits que 
afavoreixin una vinculació laboral més estable amb la universi-
tat. Si aquest segon escenari fos real, es explicaria una de les 

causes de l’evolució incremental en el nombre de nous doctors: 
l’augment de professionals de la comunicació que obtinguin el 
títol de doctor per ingressar al sistema universitari –potser pels 
alts nivells d’atur que sofreix el sector (Palau, 2018)-. Conèixer 
en què mesura aquest fenomen afecta a la contractació i esta-
bilitat laboral dels acadèmics de la carrera és una qüestió que 
supera els objectius de l’estudi.

Malgrat la baixa taxa de representació de les tesis doctorals 
(1,6%) i articles científics (0,7%) en l’àrea de comunicació res-
pecte a les tesis i articles científics de totes les àrees, les pro-
ves estadístiques mostren una forta associació en el primer cas 
i una associació probable en el segon, de manera que les va-
riables que condicionen al conjunt de la producció científica -en 
aquest cas l’evolució del professorat, del número els doctors i 
el nombre d’articles- haurien d’afectar en una mesura igual o 
similar a una de les àrees que la integren: la producció de la 
investigació en comunicació.

El nombre d’articles científics en l’àrea de la comunicació s’ha 
duplicat durant la sèrie temporal 2005-2015. L’anàlisi longitudinal 
revela un increment del coneixement en l’aplicació de mètodes 
empírics, un dels requisits indispensables que exigeixen les re-
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vistes d’impacte major quan es presenta una investigació. Tan 
mateix, però, aquest desenvolupament continua sent incipient. 
L’ús d’enquestes, per exemple, és minoritari, i el coneixement i 
la representativitat de les proves estadístiques és molt limitada. 

El fet de que l’anàlisi de contingut i les notícies digitals en premsa 
siguin el mètode i els objectes de l’estudi més recurrent entre els in-
vestigadors, sembla evidenciar que l’ús restringit de les enquestes 
representatives es deu al seu alt cost i a la falta d’un coneixement 
més detallat de les pràctiques de recerca amb aquesta tècnica.

Les freqüències relatives al nivell d’especialització dels objec-
tes d’estudi, intrínsecament relacionades amb la especialització 
dels autors, mostren l’augment de aquesta variable amb el pas 
dels anys. Es tracta d’una disposició lògica que ja hi havien 
percebut altres investigadors (Martínez-Nicolás et al., 2017). 
Les dades revelen un nivell convenient d’especialització en els 
objectes d’estudi, conseqüència d’un sistema científic que evo-
luciona en la precisió tècnica i temàtica. No obstant això, un 
augment  continuat del nivell d’especialització es pot convertir 
en un dels cavalls de Troya de la producció científica. Si els 
investigadors tractem de trobar l’originalitat en micro nínxols 
d’estudi o en les mínimes diferències d’objectes ja explorats 

amb la intenció de mantenir un ritme productiu intensiu i meri-
tocràtic, podria aconseguir un nivell d’híper especialització que, 
per una part, comprometria les investigacions holístiques i, per 
altra, reduiria la importància d’un dels objectius inalienables en 
el procés d’una recerca: la seva contribució a la societat.

L’evolució de les àrees 
d’estudi també manifesta 
un sistema científic que 
avança en la selecció 
d’objectes cada vegada 
més específics. El fet que 
els articles que tracten di-
verses àrees a la vegada 
que constitueixen només 
el 2,8% en el 2015, induei-

xen a pensar que els investigadors divulguen les seves troba-
lles en àrees cada vegada més especialitzades, pròpies d’un 
sistema científic que busca el rigor com a base de creixement. 
Però també pot ser propi d’un sistema que se “estaria adaptant 
a la trucada de col·laboracions de cada revista, alguna cosa 
que [els autors] s’apliquen per augmentar els impactes” (Costa, 
2017, pàg. 11).
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El reduït nombre de revistes especialitzades en un àrea dins de 
l’àrea de la comunicació (només tres d’una vegada: EMP, HyCS 
i Comunicar) suggereix una delimitació difuminada de les espe-
cialitats en el sistema editorial, almenys entre les revistes es-
panyoles l’impacte més gran. La tendència general és reduir el 
nombre d’articles relatius a l’àrea d’especialitat de la revista-pe-
riodisme, biblioteconomia, etc.-, i publicar un número creixent en 
àrees aliens a ella. Això denota que el sistema espanyol en co-
municació té dificultats per albergar publicacions de major nivell 
d’especialització. D’aquesta forma, les diferències entre revistes 
no es valoren tant per la seva especialitat, sinó per les exigències 
metodològiques o estilístiques i, sobretot, per el factor d’impacte.

L’evolució observada de les tècniques, els objectes i la especia-
lització de les revistes suggereix que un increment del finança-
ment per a la producció i divulgació científica permetria millorar 
els mètodes d’investigació, amb tècniques més complexes i so-
fisticades -donat que el sistema mostra signes de perfecciona-
ment en aquest sentit-, i mantenir una estructura editorial més 
especialitzada, abordant noves qüestions i objectes -o qües-
tions i objectes ja tractats-, amb perspectives innovadores.

En resum, la recerca en comunicació sembla establir-se sobre 
un model de creixement intensiu que ajunta l’excel·lència amb 
la inclusió de textos de qüestionable rigorositat científica i apor-
tació social. Els descobriments demostren el perfeccionament 
d’instruments de recopilació e interpretació -para algunes tècni-
ques de manera molt incipient-, i la tendència cap a la especia-
lització dels objectes d’estudi -que semblen avançar cap al nivell 
de l’híper-especialització-. L’augment de la contractació temporal 
i la inestabilitat laboral, unit a l’increment en la dificultat dels cri-
teris d’avaluació i el creixement del nombre de doctors, prediu 
un model liderat en bona part per la competitivitat meritocrática. 

L’insuficient finançament públic (Hernández & Pérez, 2017), 
situat per sota dels estàndards internacionals (Julià, 2014), i 
l’avaluació de mèrits com el únic procediment per a resoldre 
l’excés de demanda laboral en el sistema acadèmic, suggereix 
un creixement en la producció científica d’articles que mostrarà 
clares millores -perfeccionament de les tècniques d’investigació 
i precisió en la especialització temàtica-, però que també con-
tinuarà arrossegant els vells vicis i debilitats que ara estem 
experimentant -producció intensiva meritocràtica, redundància 
metodològica, híper-especialització i escassa aportació social. 
(fotos: UPF Edu i UNAV)
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El futur dels mitjans
Per Marilín Gonzalo, periodista especialista en mitjans digitals 
/ El País

De totes les prediccions, una de les més arriscades és la de 
pronosticar el futur dels mitjans de comunicació. Només al llarg 
de la nostra vida, el nostre consum de la informació pública, 
les notícies i l’entreteniment ha canviat dràsticament. Fa poc, 
en un esdeveniment de divulgació científica em van preguntar 
com veia el futur dels mitjans. Immediatament vaig saber que 
intentar contestar això era ficar-se en un jardí.

Enumerar les tendències dels últims anys no és tan difícil: cada 
vegada som més mòbils, més sense fil, tenim menys temps lliu-
re, però, però, el temps de connexió continua augmentant -en 

2017 va créixer un 4% - i ja ens vam passar davant a qualsevol 
pantalla una mitjana de 5,9 hores al dia. Triem prendre la nostra 
dosi de notícies cada vegada més a través de les xarxes socials, 
i les llegim menys en paper i més en pantalles. Preferim enviar-
les a través de grups de missatgeria tancats com WhatsApp.

Cada vegada hi ha més sensors a més tipus de dispositius, es 
recullen més dades i es fan més anàlisis d’aquests registres. 
Les empreses ens coneixen millor, com a lectors i com a usua-
ris, i poden saber què ens agrada, a què obeeixen els nostres 
impulsos i com anem a reaccionar a cert tipus de titulars, de 
paraules, d’imatges, de notificacions.

Quan divagava en aquests jardins vaig recordar a Jane Jacobs 
i vaig pensar que el disseny dels parcs s’assemblava al disseny 
de les arquitectures dels mitjans. Tots dos són espais públics, i 
hi ha una ètica en la seva arquitectura privilegiant certs compor-
taments, que afavoreix uns recorreguts i obstrueix altres.

Jacobs va ser una urbanista i activista sociopolítica el llibre de 
la qual Mort i Vida de les Grans Ciutats es va convertir en un 
dels més influents de la història de la planificació urbanística. 
Allà criticava les pràctiques de renovació urbana dels anys cin-
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quanta i identificava les causes de violència en la vida urbana, 
segons estigués subjecta a l’abandonament o a la qualitat de vida. 
Defensava, sobretot, els espais públics com a centres de diversitat 
i dinamisme que repercutien favorablement en aquesta comunitat.

Jacobs era una observadora i va convertir els valors demo-
cràtics en la seva guia de disseny: grans quantitats de gent 
diversa concentrades en àrees relativament petites no havien 
de ser considerades un risc per a la seguretat, sinó que eren la 
fundació d’una comunitat sana i vibrant. Els espais públics, les 
voreres i els parcs són centres de vitalitat perquè és on es con-
greguen i es creuen els seus habitants, en les seves diferències 
úniques, impredictibles i més valuoses per ser-ho.

En un cas a principis del segle XX, la Cort Suprema dels Estats 
Units va sentenciar que els carrers i els parcs han de romandre 
oberts al públic perquè els ciutadans puguin exercir activitats 
expressives. En un dels passatges d’aquella sentència, el ma-
gistrat Anthony Kennedy escriu alguna cosa sorprenentment 
vigent: “Les ments ja no es transformen als carrers i als parcs 
com abans. En un grau creixent, els intercanvis més signifi-
catius d’idees i la formació de la consciència pública ocorren 
en els mitjans electrònics. L’extensió dels drets a participar en 

aquests mitjans de comunicació pot canviar en tant canviïn les 
tecnologies”.

Els llocs web tenen arquitectures, i entenent els beneficis dels 
espais públics que Jane Jacobs veia a les voreres i als parcs 
podem intentar descobrir aquests beneficis en els espais vir-
tuals en els quals ens relacionem.

La similitud entre els nostres parcs públics -els d’arbres físics i 
els virtuals en servidors- mostra perquè el futur dels mitjans i les 
plataformes socials passa per implicar-se en el codi, en les de-
cisions que prenguem quant a la seva mateixa arquitectura. Des 
d’aquestes línies podem fer-los no només habitables, sinó espais 
accessibles per a tothom, en què les diferències enriqueixin les 
idees, on el mesurador no sigui un comptador de clics impulsius, 
sinó una manxa que animi al coneixement i al debat.

El que està en joc és l’accés a la informació pública, d’una ban-
da, i l’ús de les dades que generem, de l’altra. Tots dos poden 
ser usats per a enfortir les nostres democràcies i resoldre els 
nostres grans problemes, o per a tot el contrari.
Dependrà de quan decidim, per fi, ficar-nos en aquests jardins. 
(Infografia: El Telégrafo)

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ


	Portada

