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El reconeixement de l’eficàcia de la 
inversió publicitària als mitjans de 
proximitat (resum)
Per Daniel Condeminas i Tejel / Revista Comunicació21

En un treball exhaustiu i exquisit, Daniel Condeminas, consultor 
en comunicació, desgrana a la revista Comunicació 21 el reco-
neixement de l’eficàcia de la inversió publicitària als mitjans de 
proximitat. El Butlletí en fa un resum i us convida a disposar del 
treball sencer en aquest enllaç.

Els darrers anys, les campanyes d’àmbit nacional o estatal han 
començat a ser presents als mitjans de comunicació de proximi-
tat, fins llavors quasi inexistents, llevat dels diaris territorials. Uns 
mitjans que han estat resilients a la crisi i que, sumats, han con-
solidat unes audiències de milions de persones. Unes xifres que 
els haurien de fer molt més atractius per a productes i serveis que 
cerquen clients o compradors arreu del país. Professionals de la 
publicitat, associacions de mitjans, anunciants i agències analit-
zen el present i futur de la incorporació dels mitjans de proximitat 
a les planificacions dels anuncis de les grans marques.

Les darreres dades públiques de les inversions publicitàries de 
la Generalitat, del 2017, assenyalen un total de facturació de 
30.752.038 euros, pràcticament idèntic a l’any anterior i –i això 
és molt significatiu– també a la xifra del 2008, el darrer any no 
afectat per la crisi. Una crisi que tingué també com a any més 
negre el 2011, quan la publicitat institucional quedà reduïda a 
una tercera part.

A més dels centenars de mitjans de proximitat que reben publi-
citat de les diverses campanyes, siguin de premsa en paper, di-
gital, ràdios o televisions, cal destacar de la darrera memòria de 
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la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional de la Gene-
ralitat els paquets col·lectius, negociats amb diverses associa-
cions i organitzacions que els representen. Així, dins el sector 
de les televisions, ens trobem amb contractacions publicitàries 
gestionades amb la Coordinadora de Televisions Públiques Lo-
cals i la Xarxa TV, així com amb TDI i TVlocal.cat, pel que fa a 
les televisions de proximitat privades. Pel que fa a la ràdio, a 
banda de la contractació directa a diverses emissores locals, 
l’únic paquet és el de la Xarxa. I pel que fa als mitjans digitals, 
cadascuna de les tres grans associacions de premsa (ACPC, 
AMIC i APPEC) compta amb un paquet publicitari específic per 
als seus respectius membres, juntament amb la contractació in-
dividual de bona part de l’extensa llista de mitjans de proximitat.

A nivell percentual, els mitjans impresos suposen gairebé la 
meitat de la publicitat contractada per la Generalitat, un 46,95%, 
i després vindrien els mitjans digitals, amb un 17,67%, seguits 
de les televisions –amb TVC, 8tv i el Punt Avui TV com a mitjans 
destacats– amb un 15,80%, i els radiofònics, amb un 11,97%, 
dels quals en destaca RAC1, que aconseguí prop de la tercera 
part de la publicitat contractada. La resta correspondria a exte-
rior (tanques publicitàries, banderoles, cartelleria en mobiliari 
urbà…).

Certament, més enllà de la voluntat dels diversos governs de la 
Generalitat de comptar amb els mitjans de proximitat per a les 
seves campanyes institucionals, la legislació així ho reclama. 
Com assenyala la Llei 18/2000 per la qual es regula la publicitat 
institucional, aquesta ha de comptar “amb una consideració es-
pecial pels mitjans de comunicació locals i comarcals”. La plani-
ficació publicitària passa per agències de mitjans homologades 
per l’administració catalana, i els càlculs de la distribució inver-
sora per mitjans es fa segons les dades aportades per l’EGM, 
els informes de l’OJD i els estudis de ComScore (per als mitjans 
digitals). A més, en casos on es busca la màxima proximitat, de-
terminades campanyes reforcen la seva presència als mitjans 
locals, com seria el cas de la Grossa de Cap d’Any.

Pel que fa a altres administracions públiques, cal destacar pel 
seu volum inversor l’Ajuntament de Barcelona. De les dades 
del 2017, del total de diners destinats, uns 9.806.114 euros, la 
inversió es concentra bàsicament en mitjans escrits, siguin en 
paper i/o digitals; amb El Periódico i La Vanguardia com a grans 
beneficiaris, pel fet que sumarien tots dos més de 4 milions 
d’euros en publicitat municipal. Una quantitat més alta que la 
invertida per la Generalitat el mateix any en aquests dos diaris, 
tot i comptar amb un pressupost més d’un 300% superior. Els 
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mitjans locals, tinguin cobertura de tota la ciutat o siguin de 
districte o de barri, quedarien molt lluny d’aquestes xifres i su-
marien al voltant dels 300.000 euros, majoritàriament destinats 
al setmanari de consum cultural Time Out Barcelona i a la xarxa 
de periòdics Línia.

La realitat desfà algunes creences no contrastades. Sovint s’ha 
pensat que els mitjans territorials gaudien d’un major suport per 
part de les administracions públiques locals per l’estreta relació 
a tots nivells –informatiu, de relacions institucionals, etc.– entre 
les empreses periodístiques i els governs públics. Això, però, 
queda desmentit per les dades. Segons el recent estudi sobre 
el finançament públic dels mitjans de comunicació a Catalunya, 
realitzat des del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a 
la Ciutadania Plural de la UAB, amb el suport de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya, la situació és –en alguns casos– directament 
inversa. Aquest estudi analitza les aportacions públiques –tant 
publicitàries com de línies d’ajut i subvencions– de diferents 
administracions: la Generalitat, les quatre diputacions i els ajun-
taments de les capitals de les quatre demarcacions en relació a 
una quarantena de mitjans de comunicació de referència, tant 
de cobertura nacional com territorial. I de les seves dades es 
desprèn que algunes capçaleres d’àmbit general i amb seu a 

Barcelona tenen una quarta part dels seus ingressos provinents 
del sector públic, mentre que mitjans de referència d’àmbit terri-
torial veuen reduït aquest percentatge a la meitat o menys. De 
fet, els ingressos públics d’algunes grans capçaleres diàries se-
rien encara força superiors a la xifra esmentada, ja que aquest 
estudi no va poder sumar els diners provinents de la Diputació 
de Barcelona –l’única administració que no va facilitar les seves 
xifres– i que, segons apunta alguna font, els mitjans de proximi-
tat només significarien una cinquena part del total d’inversions 
publicitàries de la Diputació més important del país. (Infografia: 
Comunicació 21)
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CALENDARI DE ESDEVENIMENTS 1er TRIMESTRE 2019
IDEES, NEGOCIS, PERSONES

GENER
EXPOHOGAR PRIMAVERA
26 - 29/01   
Saló Internacional del Regal i 
Articles per a la Llar

FEBRER
MOBILE World Congress
25 - 28/02   
Esdeveniment Mundial de la 
Indústria de les Tecnologies 
Mòbils

4YFN
25 - 27/02
Esdeveniment d'Emprenedoria en 
Tecnologies Mòbils

MARÇ
RITMO 19
06 - 08/03
IV Reunió Electrofisiologia, 
Arritmies i Estimulació Cardíaca

EXPO SPORTS
08 - 10/03    
Fira dels Esports Outdoor (Run, 
Tri, Bike, Trail)
e-SHOW / e-FINTECH SHOW 
12 - 13/03    
Fira i Congrés Professional 
d'E-commerce i Digital Marketing 
/ Exposició sobre Solucions 
Tecnològiques Innovadores per a 
la Banca i les Finances

ONLY TATTOO BARCELONA
15 - 17/03
Convenció Internacional de 
Tatuatge de Barcelona
EAU CONGRESS
15 - 19/03
Congrés Anual de la Societat 
Europea d'Urologia
INFARMA 
19 - 21/03  
Congrés Europeu d'Oficina de 
Farmàcia. Saló d'Especialitats 
Farmacèutiques i Parafarmàcia
SALÓ DE L'OCUPACIÓ JUVENIL
20 - 22/03   
SALÓ DE L'ENSENYAMENT
20 - 24/03

SMART CITY EXPO CURITIBA 
21 - 22/03   
Congrés sobre Ciutats Intel·ligents 
a Curitiba (Brasil). Expo Renault 
Barigui 
FUTURA
22 - 23/03   
Saló dels Màsters i Postgraus 
B-TRAVEL 
22 - 24/03
El nou Saló de Turisme
GRAPHISPAG 
26 - 29/03
Saló Internacional de la Indústria i 
la Comunicació Gràfica

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a: www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com
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Premsa de pagament per recuperar la 
credibilitat a Alemanya
Per Carmen Valero / El Mundo

 
La premsa alemanya ha recuperat la credibilitat perduda durant 
la crisi dels refugiats de 2015, quan els moviments populistes i 
xenòfobs van voltar als mitjans, als quals acusaven de mentir, 
tergiversar, fer-li el joc a Angela Merkel o vendre les polítiques 
de la Unió Europea als ciutadans. Del 60% d’alemanys que 
desconfiaven dels mitjans per aquelles dates s’ha passat a un 
17%. A aquesta evolució, que retorna a la premsa el seu paper 
en la democràcia, ha contribuït un tallafocs a les fake news ano-
menat paywall: el mur de pagament.

“La cultura del gratis ha estat una llosa per als mitjans en tots 
els sentits i la seva fi no només és prometedora com a model de 
negoci, sinó que és un segell de garantia per al lector davant la 
cultura de la desinformació”, afirma el president de l’Associació 
alemanya d’editors de premsa (VDZ), Stephan Scherzer. “Qui 
paga exigeix veracitat i això significa més feina per al periodis-
ta, més rigor”. Segons un estudi de la Universitat de Maguncia, 
l’erosió en la credibilitat de la premsa va començar amb l’accés 
massiu a internet i l’ús del mòbil i les tauletes. Amb aquestes 
eines van arribar, com danys col·laterals de la digitalització, els 
blocaires, els spin doctors, el periodisme ciutadà, les xarxes so-
cials, els bots i els algoritmes. Les fonts d’informació clàssiques 
van perdre terreny davant les fake news, amb Donald Trump 
com a màxim difusor. “La seva arribada a la Casa Blanca va 
crear molta inseguretat i va fer que molts alemanys tornessin a 
la premsa a la recerca d’orientació i informació contrastada i de 
qualitat”, afirma l’informe.

Sebastian Matthes, director de l’edició digital del diari econòmic 
Handelsblatt, ho té clar: el seu diari ha erigit el mur de paga-
ment més hermètic del segment nacional. “El periodisme digital 
costa el mateix que l’imprès i exigeix el mateix rigor”, diu. “Va 
ser un error seguir el mantra que tot havia de ser en obert. Els 
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mitjans de comunicació ho han pagat molt car”. Accedir a la in-
formació en línia de Handelsblatt costa 25 euros al mes. “És una 
quantitat raonable si es té en compte a més que hi ha gent que 
gasta això en cafès de Starbucks”, diu Matthes. “I, encara que la 
marca Starbucks sigui més que un cafè, també Handelsblatt és 
més que un diari. Els nostres abonats són, per dir-ho d’alguna 
manera, socis del club del diari, poden assistir als nostres esde-
veniments i conèixer a altres subscriptors. Som una comunitat”. 

El seu col·lega de la revista Der Spiegel, Klaus Brinkbäu-
mer, opina una cosa semblant: “Preocupats únicament pel 
nombre de clics, vam vendre històries que van costar un any 
d’investigació per 39 cèntims. Això és insostenible”. Les dades 
de l’últim estudi de l’institut demoscòpic Allensbacher són, en 
aquest context, rellevants. Un terç de la població és conscient 
que els mitjans perden diners en oferir la seva informació gratis 
a internet. Al voltant del 50% creu que el periodisme ha de ser 
finançat principalment pels usuaris. Fins aquí la teoria, perquè 
dos terços de la població que s’informa de política a internet no 
estan disposats a pagar-la. 

L’afecció a la cultura del que gratis difereix en funció de l’edat. 
Com més jove, més disposició al pagament. Així, el 40% dels 

usuaris d’entre 18 i 29 anys han pagat alguna vegada per un 
article en web i un 20% estaria disposat a fer-ho. Mentrestant, 
només un de cada sis usuaris d’entre 40 i 59 anys ha comprat 
algun article i, a partir dels 60, un cada 11. Per Werner Ball-
haus, cap de Tecnologia i Mitjans de la consultora PwC, aques-
tes dades tenen una lectura: “Les editores de diaris i revistes 
han de concentrar-se en la generació del telèfon intel·ligent en 
comptes de la generació d’internet. Si no entenen això, la seva 
estratègia no tindrà èxit”.

Matthes afegeix una altra regla: “Perque el model de pagament 
funcioni cal saber quin contingut interessa als lectors i a qui-
na hora. Els nostres abonats digitals, per exemple, prefereixen 
llegir anàlisi i comentaris els diumenges o a partir de les 4 de 
la tarda. Si pengem aquest tipus d’informació als matins mo-
lestem”. 

A la premsa alemanya, hi ha murs de pagament per a tots els 
gustos i butxaques. Tot i que encara es cobra per articles, la 
tendència és l’abonament anual, amb un període de prova de 
tres mesos a preus que giren al voltant dels set euros. L’editora 
Axel Springer, amb capçaleres com Bild i Die Welt, compta amb 
mig milió d’abonats. Mentrestant, el setmanal Die Zeit compta 
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amb 75.000 subscriptors en prova i 600.000 registrats. La for-
quilla de preus un cop superat el període de prova va des dels 
20 euros del paquet premium de Der Spiegel i el Süddeutsche 
Zeitung fins als 179 euros que cobra el Tagespiegel pels seus 
informes en profunditat, passant pels 70 euros que costa acce-
dir a Die Börsen-Zaitung, especialitzat en borsa. 

Dos diaris destaquen de la resta. El TAZ , referent per al lector 
d’esquerra, funciona com una cooperativa i deixa llibertat de 
pagament, que compleixen uns 20.000 lectors. Mentrestant, el 
Westdeutsche Zeitung és el més nou: cobra per temps. Els tres 
primers minuts, que serveixen per fer una ullada a les notícies 
del dia, són gratis. Si vol aprofundir, pot comprar paquets de 
180 minuts per 8,90 euros. Com a regal de benvinguda, el lec-
tor rep 20 minuts gratis. “La premsa reneix gràcies als produc-
tes digitals i a la demanda creixent d’informació veraç”, sosté 
Scherzer. L’any passat van aparèixer 90 noves revistes, que 
se sumen als 5.600 diaris que es publiquen cada dia en aquest 
país. El 94% dels alemanys llegeix premsa. “Hi ha assumptes 
que resoldre amb Facebook i Google, sobre drets i sobre la 
protecció de dades”, afirma Scherzer. “Però estem en un bon 
moment”.  (Infografia: etVenture)

El diari basc Gara intentarà evitar la 
fallida

El 18 de novembre de 1994 el Tribunal Suprem va sentenciar 
que el Govern d’Espanya va discriminar al diari ultraconserva-
dor El Alcázar, al qual la compensació de 18 milions d’euros no 
li va fer recuperar la vida després de set anys sense editar-se. 
Aquest és només un exemple de les dificultats de subsistència 
que han patit alguns mitjans que han sortejat el consens social-
demòcrata de les set últimes dècades. Un altre dels exemples, 
a les antípodes ideològiques del Alcázar, és Gara.

El diari abertzale acaba de celebrar a Donosti els seus primers 
vint anys de vida. És cert que l’ombra de la fallida ha evitat 
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qualsevol tipus de festa. L’editora del diari té un deute superior 
als tres milions d’euros amb la Seguretat Social, forat que cu-
riosament ells no van produir. Al juliol de 1998 Baltasar Garzón 
ordenava el diari d’Egin, discriminat publicitàriament per l’Estat 
igual que El Alcázar (tal com va demostrar el periodista Luis 
Santos en l’obra ‘La premsa que es va vendre’). El magistrat 
sentenciava que Egin dotava de recursos econòmics a la banda 
terrorista ETA i que l’ajudava a “la difusió de la seva estratègia”. 
Al juny de 2009 el Tribunal Suprem reconeixia que el tancament 
del diari va ser il·lícit. En aquells dies Jabier Salutregi, el seu 
últim director, havia patit set anys i mig de presó.

Després del tancament de Egin, l’òrbita de l’esquerra abertzale 
va aconseguir el suport de 10.000 persones, que van aportar 
100.000 pessetes per llançar Gara, que va arrencar amb un 
capital social inicial de 1.000 milions de pessetes (al voltant de 
6 milions d’euros). Gara no ha pogut aconseguir la força que va 
aconseguir Egin, però tot i així segueix sent el mitjà de referèn-
cia per a la esquerra abertzale.

El tancament d’Egin va ser el començament del malson que va 
continuar per Gara, que el 2003 va patir una altra sentència de 
Garzón: havien d’abonar el deute de 5,1 milions d’euros que 

havia de Egin a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
Gara, segon en els quioscs guipuscoans, va anunciar fa unes 
setmanes que han arribat a un acord amb la Seguretat Social 
“dues dècades després de tancar Egin i quinze anys després 
que Baltasar Garzón intentés fer el mateix amb el nostre mi-
tjà de comunicació, endossant-nos el deute del diari que ell va 
clausurar il·legalment”. El diari haurà d’abonar mig milió d’euros 
cada sis mesos durant els tres propers anys. La raó? Els tri-
bunals estimen que hi ha “successió ideològica d’empreses”, 
figura exòtica en el sistema judicial europeu.

Gara ha denunciat l’”espoliació” i creuen que la sentència ama-
ga “un atac a la llibertat de premsa” després d’haver patit quin-
ze anys en suspensió de pagaments per aquesta mesura. Els 
tres milions d’euros que han d’abonar són “més diners que la 
massa salarial completa de tot un any, és a dir, els sous de tots 
els nostres treballadors i treballadores”, expliquen.

400 periodistes han signat un manifest de solidaritat amb Gara. 
El text assenyala que “el que no hauria de ser objecte de preo-
cupació en ple 2019 és el risc de fallida d’un diari com a conse-
qüència d’una persecució judicial que s’ha allargat durant dues 
dècades”. (Font: Merca2 – Infografia: loquesomos)
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Mediapro ofereix als bancs 10 milions 
més que Prensa Ibérica pel Grupo 
Zeta

 
Segons escriu Antoni Maria Piqué a El Nacional, esmentat fonts 
de Mediapro,  encara no està tot dit en la venda del Grupo Zeta, 
l’editora d’El Periódico. L’empresa de serveis audiovisuals Me-
diapro ha tirat una carta més alta i ofereix als deu bancs credi-
tors 10 milions més que Prensa Ibérica, el seu rival en aquesta 
transacció. Segons el periodista, “la nova proposta posa als 
bancs en el tràngol d’explicar als seus accionistes per què re-

butgen —si ho fan— la nova proposta, gestionada per Jaume 
Roures, que rebaixaria les seves pèrdues en un 10% respecte 
a l’oferta rival”. A aquesta quantitat caldria afegir la remuneració 
d’Antonio Asensio Mosbah, l’actual propietari de Zeta, que es-
pera rebre prop de deu milions d’euros de la venda.

Sempre segons escriu Antoni Maria Piqué a El Nacional, el 
nominal del deute de Zeta amb els bancs puja a 99 milions 
d’euros. Els més exposats són Banco Santander (uns 30 mi-
lions) i CaixaBank (prop de 23 milions), que és qui porta la veu 
cantant del pool de creditors. També hi figuren BBVA, Banc Sa-
badell i altres, inclòs l’Institut Català de Finances de la Genera-
litat, que hi té set milions enganxats. L’última oferta de Media-
pro implica una quitança del 50% d’aquest deute, mentre que 
l’acord amb Prensa Ibérica els obliga a perdre’n el 60%.

L’oferta d’última hora de Mediapro arriba hores després que es 
conegués que el grup de deu bancs creditors havia acordat la 
venda amb el propietari del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mos-
bah, i el president de Prensa Ibérica, Javier Moll de Miguel. 
Prensa Ibérica havia compromès 30 milions pel deute i restaven 
per tancar la remuneració d’Asensio i la quitança de l’Institut 
Català de Finances, d’entre quatre i cinc milions d’euros. 
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Aquest acord encara s’ha de signar, segons El Nacional. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: eldiario.es)

El Consell d’Europa demana viabilitat 
financera per al periodisme de qualitat

El Consell d’Europa va llançar aquest dimecres una crida als 
seus 47 Estats membres perquè afavoreixin condicions que 
puguin garantir la viabilitat financera del periodisme de quali-
tat, el paper del qual considera essencial per a la formació i 
l’expressió de la opinió pública.

En una declaració del seu comitè de ministres, el Consell 
d’Europa els va incitar a posar en marxa regles i polítiques 
que vagin en favor d’aquest periodisme de qualitat, però sense 
qüestionar ni la independència editorial ni la independència fun-
cional dels mitjans de comunicació.

Entre les mesures recomanades estan un règim fiscal favora-
ble, dispositius de suport financer o la possibilitat que hi hagi 
mitjans que actuïn com a organitzacions sense ànim de lucre i 
rebin donacions de programes filantròpics. (Font: Agència Efe)

El diari abertzale acaba de celebrar a Donosti els seus primers 
vint anys de vida. És cert que l’ombra de la fallida ha evitat 
qualsevol tipus de festa. L’editora del diari té un deute superior 
als tres milions d’euros amb la Seguretat Social, forat que cu-
riosament ells no van produir.

Schibsted Classificats i la seva 
imminent sortida a borsa

Schibsted escalfa motors de cara a la sortida a borsa del seu 
negoci internacional de classificats, prevista per aquesta pri-
mavera i en la qual s’inclou la filial espanyola. La companyia 
ha presentat els resultats econòmics corresponents al 2018, un 
dels millors exercicis de la seva història.

El propietari de portals com  InfoJobs, Fotocasa o Milanuncios, 
entre d’altres, va tancar l’any passat amb uns ingressos globals 
de 874 milions d’euros, xifra que representa un increment inte-
ranual del 12%. Aquesta taxa de creixement és inferior a la d’anys 
anteriors, tot i que on més ha estirats els marges és en el seu Ebit-
da, que va arribar als 303 milions d’euros. És a dir, un 23% més 
respecte al 2017, quan va registrar un resultat de 232 milions.
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El grup noruec ha confirmat que l’empresa de classificats, el 
nom provisional segueix sent MPI, començarà cotitzar a la bor-
sa d’Oslo el proper 10 d’abril. Els seus plans passen per retenir 
la propietat del 60% de les accions i vendre una part al mercat. 
No es contempla de cap manera dur a terme una ampliació de 
capital. D’aquesta manera Schibsted s’assegura ser el principal 
propietari de MPI a llarg termini, conscient del paper central 
que ocuparà en el negoci mundial de classificats. (Font: Dir-
comfidencial)
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El 5G es vesteix de gala a Barcelona: 
la seva hora ha arribat
Per Merca 2

Com cada any per aquestes dates, Barcelona es vesteix de 
llarg per rebre les últimes innovacions en l’àmbit de la tecnolo-
gia mòbil i la connectivitat al MWC19. Aquest any un dels actors 
principals serà el 5G, següent evolució de les connexions 4G 
que, ben aviat, serà una realitat comercial.

Des de fa força temps es parla del 5G, com serà la tecnologia 
que l’acompanyi, les infraestructures que necessita per al seu 

desenvolupament i, una cosa fonamental, per a què es farà ser-
vir realment. Es tracta d’una barreja de marc conceptual i exem-
ples pràctics, basats per ara en proves pilot i casos d’ús aplicats 
a diversos sectors com la indústria, la mobilitat o la seguretat.

Arriba el moment de mostrar al món la seva progressió i des-
envolupament i, potser el més important, què podran fer les 
empreses i els usuaris amb el 5G una vegada que les seves 
freqüències estiguin licitades i l’ús comercial sigui una realitat. I 
en aquest context és Barcelona qui ofereix una magnífica opor-
tunitat a les empreses per mostrar els seus avenços en aquesta 
tecnologia.

Entre elles se situa Cellnex, que presentarà les seves últimes 
solucions en matèria de “connectivitat intel·ligent” -lema de la 
present edició del Barcelona MWC19-, especialment focalitza-
des en l’ecosistema de infraestructures que són la base per al 
desplegament del 5G, així com els casos d’ús més rellevants en 
què està treballant relacionats amb aquesta tecnologia.

Davant l’allau de novetats que hi haurà al MWC19, Cellnex 
aprofitarà el moment per donar a conèixer al costat de Intel i 
Nearby Computing l’última tecnologia en Edge Computing que 
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estan treballant les tres companyies, basada en el processa-
ment de dades adaptat a la demanda i que presentaran de ma-
nera simultània en els seus tres estands, connectats entre si.

Així, mitjançant “adaptive Edge” s’habilita la capacitat de detec-
tar en temps real, adaptar i assignar localment la capacitat de la 
xarxa, en funció d’on es produeixi la major demanda de consum 
de dades en cada moment, assegurant així l’optimització dels 
recursos de xarxa i la mínima latència -temps de resposta- as-
sociada al 5G, especialment per a aplicacions crítiques com 
són la tele-medicina, el cotxe connectat i autònom, i els serveis 
associats a la seguretat.

Les tecnologies que ja estan aquí
Juntament amb les pròpies infraestructures, la gran expecta-
ció que es podrà viure a Barcelona de primera mà està rela-
cionada amb les tecnologies que donaran suport al desenvo-
lupament del 5G. Així, en el marc de la nova arquitectura de 
xarxa necessària per al 5G, ens trobem amb l’adaptació dels 
equips instal·lats a les actuals infraestructures (macro sites) i 
una major densificació de la xarxa mitjançant Sistemes Distri-
buïts d’Antenes (DAS) i Small cells en espais amb gran con-
centració d’usuaris i la consegüent demanda de connectivitat. 

Parlem d’espais interiors (estadis i recintes esportius, centres 
comercials, teatres, gratacels), subterranis (aparcaments, xar-
xes ferroviàries i de metro) i exteriors (centres urbans, xarxes 
públiques de transport, ports, aeroports).

Entre els casos d’ús que veurem en el MWC19 destaquen els 
relacionats amb la mobilitat del futur. Espais com el “Mobility 
Lab”, ubicat al circuit Parcmotor Castellolí-Barcelona, banc de 
proves per al desenvolupament del vehicle connectat i autò-
nom. O solucions de connectivitat en l’entorn urbà, per a les co-
municacions entre vehicles i el mobiliari urbà (semàfors) o co-
municacions entre vehicles d’emergència i la resta de vehicles.

Un altre dels casos d’ús destacats serà el que estan treballant Ce-
llnex, Sitepy MÁSmóvil en el marc de la iniciativa 5G Barcelona, 
anomenat “5G Fire Fighting Drone Project” i que té com a objecte 
la gestió de la informació geo-localitzada en temps real mitjançant 
drones i xarxes dedicades en els treballs d’extinció d’incendis.

L’Internet de les Coses (IOT) també tindrà el seu espai al Bar-
celona MWC19, amb projectes com les solucions de connec-
tivitat IOT per a habitatges socials o el control i seguiment en 
temps real de tot tipus de mercaderies. 
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endesa.com

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

What’s your power? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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La tecnologia 5G de Samsung serà l’encarregada de garantir la 
retransmissió del Mobile World Live TV, el canal oficial del Mobi-
le World Congress, la fira de tecnologia mòbil més important del 
sector que, recordem-ho restarà oberta del 24 al 28 d’aquest 
mes a Fira de Barcelona/L’Hospitalet. (Infografia: GSMA)

Informe The Social Media Family: 
Instagram creix 20 punts menys que 
el 2018

 
The Social Media 
Family, acaba de 
fer pública l’última 
edició de l’informe 
anual que analit-
za l’activitat dels 
usuaris de Face-
book, Twitter i Ins-

tagram a les cinquanta ciutats més poblades d’Espanya, que 
aquest any compleix la seva cinquena edició. En ell, a més de 
les característiques sociodemogràfiques de la mostra (gènere, 

estat civil o nivell d’estudis), hem volgut plantejar altres varia-
bles, com la possibilitat de llistar als perfils amb major comunitat 
en cadascuna de les tres plataformes o analitzar el nombre de 
perfils verificats.

Aquets són alguns dels titulars més cridaners: de l’informe de 
The Social Media Family:

• Facebook recupera el milió d’usuaris que va perdre el 2017 
per situar-se en 24 milions.
• Instagram manté un creixement en doble dígit, encara que tot 
just creix un 0,9% respecte a l’any 2017 a les 50 ciutats espan-
yoles més poblades.
• El Top 3 de ciutats amb major penetració segons cada xarxa 
social: Granada, Barcelona i Santa Cruz de Tenerife a Face-
book; Granada, Sevilla i València, a Twitter; Barcelona, Grana-
da i l’Hospitalet de Llobregat, a Instagram.

L’edició de 2019 de l’Informe sobre ús de xarxes socials a 
Espanya també ens mostra la consolidació de l’hegemonia 
d’esportistes i clubs (especialment relacionats amb el futbol) 
en les tres plataformes analitzades, si bé cada vegada guan-
yen més terreny influencers “purs” (Jorge Cremades i el seu 
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creixement del 350% interanual és una bona mostra d’això). 
Així mateix, l’informe detecta un fenomen que es repeteix tant a 
Instagram com a Twitter, i no és altre que l’haver tocat sostre a 
les ciutats més poblades, d’acord amb les dades (4% d’usuaris 
actius menys a la xarxa de microblogging, per un creixement 
de tot just el0,9% entre la plataforma d’imatges). En les seves 
conclusions, l’informe es pregunta: estarem davant d’una satu-
ració dels usuaris urbanites de les plataformes convencionals? 
Com interpretar que la població major de 65 anys al Facebook 
segueix avançant any rere any?

NOTA.- Us oferim l’informe de The Social Media Family clicant 
en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’estirada digital salva els ingressos de 
publicitat de la premsa impresa en 2018

Els gairebé 80 diaris tradicionals associats a la Associació de 
Mitjans d’Informació (AMI) van aconseguir millorar els seus in-
gressos de publicitat per un mínim marge en 2018. Les dades 
del sector a què ha tingut accés El Español indiquen que,  en 
conjunt, aquestes capçaleres van facturar 673,8 milions euros  

durant l’any passat, el que va suposar millorar en un 1,4% les 
dades obtingudes el 2017.

Aquest creixement en publicitat es va produir gràcies a l’impuls 
digital  que -malgrat ralentitzar-se- va compensar la caiguda 
dels ingressos publicitaris del paper. Les dades dels propis dia-
ris indiquen que la facturació digital va créixer un 18,3% fins 
als 230.700.000 , mentre que el paper va caure un 6% fins als 
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443.100.000. Aquestes xifres demostren que el gruix dels in-
gressos publicitaris segueix sent el paper amb el 65% del total.

No obstant això, aquesta millora en els ingressos publicitaris 
-que inclou diaris nacionals, regionals, esportius i econòmics- 
no ha aconseguit aturar la reducció d’ingressos generals. El 
45% dels ingressos del sector continuen estant en mans de la 
venda d’exemplars (540.800.000), que segons les estimacions 
de la mateixa AMI va caure un 9,5% durant l’any passat. Això 
vol dir que en el global, la caiguda d’ingressos va ser del 4% 
fins als 1.179 milions. (Font: El Español)

Només el Parlament i el Consell de la 
UE poden frenar que Internet canviï

La trilogia de la Unió Europea, format 
pel Parlament Europeu, el Consell Eu-
ropeu i la Comissió Europea va aconse-
guir el passat dia 13 un acord per tirar 
endavant la directiva sobre la reforma 
de la llei de Drets d’Autor, la aplicació 
de la qual pot modificar Internet tal com l’hem conegut fins ara.

L’article 13 segueix viu i torna amb més duresa: França i Ale-
manya acorden reimpulsar la directiva de copyright. Malgrat 
que no hi havia gaire temps per a la votació al Parlament Eu-
ropeu, que es dissoldrà de cara a les eleccions europees de 
maig, finalment sí va poder dur-se a terme.

L’ acord francoalemany ha suposat un empitjorament de la si-
tuació per als opositors a la directiva de Copyright, ja que si 
abans només les grans companyies haurien d’aplicar els polè-
mics filtres de pujada als quals s’oposen els creadors de con-
tingut i plataformes com YouTube, ara totes les plataformes 
hauran de aplicar-les, excepte aquelles que compleixin alhora 
aquestes condicions: Tenir menys de 5 milions d’usuaris únics 
mensuals; facturar menys de 10 milions d’euros anualment; ha-
ver operat des de fa menys de tres anys.

Com es pot deduir, és possible complir amb alguna de les tres, 
però resultarà extremadament complicat fer-ho amb totes les 
condicions a totes les empreses amb ànim de lucre. Així, pla-
taformes menors hauran de passar pels mateixos tràmits que 
altres com YouTube a l’hora de tractar els continguts.
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L’article 11, el cànon AEDE espanyol que va portar al tancament 
de Google News, s’aplicaria de forma molt semblant a Europa, 
fet davant el qual Google ja ha alertat, tant pel possible tanca-
ment de l’apartat de notícies del cercador com pels canvis que 
caldria fer als resultats de cerca. Recollir titulars que sobrepas-
sin el que la UE considera “extractes o fragments molt curts” re-
querirà comptar amb autorització explícita, i el mateix passarà 
amb les imatges. (Font i imatge: Genbeta)

Instagram va aportar gairebé 10 milions 
de seguidors a les revistes en 2018

D’acord amb les dades de l’informe ARI 360º, que analitza 
l’audiència global de les revistes incloent els diferents suports, 
el 2018 el nombre d’usuaris multiplataforma d’aquestes publi-
cacions va augmentar un 25%. Les xarxes amb major creixe-
ment van ser YouTube, amb un increment del 62%, i Instagram, 
en què les revistes compten amb gairebé 10 milions de segui-
dors, un 40% més.

Les dades relatives al passat mes de desembre reflecteixen 
que les publicacions membre de l’Asociación de Editores de 

Revistes (que capten el 96% de l’audiència total de revistes de 
consum) van aconseguir un total de 200.500.000 de contactes, 
una xifra que suposa un creixement del 13,7% respecte a les 
dades obtingudes al desembre de 2017.

Les fonts per a l’elaboració d’aquest informe han estat: EGM 3a 
Onada 2018, comScore Multiplataforma desembre 2018 i se-
guidors de xarxes socials de la revista en la seva edició espan-
yola exclusivament a: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, 
Youtube i Google+ a dia 31 de desembre de 2018. Cada editor 
reporta la seva pròpia informació a ARI, que elabora l’informe 
i el penja al web www.revistasari.es. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estrategia)

Fernando Ónega i Carlos Herrera 
funden 65Ymás

Un grup de reconeguts periodistes espanyols país s’han unit 
per crear un nou diari digital: 65ymás, un diari dirigit a les per-
sones més grans de 65 anys, que a més podran comptar amb 
l’assessorament permanent en els seus continguts a través de 
les seves associacions més representatives. En una carta de 
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presentació, escrita per Fernando Ónega, president editorial 
d’aquest nou mitjà, s’assegura que neix amb “la vocació de 
trencar la invisibilitat de la gent gran, acabar amb aquest com-
plex i lluitar contra les seves causes”.

Es tracta d’un mitjà informatiu amb un perfil dedicat a la gent 
gran, que no deixarà de banda les últimes notícies en temps 
real, els reportatges humans o l’orientació d’oci i cultural. “Ens 
guia l’afany d’utilitat”, asseguren en la seva presentació. En 
aquest nou projecte participen importants noms del món del 
periodisme que formen part del Comitè editorial de 65ymás. 
A més d’Ónega i Herrera i ha quatre membres més:  Ramón 
Sánchez Ocaña, Pilar Cernuda, Fernando González Urbaneja 
i Rosa Maria Calaf. Al capdavant de 65ymás hi ha la seva di-
rectora, Anna Bedia, que està recolzada per una redacció de 
quatre membres.

El diari digital compte amb diverses seccions, totes elles bus-
cant el punt d’interès de la gent gran: Societat, Economia, Sa-
lut, Experiència, Opinió, Practicopedia i Oci. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)
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Els mitjans digitals ja representen 
el 21,3% de la inversió en publicitat, 
segons l’informe i2p
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La premsa és el mitjà de comunicació menys dependent dels 
ingressos derivats de la publicitat tradicional. De cada cent eu-
ros que s’inverteixen en premsa, 23 van al format digital. Són 
dades de l’Informe i2p, elaborat per Arce Media i Media Hotline, 
donades a conèixer dimarts, a Madrid, a nivell estatal. La set-
mana vinent es presentaran a Barcelona les dades referents a 
Catalunya.

En un context general en el qual la publicitat digital va créixer 
l’any passat un 15% i l’analògica va disminuir un 1,9%; els mi-
tjans escrits han aconseguit salvar l’any, amb un creixement 
de la inversió publicitària de l’1%, fins a arribar als 806 milions 
d’euros. D’aquesta manera, la premsa acaba amb una ratxa de 
diversos anys consecutius en què la inversió ha caigut de forma 
interanual , a causa que el pes de digital era encara reduït.

  

La inversió publicitària va créixer un 1,3% el 2018. Es tracta 
aquest del cinquè any consecutiu en què la inversió tanca en 
positiu, d’acord amb les dades de l’i2p. Els impulsors d’aquesta 
investigació destaquen així mateix una certa desacceleració 
tant del mercat publicitari com de l’economia en general -el PIB, 
tot i que també creix, ho fa a un ritme menor-.

Pel que fa al comportament de la inversió durant 2018, només 
va créixer en dos dels quatre trimestres, el segon (+2,8%) i el 
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quart (+2,5%). En el primer (-0,7%) va tenir signe negatiu, men-
tre que en el tercer, l’evolució pel que fa a 2017 va ser plana. 
Els autors de la investigació consideren que l’acceleració expe-
rimentada en el quart trimestre és la que ara permet parlar d’un 
creixement del conjunt de l’any.

Un altre dels aspectes abordats durant la presentació està re-
lacionat amb la peculiaritat que l’any passat el percentatge de 
creixement de la inversió publicitària (+1,3%) estigués per sota 
del relatiu al consum (+2,4%), cosa que històricament no ha 
vingut sent així, però que va començar a veure l’any passat.

Anàlisi per mitjans
Els mitjans tradicionals, que concentren el 78,7% de la inversió, 
van veure minvar el seu volum en 2018, fins als 3.587,5 milions 
d’euros (enfront dels 3.656,5 milions del 2017). Els digitals, que 
representen el 21,3% del mercat -el anàlisi no contempla la in-
versió en seach-, continuen a l’alça i l’any passat van aconse-
guir la xifra de 969.800.000 d’euros (842.300.000 el 2017).

El 2018 van créixer les Xarxes Socials (15,9%), Altres Mitjans 
Nadius Digitals (9,5%), Cinema (7,9%), Ràdio (3,7%), Exte-
rior (2,2%) i Premsa (1%). Per la seva banda, va disminuir la 

quantitat invertida en dominicals (-11,5%), Revistes (-6,6%) i 
Televisió (-0,6%). Tot i el lleuger descens de la inversió a la Te-
levisió, continua sent el mitjà que major percentatge concentra 
(47,6%), seguit de seguit de Premsa (17,7%), Ràdio (9,6%) i 
Exterior (8, 3%).
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Sobre influencers
Durant la presentació dels resultats, el fundador de Media Hot-
line, Enric Yarza, va abordar, més enllà del search i dels mi-
tjans propis -que no poden mesurar-se a dia d’avui-, un nínxol 
d’inversió que encara no contempla aquesta edició de l’estudi: 
els influencers. En aquest sentit, s’està treballant per incloure 
en properes edicions de l’Índex I2P la inversió en aquest apar-
tat. Encara que la dada no sigui exacte tot i que s’ha tractat 
d’afinar al màxim, Arce Media i Media Hotline estimen que la 
inversió en influencers va ser àrea de 64,6 milions d’euros el 
2018 -xifra que en cap cas recull l’edició de 2018 l’informe-.

Sectors
Els sectors que van incrementar la seva aposta publicitària el 
2018 van ser Viatges i Turisme (+18,5%), Llar (+12,3%) i Deco-
ració (+10,9%). A l’altre costat de la balança es troben Mitjans 
de Comunicació (-3,1%), Internet i Comunicacions (-7,4%), i 
Neteja (-7,3%).

Perspectives d’inversió
Arce Media i Media Hotline van presentar així mateix les se-
ves previsions d’inversió de cara a 2019. Per a aquest exercici 
destaca la seva previsió sobre un increment de la publicitat en 

mitjans digitals en detriment del que s’ha invertit en mitjans tra-
dicionals.

Per al conjunt d’aquest any anticipen que la inversió creixerà de 
manera moderada: +0,7% (4.590 milions d’euros) sempre que 
es mantinguin les estimacions econòmiques actuals. La previ-
sió per als mitjans digitals és que creixin un 14%, davant del 
descens del 2,9% dels mitjans tradicionals.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi i2p, 
només clar CLICAR AQUÍ (Infografies: i2p Arce Media)

InfoAdex: La inversió publicitària va 
augmentar un 2% a Espanya el 2018
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’empresa InfoAdex també ha presentat a Madrid l’Estudi de 
la Inversió Publicitària a Espanya 2019, amb les dades corres-
ponents a l’any passat. Aquest projecte compleix un quart de 
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segle i ha quantificat la inversió real estimada de l’any 2018 en 
12.835,5 milions d’euros. Aquesta xifra representa un augment 
del 2% respecte a 2017.

Mitjans Convencionals Vs no convencionals 

Segons aquest estudi, els mitjans convencionals van obtenir 
el 42,9% de la inversió (5.355,9 milions d’euros), mentre que 
els no convencionals es van quedar amb el 57,1% (7.323.000 
d’euros). Entre els mitjans convencionals, la televisió segueix 
sent el format preferit pels anunciants i va obtenir el 2018 un 
total de 2.127 milions d’euros, un 0,8% menys que el 2017. Així, 
més d’un de cada tres euros invertits en mitjans convencionals 
van anar a la televisió (38,6%). Cal destacar el notable augment 
de la inversió que s’ha realitzat en els canals de pagament (+ 
13,4%), que ja obtenen més ingressos per publicitat que les 
televisions autonòmiques (107,3 vs 102.200.000 d’euros).

Per darrere de la televisió, en els mitjans convencionals, es 
consolida el Digital. Aquest ha tingut un creixement en 2018 del 
12,6% per arribar als 1.743,2 milions d’euros enfront dels 1.548,1 
milions d’2017. En 2018, el percentatge invertit en Digital, res-
pecte als mitjans convencionals, es va disparar fins al 31,6%.

Els resultats obtinguts per la resta de mitjans convencionals 
van ser els següents: Cinema (34,7 milions, +3,2%), Diaris 
(533.800.000, -5,9%), dominicals (28,9 milions, -6 , 7%), Exte-
rior (335.900.000, + 2,8%), Ràdio (481.100.000, + 3,3%) i Re-
vistes (227.800.000, -5,1%).
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Entre els mitjans no convencionals , destaca la inversió en mai-
ling personalitzat (1.922 milions d’euros), Marxandatge (1.733 
milions d’euros) i Màrqueting Telefònic (1.570 milions d’euros). 
Els responsables de l’estudi han volgut destacar la inversió en 
influencers, valorada en 2018 a 37 milions d’euros; i en Bran-
ded Content, per sobre dels 316 milions d’euros. En tot cas, el 
màrqueting mòbil és el mitjà no convencional que augmenta 
més els seus ingressos publicitaris, amb 53,8 milions (+ 44,2%); 
en aquest apartat s’inclouen missatgeria, advergaming, apps i 
altres.

Anunciants.- Al costat dels anunciants, Volkswagen es va con-
vertir el 2018 en el grup que més va invertir en publicitat amb 
més 136 milions d’euros. La seva marca Volkswagen va esde-
venir el primer anunciant de 2018, amb 86,9 milions d’euros; la 
resta de llocs del podi els ocupen El Corte Inglés (85.300.000), 
Orange (74.100.000), Línea Directa (69 milions), Procter & 
Gamble (69 milions), L’Oreal (67 milions), PSA (62 milions), 
Mutua Madrileña (58 milions), SEAT (49 milions) i Renault (47 
milions). 

Per sectors, el que més va invertir en 2018 va ser Automoció 
(569.300.000 d’euros, +10,8% respecte a 2017). Per darrere 

estan Distribució i restauració (461 milions, -3,4%) i Finances 
(452.800.000, +10,1%).

Previsions pel 2019.- Sobre el que ens depararà l’any en curs, 
el director de processos i sistemes d’Infoadex, Pedro Vila, va 
explicar que no ajuda que hi hagi eleccions perquè la “publicitat 
sol fugir de les campanyes electorals”. En tot cas, s’ha mostrat 
optimista i considera que la inversió seguirà un camí positiu.

NOTA: Us oferim el vídeo de la presentació de l’estudi d’inversió 
publicitària d’Infoadex des d’aquest enllaç (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estartègia – infografia: Infoadex)

Del planificador de mitjans a l’expert 
en mitjans: L’efecte digital a la 
publicitat

La revista Comunicar publica 
en el seu darrer número un in-
teressant treball titulat Del pla-
nificador de mitjans a l’expert 
en mitjans: L’efecte digital a la 
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publicitat. L’increment de l’audiència “online” i el desenvolupa-
ment del “big data” en les organitzacions modifiquen l’activitat 
de la planificació de mitjans i, en conseqüència, el perfil del pla-
nificador. Després de l’avanç digital es disposa de més informa-
ció per exercir aquesta tasca, però, igualment, s’observa més 
complexitat en els processos de treball i en les estructures dels 
seus agents, segons aquest article signat per Marta Perlado-
Lamo de Espinosa (Universitat Antonio de Nebrija de Madrid, 
Natalia Papí-Gálvez (Universitat d’Alacant) i Maria Bergaz-Por-
tolés (Universitat Antonio de Nebrija)

Aquest treball analitza els canvis produïts en la gestió del pla-
nificador de mitjans en la societat digital. A través d’una in-
vestigació triangular que inclou mètodes quantitatius i qualita-
tius, on s’utilitza un qüestionari aplicat a 140 planificadors de 
mitjans i la realització de 5 entrevistes a experts d’agències, 
s’examinen quines variacions s’han produït en aquest rol pro-
fessional pel que fa als coneixements, eines utilitzades i com-
petències que han hagut de mantenir o actualitzar. Es constata 
que l’adaptació al context digital suposa un canvi substancial 
en les mecàniques de treball, la integració d’estratègies «off» 
i «online» i l’especialització en digital. Així mateix, amb l’ajuda 
de la tecnologia vigent, s’implementen accions i revisions im-

mediates. En conseqüència, l’activitat de l’expert en mitjans 
exigeix el domini d’eines de planificació de mitjans digitals, més 
dosis d’innovació, anàlisi, visió comercial i treballar eficaçment 
en equips multidisciplinaris per a entorns multimèdia.

NOTA.- El Butlletí us ofereix sencer aquest treball publicat a la 
revista Comunicar, revista científica de Comunicació i Educa-
ció, CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: El Empresario de Montevideo)

Transparència exigeix publicar els 
plans de mitjans de les campanyes 
institucionals
Històricament, els diferents governs -centrals i autonòmics- 
s’han mostrat reticents a fer públic el repartiment de la mi-
lionària partida pressupostària destinada anualment a publicitat 
institucional, tot i que la despesa general s’ha reduït més d’un 
70% en l’última dècada. Ara, l’òrgan independent encarregat 
de tutelar l’aplicació de la Llei de Transparència en vigor des 
2014 obre una escletxa perquè tota aquesta informació es faci 
sempre pública.
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En una resolució recent, el Consell de Transparència recorda 
que d’acord amb la Llei 29/2005 de Publicitat i Comunicació 
Institucional el Govern està obligat a incloure dins del seu pla 
anual totes les campanyes dutes a terme, “el seu import, els 
adjudicataris dels contractes celebrats i, en el cas de les cam-
panyes publicitàries, els plans de mitjans corresponents”. Dit 
d’una altra manera, la normativa estableix l’obligació de donar 
a conèixer els noms de totes les agències i mitjans beneficiats 
amb diners públics, sense risc a que aquesta informació per-
judiqui la competència en el sector privat. Aquesta resolució 
sorgeix en resposta a una reclamació presentada a l’agost del 
2018, en què se sol·licitava accés a la informació relativa a les 
campanyes de publicitat realitzades pel ministeri d’Afers Exte-
riors entre 2012 i 2017. A l’octubre d’aquest mateix any, ja amb 
Josep Borrell com a titular, el ministeri va aportar les dades 
sol·licitades, entre els quals figurava una despesa de tot just 
98.081 euros en diverses campanyes. (Font: eldiario.es)

“Escoltar, Parlar, Fer”, nou claim 
corporatiu de CaixaBank

“El lema` Escoltar Parlar Fer’ sintetitza en tres paraules una 
actitud i un compromís, defineix una manera de ser inspirada 
i bolcada en les persones”, explica el president de CaixaBank, 
Jordi Gual. “Hem volgut reflectir el nostre estil dialogant, proper 
i centrat en les necessitats i aspiracions dels nostres clients”. 
Així, CaixaBank ha llançat el seu nou lema corporatiu amb el 
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qual vol evidenciar el seu compromís amb les persones i amb 
una forma diferencial de fer banca. A més, el seu llançament 
coincideix amb l’inici del nou Pla Estratègic 2019-2021 i acom-
panyarà les diferents comunicacions de CaixaBank de forma 
transversal, contribuint a construir un relat que perduri i exem-
plifiqui l’estil de l’entitat.

El procés de recerca i definició del nou eslògan ha durat vuit 
mesos i ha estat liderat per la direcció executiva de comunica-
ció, relacions institucionals, marca i RSC, i per la direcció gene-
ral de negoci, a través de l’àrea de màrqueting de CaixaBank. 
(Font: Control Publicidad – infografia: Irispress)
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Les apps del moment
Per Alberto Escusol / Revista Capçalera

El GEN Summit 2018 ha estat una oportunitat per conèixer els 
darrers desenvolupaments tant en aplicacions com en plata-
formes relacionades amb el periodisme. Des d’algunes aplica-
cions que faciliten l’accés a dades públiques fins a d’altres que 
n’automatitzen la visualització, passant per solucions pràcti-
ques per monetitzar continguts. Moltes d’aquestes permeten, 
a un preu raonable, que redaccions mitjanes i petites tinguin 
accés a la darrera tecnologia. D’altres, com Charbeat o Data-
minr, ja s’han consolidat entre mitjans com Washington Post i 
The New York Times.

El món de la creació i del desenvolupament d’aplicacions i pla-
taformes evoluciona a una velocitat exponencial en els darrers 

anys. També les que més relació guarden amb el periodisme. 
És per això que la cita anual del Global Editors Network (GEN) 
Summit és un punt de referència per conèixer les darreres no-
vetats. Precisament a Lisboa, on va tenir lloc aquest any, es 
van poder conèixer les vuit start-up finalistes de la competició 
Startups for News, que organitza cada any el GEN.

D’altra banda, mitjans ja establerts també van poder mostrar 
la seva capacitat d’innovació amb motiu de l’EditorsLab, l’altra 
competició que l’entitat organitza amb motiu de la trobada 
anual. Entre altres, els participants del congrés van conèixer 
Sports Mate, una aplicació creada pel grup mediàtic australià 
Seven West Media. Es tracta d’un prototip de traductor de con-
ceptes i frases fetes de l’esport per a novells i nouvinguts en 
alguna disciplina en concret o en el món de l’esport en general.
Resumim quines van ser les aplicacions més destacades del 
GEN Summit 2018 i com estan evolucionant altres que, malgrat 
ser-hi en edicions anteriors, estan presentant força novetats i 
comencen a consolidar-se en les redaccions de referència a 
nivell mundial.

CHARTBEAT.- “Martin Baron es passeja per la redacció [del 
Washington Post] amb el ChartBeat al mòbil”, va explicar Emilio 
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Garcia-Ruiz, editor digital d’aquest mitjà, durant la intervenció al 
congrés. És el millor exemple de l’èxit d’aquesta plataforma, es-
pecialitzada en l’analítica de contingut. Amb ChartBeat, mitjans 
com el mateix Washington Post, però també CNN, Le Monde i 
molts altres analitzen qui consumeix el seu contingut, com ho 
fa, com arriben al web, i moltes altres dades en temps real.

DATAMINR.- Si qui llegeix això treballa amb les notícies d’actualitat 
i de darrera hora, Dataminr té possibilitats de convertir-se en “una 
eina essencial”, com qualifica Mary Nahorniak, sotseditora de Di-
gital de l’USA Today. El funcionament és molt senzill: l’aplicació 
està en constant rastreig en temps real de tot el que es publica a 
les diferents xarxes socials. Gràcies a la intel·ligència artificial, és 
capaç de detectar el que anomena primers indicadors d’un esde-
veniment de gran importància o una informació de darrera hora. 
Diferents mitjans nord-americans i europeus ja l’empren per intuir 
quines seran les properes breaking news.

VIGILANT.- La plataforma guanyadora de la StartUp for News 
2018 és un repositori ideal per a aquells periodistes i mitjans 
que vulguin tenir un accés ràpid a bases de dades obertes. 
Des de sentències judicials a registres de propietat, passant 
per dades econòmiques i d’empreses d’arreu del món, Vigilant 

rastreja constantment i posa a disposició dels clients (cal con-
tactar per saber-ne preus) bases de dades locals, regionals, 
nacionals i internacionals.

GRAFITI.- També relacionada amb les dades, Grafiti va un pas 
més enllà i ofereix als periodistes la possibilitat de trobar a la 
seva plataforma “bases de dades de fonts verificades” –com 
dades oficials, empreses conegudes o, fins i tot, altres mi-
tjans– per tal de facilitar la feina de crear històries a partir de 
les dades, fins i tot en format vídeo. Des del mòbil o el PC, el 
periodista pot, en pocs minuts, buscar gràfics i dades ja creats, 
i editar-los per personalitzar-los i publicar-los, sigui en un bloc, 
un mitjà o directament a les xarxes socials.

FRAMES.- “Posa-li un nom, nosaltres ho convertim en gràfic”. 
Aquest és el lema de Frames, una empresa amb redacció prò-
pia que es dedica a la creació incessant de gràfics de tot tipus 
sobre qualsevol temàtica. Un algoritme s’encarrega de rastrejar 
automàticament els continguts que el mitjà amb el qual treba-
llen està creant i publicant, i suggereix automàticament el gràfic 
o infografia més adient. El mitjà s’estalvia, així, el temps i la 
necessitat d’adquirir eines digitals i experts en el disseny i la 
visualització de dades.
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JAMATTO.- Si durant el gen Summit es va sentir molt a parlar 
de la introducció dels micropagaments en el model de negoci 
dels mitjans digitals, Jamatto podria ser l’eina necessària per 
ajudar en aquest sentit. Fer pagar qualsevol quantitat per qual-
sevol contingut del web, aquesta és la proposta de la platafor-
ma, que permet als mitjans decidir quin preu posen als diferents 
continguts que ofereixen, i que donen la tranquil·litat a l’usuari 
amb un procés de pagament senzill i intuïtiu.

POOOL.- També per solucionar els actuals reptes de monetit-
zació als mitjans es presenta Poool. Aquesta start-up francesa 
defensa que actualment “un 95% dels usuaris que troben un 
mur de pagament clàssic donen marxa enrere i un 60% aban-
dona fins i tot el web del mitjà”. Proposen un mur de pagament 
dinàmic, en el qual el mitjà decideix què vol fer pagar, a qui i 
com. És a dir: un mur de pagament intel·ligent que pot deci-
dir fer una oferta inicial a un tipus d’usuari, optar per una altra 
estratègia amb un públic diferent... Segons les dades que van 
aportar a Lisboa, els mitjans que ja treballen amb Poool han 
incrementat fins a un 23% els subscriptors digitals.

PROJECT FACET.- Alguns dels darrers grans escàndols fruit 
del periodisme d’investigació han vist la llum gràcies a una 

col·laboració entre diferents mitjans. Sense anar més lluny, 
els treballs de l’ICIJ, com els Papers de Panamà o els Pa-
pers del Paradís, no haguessin estat possibles sense el treball 
col·laboratiu dels periodistes de desenes de mitjans d’arreu del 
món. Project Facet vol ser la plataforma de referència per als 
projectes col·laboratius, en què les diferents redaccions puguin 
estar en contacte i intercanviar informació, recursos, tecnolo-
gia, etc.

SPORTS MATE.- Què vol dir posar l’autobús en un partit de 
futbol? On hem de mirar per veure la pintura en una pista de 
bàsquet? Un equip de periodistes i desenvolupadors del mi-
tjà australià Perth Now van guanyar a Lisboa la competició 
de prototips amb una eina que, al mateix temps que informa 
d’esdeveniments esportius en temps real, resol dubtes com els 
mencionats amb el seu particular diccionari. Tot i que està en 
fase de desenvolupament (encara no té web), aquest diccionari 
incorpora certs tocs humorístics.

TRINT.- L’edició 2018 no és el primer gen Summit on s’ha pogut 
veure la gent de Trint, una start-up de transcripció automàtica, 
sigui des d’àudio o vídeo, emprada ja per desenes de mitjans, 
periodistes freelance i altres professionals. Enguany, els res-
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ponsables d’aquesta companyia, creada pel guardonat reporter 
International Jeff Kofman, presentaven una novetat: un diccio-
nari intel·ligent que, a mesura que es produeixen transcrip-
cions, aprèn expressions col·loquials i particularitats de possi-
bles accents i les va incorporant per a la propera transcripció. 
Atenció: la gent de Trint no descarta, si troben un col·laborador 
local, incorporar el català entre l’actual dotzena d’idiomes en 
els quals ofereix transcripcions –castellà inclòs. (Infografia: Me-
dium.com)

Una tecnologia facilita verificar la 
inversió publicitària en tot l’entorn 
mòbil, incloent apps
La publicitat mòbil tenia un important repte d’afrontar sobre el 
mesurament de campanyes. Fins ara, la verificació integrava 
entorns web, en formats display i vídeo, però el mesurament 
per a les ‘apps’ era l’assignatura pendent del sector. Conscients 
d’això, Integral Ad Science (IAS) acaba d’integrar en la seva 
eina global de verificació una nova funcionalitat per a les aplica-
cions mòbils. La tecnologia, asseguren en un comunicat, permet 
anunciants i agències mesurar la visibilitat de les campanyes 

amb un major accés a dades, així com un major control del frau 
i la seguretat de les marques en les inversions publicitàries que 
fan a les aplicacions mòbils. Alhora permet bloquejar anuncis 
en apps fraudulentes o amb contingut nociu per a les marques.

La tecnologia de verificació per a apps permet a les marques 
analitzar la visibilitat de les campanyes i el tipus de frau que es 
produeix en les apps, tant l’anomenat sofisticat (SIVT), com el 
general (GIVT), en els formats display i vídeo. A més, possibilita el 
blocking contra el frau, tant en compra directa com programàtica, 
per a les impressions en app i bloqueja les adreces IP marcades 
com a fraudulentes, tal com fins ara es podia fer a la web oberta.

Alhora, l’eina ofereix una sòlida protecció enfront del frau en la 
compra de mitjans, segons el comunicat. Per això, entre altres 
qüestions, permet utilitzar una segmentació prèvia a la com-
pra per dirigir-se als inventaris programàtics de més qualitat. I 
compta amb un bloqueig d’apps perilloses gràcies a una tecno-
logia que combina algoritmes amb la Intel·ligència Artificial per 
identificar patrons de frau. Així com amb processos d’anàlisi 
offline amb els quals es verifica el codi de les aplicacions mò-
bils, que detecten components o activitats sospitoses o malin-
tencionades. (Font: IAS)
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Eines contra les Fake News

A finals d’any, una campanya a favor de Curro va arribar a con-
gregar més de 61.000 persones a change.org contra el sacrifici 
d’aquest gos que suposadament havia mossegat a un lladre 
romanès. Milers de persones van expressar vehement la seva 
repulsa al sacrifici compartint les seves opinions amb l’etiqueta 
#CurroEstáEnMiCasa. A finals de 2018 es va convertir ràpida-
ment en trending topic. Finalment, es va demostrar que tot era 
una mentida que havia sorgit de pàgines com Cas Aïllat, que 
formen part de l’entorn del partit d’ultradreta VOX.

Com s’hagués pogut demostrar? Era tan fàcil com fer servir 
Google Imatges o TinEye, entre d’altres eines que faciliten la 
detecció de Fake News.

Ja són diversos els mitjans que estan prenent mesures per ac-
tuar contra aquest estès fenomen. L’última novetat és la unió de 
BuzzFeed News i Toronto Star per evitar la desinformació durant 
les eleccions canadenques. Els dos mitjans no són aliens a la pu-
blicació col·laborativa: Star ha realitzat investigacions conjuntes 
amb CBC i ICIJ per als Papers de Panamà, mentre que BuzzFeed 
ja ha treballat amb ProPublica i la BBC. (Font: Next Media)

Tj Tool: una eina per augmentar 
la transparència del periodisme 
mesurant la seva traçabilitat

  
Tj Tool  és una eina que transparenta el procés de creació i pro-
ducció de la informació. L’eina -gratuïta- va ser ideada pel diari 
Público i finançada en un 70% per Google News Initiative, des-
prés de resultar triada en un concurs que va organitzar aquest 
programa el 2017, per desenvolupar projectes a l’any següent. 
Però aquesta eina no només funciona dins de Público, sinó que 
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https://miquelpellicer.com/2019/02/herramientas-contra-las-fake-news/
http://www.niemanlab.org/2019/02/buzzfeed-news-and-the-toronto-star-team-up-to-report-on-misinformation-around-the-canadian-election/?utm_source=Daily+Lab+email+list&utm_campaign=918186d5a8-dailylabemail3&utm_medium=email&utm_term=0_d68264fd5e-918186d5a8-395879629
https://www.periodismotransparente.es/periodista/#contactSection
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pot ser implementada per qualsevol mitjà que decideixi incorpo-
rar-la a la seva CMS. “El mitjà només ha de descarregar-se un 
programari i instal·lar-lo complint una sèrie de requisits tècnics”, 
explica Luisa Cabell, de l’equip de TJ Tool. Actualment l’eina 
està disponible per a mitjans en espanyol i català.

Les sigles del nom provenen de Transparent Journalism (Perio-
disme Transparent). Concretament, l’eina mesura vuit catego-
ries que es ponderen de diferent manera, i se sumen al valor 
total de transparència de l’article: fonts, autor, motius, el mitjà, 
documents de suport, context. Data i lloc.

Així, quan un mitjà incorpori l’eina es podrà veure la “t” del logo 
de TJ Tool i l’indicador de transparència de cada article, que 
es genera al moment en què es publica l’article. Virginia Pérez 
Alonso, codirectora de Público, va explicar en un article que 
una de les claus de TJ Tool com a eina per abordar la lluita 
contra la desinformació és que “es basa en la voluntat de les 
organitzacions de notícies d’aplicar una política de divulgació 
completa del seu treball periodístic”. De fet, va ser elaborada 
com una eina de codi obert, perquè pugui “ser compartida glo-
balment amb la indústria de mitjans com un primer pas per ini-
ciar un moviment de transparència periodística”. (Font: Ijnet)

Una intel·ligència artificial escriu 
notícies falses que semblen certes

Segons explica Judith Vives a La Vanguardia, la companyia 
d’investigació de la intel·ligència artificial creada per Elon Musk, 
OpenAI, ha desenvolupat un algoritme capaç d’escriure notí-
cies falses que semblen certes. Amb tan sols un grapat de pa-
raules, aquest algoritme anomenat GPT2 pot generar un text in-
formatiu sobre qualsevol tema amb una aparença plausible de 
veracitat. Aquesta tecnologia va ser desenvolupada inicialment 
com un llenguatge capaç de respondre preguntes, resumir his-
tòries i traduir textos, però els investigadors es van adonar que 
la intel·ligència artificial podia anar una mica més enllà i crear 
informacions falses.

Vives explica que GPT2 funciona com a generador de text. A 
partir d’altres textos, des d’unes poques paraules fins a una 
pàgina completa, el programa pot escriure frases basant-se en 
les seves prediccions del que hauria de venir a continuació. Pel 
que sembla el sistema està superant els límits del que es creia 
possible, tant en termes de la qualitat de la producció com de 
l’àmplia varietat dels seus usos potencials. Afortunadament, les 
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notícies que aquesta IA ha escrit inicialment són majoritària-
ment històries plagiades i la coherència del text és superficial, i 
tan sols en casos comptats ha aconseguit redactar una notícia 
que realment la pogués colar a tothom.

No obstant això, els responsables de l’algoritme, segons aquest 
article de La Vanguardia, asseguren que en un o dos anys es 
podria desenvolupar un sistema capaç de crear notícies real-
ment creïbles que requereixen d’una verificació exhaustiva per 
poder refutar-les. I malgrat el debat existent actualment sobre 
l’amenaça de les fake news, la companyia ha posat a disposició 
del públic una versió “simplificada” d’aquesta IA. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)
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https://github.com/openai/gpt-2
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Insten professionals i mitjans a 
verificar els fets davant el previsible 
allau de notícies falses amb motiu de 
les eleccions
Per Espacio Dircom

 El president de la Federació d’Associacions de Periodistes 
d’Espanya (FAPE), Nemesio Rodríguez, ha instat els mitjans i 
als periodistes a reforçar la verificació dels fets davant la previ-
sible allau de notícies falses i d’eufemismes sense precedents 
que arribaran amb les imminents cites electorals previstes per 
aquest any.

Rodríguez, durant un esmorzar informatiu en el Fòrum de la 
Nova Comunicació, ha assegurat que la desinformació ataca 
directament a la democràcia, ja que les mentides i els rumors 
tenen habitualment com a blanc els valors que la sustenten: la 
igualtat, la diversitat, la no discriminació per raons de raça, reli-
gió o sexe, la lluita contra la violència de gènere, les eleccions 
lliures, la construcció europea o l’estat del benestar.

“Una societat que pren les seves decisions basant-se en in-
formació falsa és una societat que tendirà a equivocar-se”, ha 
explicat, alhora que destacava l’alta responsabilitat de les pla-
taformes digitals en la lluita contra la desinformació, concloent 
que la batalla contra les notícies falses no és un problema de 
diners, sinó de voluntats.

Nemesio Rodríguez també s’ha referit a la responsabilitat que per-
toca als polítics en aquest tema, defensant que “ja hem vist en les 
eleccions andaluses com es fomentava la por a la immigració i es 
qüestionava la importància de la llei sobre la violència de gènere 
amb dades i percentatges falsos. No tot s’hi val per guanyar vots”.

Durant la seva intervenció, Rodríguez va destacar com un dels 
grans mals del periodisme actual la conversió de la informació 
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en espectacle, ja que aquesta pràctica anul·la seus valors princi-
pals: la recerca de la veritat, la verificació dels fets, la seva com-
provació amb les fonts, la contextualització o el respecte del dret 
de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, entre d’altres.

El president de la FAPE, després de recordar que el Periodisme 
ve d’una llarga crisi, ha assenyalat 2019 com un any clau per 
definir la sort de la premsa, i ha destacat que en aquest any 
que comença està en marxa un canvi de model radical per la 
premsa: del gratis total al cobrament dels continguts digitals, un 
canvi de model que ha de basar-se, necessàriament, en el pe-
riodisme de qualitat. “És impensable que algú estigui disposat 
a pagar per notícies mediocres o falses, mal redactades, sen-
se fonts fiables, amb titulars enganyosos, al servei d’interessos 
espuris. A la gent se la pot enganyar una, dues i tres vegades, 
però no sempre”, ha dit.

Aquesta informació de qualitat necessita, a més, que els edi-
tors i els mitjans inverteixin en periodistes, perquè “no es pot 
fer bon periodisme sota l’estat de precarietat permanent” que 
impera a les redaccions i entre els autònoms i que redueix les 
possibilitats que el professional de la informació “resisteixi a les 
pressions. Que són moltes”.

Pel que fa a les qüestions que més preocupen actualment a 
la FAPE, el seu president ha citat la desigualtat salarial entre 
homes i dones en el sector periodístic, les traves a la promoció 
professional de les periodistes i l’incert futur dels joves estu-
diants de periodisme i dels graduats, davant l’evident sobrea-
bundància de llicenciats en relació al mercat de treball. “Hem 
de seure junts universitats, editors, sindicats i organitzacions de 
periodistes”, per intentar solucionar en alguna mesura, va dir. 
(Il·lustració: photonews.do)

Pagar per consumir notícies: la 
necessitat de convèncer els lectors

Els ingressos per publicitat no tornaran a ser la base del pe-
riodisme, almenys a curt termini. Si els editors volen mantenir 
el negoci, hauran de compensar part d’aquest dèficit amb els 
seus lectors. No obstant això, la incorporació d’ingressos de 
lectors requereix noves estructures organitzatives que perme-
tin la cooperació entre els equips de producte i de redacció. 
Aquests canvis en mitjans consolidats solen ser difícils, llavors, 
què poden fer els editors per crear estructures que impulsin els 
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ingressos dels lectors? De vegades repensar rols i fluxos de 
treball existents pot ser un primer pas. 
 
Un exemple de mitjà que ha apostat recentment per buscar més 
ingressos de lectors és The Telegraph, que va aconseguir 3,5 
milions d’usuaris registrats a la fi de 2018 seguint el seu ob-
jectiu de tenir 10 milions en uns anys. El diari va passar de 
tenir un mur de pagament mitjà a un de variable, amb un 20% 
de contingut premium i diu que, des de llavors, el nombre de 
subscriptors s’ha triplicat en comparació amb el model anterior. 
Trobareu més informació en aquest enllaç. (Font: Columbia 
Journalism Review)

L’honestedat sobre els fracassos dels 
models dels que depenem

Al portal Medium, Jeff Jarvis  analitza els models de negoci ac-
tuals del periodisme, i molts dels seus aspectes que ja estan 
condemnats al fracàs: 

• La publicitat en les seves formes actuals s’està esgotant -fins 
i tot per als afortunats que encara tenen-.

• Els paywalls només funcionaran per a uns pocs.
• No hi ha prou filantropia per part dels rics -o de caritat per part 
de la resta de nosaltres- per pagar el que es necessita.
• El suport del govern és una bogeria perillosa.

D’aquesta manera, Jarvis ens recorda que estem fent cas omís 
d’un error simple en els nostres supòsits operatius: la informa-
ció i el contingut són mercaderies. I en una època d’abundància, 
les matèries primeres estan perdent terreny. Podeu accedir a 
l’article complert de Jeff Jarvis des d’aquí. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia)

El llenguatge en xarxes socials com a 
estratègia comunicativa

L’article “El llenguatge en xarxes socials com estratègia comu-
nicativa: administracions públiques, partits polítics i organitza-
cions civils”, dels professors Berta García i Xose López (Uni-
versitat de Santiago de Compostela) estudia el llenguatge dels 
actors polítics en xarxes socials a partir del concepte de llen-
guatge digital des d’una perspectiva comunicativa. S’examinen 
els tuits dels partits polítics, les administracions públiques i les 
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organitzacions civils relacionats amb la política catalana durant 
els últims vuit mesos. 

Es confirmen per al llenguatge polític a Twitter l’evolució gene-
ral del llenguatge digital però relativitzat per l’ús majoritari d’un 
registre formal. A més, el llenguatge polític es perfila com híbrid, 
heterogeni, multimodal, continuador de la temàtica off line i amb 
escassa innovació narrativa. Els estilemes permeten detectar 
estratègies individualitzades i identitats lingüístiques amb trets 
ortotipogràfics, lèxics, ús de hashtag, icones, enllaços o sintaxi 
pròpies de cada actor.

No es detecten característiques comunes per a cada un dels 
tres sectors, únicament alguns actors conflueixen en moments 
puntuals conformant sociolectes que busquen promoure la per-
tinença a una comunitat, la protesta contra fets puntuals o con-
tra l’status quo. 

NOTA: Pel seu interès us oferim l’oportunitat de llegir sencer 
aquest treball CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estartègia 
– Infografia: Empower & Inspire Consulting)

Estudi del Col·legi de Publicitaris 
sobre incidència de la publicitat

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalun-
ya (Col·legi) i l’Agència Catalana del Consum han signat un 
conveni de col·laboració que estableix un marc de cooperació 
mútua que permet el seguiment del sector de la publicitat i el 
màrqueting i fomentar el coneixement i comprensió de les tèc-
niques de la comunicació publicitària i la influència que té en el 
consumidor.
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El conveni preveu l’organització de forma conjunta d’activitats 
de divulgació i formació relacionades amb l’activitat publicitària 
i promoure o realitzar anàlisis i estudis sobre el compliment 
de la normativa legal i deontològica en matèria de publicitat 
en un context de defensa i protecció de les persones, com a 
consumidores i usuàries. Un punt important té a veure amb 
l’autoregulació i el control deontològic de l’activitat publicitària.

En aquest sentit les dues entitats cooperaran en l’emissió de 
dictàmens i estudis sobre aquests aspectes de la comunica-
ció. Així, l’Agència Catalana del Consum podrà sol·licitar al 
Col·legi el seu parer sobre un determinat missatge publicitari 
o campanya de comunicació i la seva adequació a les normes 
i principis professionals i per la seva banda, el Col·legi podrà 
comunicar o denunciar davant l’Agència Catalana del Consum 
qualsevol conducta il·lícita que conegui en matèria de consum, 
relacionada amb l’activitat publicitària. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Ramon Rovira, adjunt al president del 
Grup Godó

El president de la companyia editora, Javier Godó, ha recone-
gut el periodista Ramon Rovira com a adjunt al president i direc-
tor de  Relacions Institucionals. Es tracta d’un càrrec de nova 
creació que implica assumir les responsabilitats que durant els 
últims 16 anys ha desenvolupat el fins ara director general de 
la presidència, Josep Caminal, que abandonarà el Grup Godó a 
finals de febrer per emprendre nous reptes personals.

Entre les funcions de Ramon Rovira estaran l’assessorament 
al president Javier Godó i el conseller delegat  Carlos Godó, 
segons ha informat el mateix grup. L’anunci de la promoció es 
produeix després que Albert Gimeno abandonarà la companyia 
a finals d’any, deixant vacant el lloc de director de comunicació. 
Rovira, el fitxatge del qual com a director general de l’àrea au-
diovisual de 8TV es va conèixer l’endemà de la seva sortida del 
lloc de dircom del Banc Sabadell,  s’encarregarà igualment de 
la direcció dels projectes de comunicació i de relacions institu-
cionals. (Font: Catalunyapress)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Com treballa un reporter freelance?.- Girona. Dimecres 13 de 
març (de 09:30h a 14:30h) - En aquest taller teòric i pràctic de 
periodisme freelance, dirigit per Ana Salvá, es donaran algunes 
pautes per poder desenvolupar amb èxit una activitat professio-
nal en aquest àmbit. S’explicarà la importància de l’elaboració 
d’una agenda de clients i contactes, com treballar una idea i 
publicar-la, així com diverses formes de finançament dels pro-
jectes i l’amplificació de beneficis.

Com utilitzar Instagram stories.- Barcelona. Dissabte 2 de 
març (de 09:30h a 14:30h) - Manresa. Dilluns 11 de març (de 
15:00h a 20:00h) - Tarragona. Dijous 14 de març (de 09:00h a 
14:00h) - Amb aquest curs, a càrrec de Laia Ros, veurem com 
alguns mitjans i empreses utilitzen Instagram stories per expli-
car notícies o conceptes a la seva audiència de forma innova-
dora. Testejarem eines per crear Instagram stories i elaborarem 
un guió pensat per a produir contingut per a aquesta xarxa.

Indesign per a periodistes.- Manresa. Dimarts 5 i 12 de març 
(de 09:30h a 13:30h) - En aquest curs, impartit per Susana Alon-
so, els participants aprendran a familiaritzar-se amb l’entorn de 

Indesign; a gestionar textos i gràfics, a importar textos des de 
Word sense perdre estils; a gestionar tipografies i entendre el 
mecanisme dels estils de text en Indesign.

Cómo gestionar las crisis en redes sociales.- On line. Del di-
lluns 4 al 18 de març (10 hores) - Les xarxes socials i les eines 
de comunicació digital són actualment el vehicle de comunica-
ció més eficaç amb consumidors i clients, permetent un diàleg 
bidireccional ple d’informació rellevant. Però a vegades, aquest 
diàleg s’espatlla i sorgeixen problemes. Pilar Yépez et mostrarà, 
a través d’aquest curs on line, com actuar correctament en cada 
etapa segon el teu pla de crisi i com solucionar els problemes sen-
se generar un impacte negatiu sobre la teva empresa o marca.

La transformació de la publicitat digital.- Barcelona. Dimarts 
5 i 12 de març (de 15:30h a 20:30h) - En aquest curs, dirigit 
per Lluis Serra, es pretén oferir una àmplia visió sobre la pu-
blicitat digital i les seves diferents modalitats, els formats més 
habituals, les formes de contractació... amb consells i bones 
pràctiques per millorar-ne l’efectivitat.

Iniciació al guió cinematogràfic i de televisió.- Barcelona. 
Dijous 7, 14, 21 i 28 de març (de 10:00h a 14:00h) - L’objectiu 
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d’aquest curs, a càrrec d’Elena Serra i Sílvia Oliva, és establir i 
aprendre les bases teòriques necessàries per a iniciar-se en el 
desenvolupament d’històries de ficció i en l’escriptura de guions 
cinematogràfics i televisius.

Storytelling: El nuevo género de la comunicación persua-
siva.- On line. Del dijous 7 al 21 de març (12 hores) - El pro-
pòsit d’aquest curs on line, dirigit per Mario Sorribas i Francesc 
Ponsa, és que els participants siguin capaços d’idear, produir 
i serialitzar relats i històries memorables, susceptibles de ser 
recordades i compartides. S’aprendrà la seva aplicació en tres 
àmbits de la comunicació: periodístic, polític i empresarial.

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. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar 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)
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Què volen llegir els lectors de 
notícies?
Per Mediàtic/Àmbit d’Estartègia

Un nou informe de Kim Christian Schrøder per a Digital News 
Project, acabat de publicar aquesta setmana, amb el títol “Què 
volen llegir els lectors de notícies? Com funciona la rellevància 
per als públics de premsa”. revela com, en una cultura de mitjans 
de gran elecció, les persones es basen en una noció de rellevàn-

cia personal per triar quines notícies tracten de mantenir-se infor-
mat i de construir connexions en un sentit democràtic i personal. 

Basat en un mètode qualitatiu innovador (metodologia Q), 
l’informe argumenta que la recerca basada en enquestes o da-
des de seguiment és insuficient per entendre com la gent nave-
ga per l’entorn de notícies i el que impulsa els seus interessos. 
La troballa clau és que les persones troben històries rellevants 
que afecten les seves vides personals i els ajuden a connectar-
se amb els altres, i expressen un gran interès cívic a mesura 
que alguns eviten les notícies polítiques tradicionals. L’estudi 
també identifica quatre perfils específics d’interès noticiable: 
persones amb repertoris comuns de notícies. Els periodistes no 
han de confiar només en dades com les mètriques més llegides.

“Els periodistes han de prioritzar les notícies amb valor cívic i 
confiar en els seus instints en lloc de fer cas d’un sismògraf no 
fiable com és el que ofereixen les llistes de” El més llegit”, indica  
l’autor de l’informe, editat pel Reuters Institute.

L’estudi, entre d’altres punts, conclou que:
• La rellevància és el principal motor del consum de notícies. 
La gent busca les notícies que més importància tenen en les 
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seves vides personals, ja que afecten els membres de la seva 
família, el lloc on treballen, les seves activitats d’oci i la seva 
comunitat local.

• La rellevància està lligada a la sociabilitat. Sovint l’elecció 
s’origina també en la creença que la família i els amics poden 
estar interessats per la història. Sovint, això es combina amb 
el desig de compartir i etiquetar un amic a les xarxes socials.

• Les persones sovint fan clic en històries divertides, trivials o 
estranyes, sense elements cívics evidents, però mantenen un 
clar sentit del que és trivial i el que importa. En conjunt les per-
sones desitgen mantenir-se informades sobre el que passa al 
seu voltant, a nivell local, nacional i en l’àmbit internacional.

• Les audiències fan les seves pròpies lectures, de manera que 
respon a la seva experiència a la vida. Diferents persones po-
den llegir la mateixa notícia com una història internacional, una 
història “tecnològica”, o una història “financera”. De vegades, 
però, una història trivial o excitant és apreciada si té implica-
cions cíviques.

• Les notícies són un fenomen cross-media caracteritzat per 
una alta redundància. En viure en una cultura de saturació de 
notícies, les persones sovint se senten prou informades sobre 
les principals notícies en curs; només llegir el titular pot ser su-
ficient perquè les persones estiguin al corrent dels últims esde-
veniments.

• Hi ha també certa evitació de notícies, especialment les notí-
cies polítiques , fenomen originat en una crítica cap a un supo-
sat cinisme: ( “Trenquen les regles tot el temps i se surten amb 
la seva!”)
  
NOTA: Els lectors d’El Butlletí poden accedir a l’informe complet 
(en anglès) CLICANT AQUÍ   (Infografia: Reuters Institute - Uni-
versity of Oxford)
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Google i Facebook hauran de pagar 
pels seus continguts als diaris
Per El Esquiú Tecnologia

La Unió Europea intenta protegir els seus mitjans de comuni-
cació i a la seva indústria cultural davant la potència dels ge-
gants nord-americans d’internet. Les institucions europees van 
arribar a un acord per reformar la directiva europea sobre drets 
d’autor, gairebé 20 anys després de la seva entrada en vigor.

La norma havia quedat antiquada perquè a la fi del segle 
passat, quan es va posar en marxa, no es va tenir en comp-
te el creixement exponencial dels continguts digitals. Després 
d’anys de pressió per part dels editors de diaris europeus, de 
les indústries culturals, dels activistes de drets digitals i sobre-
tot de les grans plataformes d’internet, es va acordar el text 
d’una nova norma que va tirar endavant després d’una difícil 
negociació que va aconseguir portar a un punt d’acord a les 
en principi allunyades posicions de la Comissió Europea, els 
governs del bloc i el Parlament Europeu. La reforma intenta que 
els gegants d’internet paguin per l’ús dels continguts protegits 
per drets d’autor.
 
Per exemple, a Google l’obligarà a negociar i a signar acords 
de llicència amb els posseïdors de drets d’autor de qualsevol 
contingut perquè aquest pugui ser publicat a Google News o 
YouTube. 

Compensació econòmica.- Així, Google haurà de compensar 
econòmicament als editors de diaris per difondre el seu con-
tingut a Google News. A Europa, només Alemanya i Espanya 
tenen una norma similar, que per ara no ha tingut molt èxit. 
També haurà de pagar, per exemple, a les companyies disco-
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gràfiques o als autors i intèrprets musicals, i vigilar que en les 
seves plataformes no es comparteixin continguts protegits per 
drets d’autor.

El vicepresident de la Comissió Europea, Andrus Ansip, va ce-
lebrar l’acord assegurant: “Els europeus tindrem finalment unes 
normes de copyright modernes d’acord a l’era digital i amb be-
neficis per a tots”. No obstant això, els activistes de drets digi-
tals rebutgen la nova norma perquè asseguren que obre la por-
ta a la censura. Els grans diaris europeus van rebre la notícia 
amb satisfacció.

L’article 11 de la nova norma els dóna el dret a exigir a les grans 
plataformes d’internet -amb Google i Facebook en el punt de 
mira- un acord abans de poder publicar els seus continguts a 
Google News o al Facebook. Tots els continguts de premsa es-
taran protegits per aquest autor fins a dos anys després de la 
seva primera publicació. Google va dir durant la negociació que 
no té cap intenció d’arribar a acords amb cada diari europeu, de 
manera que simplement deixaria de difondre els seus continguts.

Els diaris més petits no semblen tan contents amb aquest arti-
cle, perquè estimen que necessiten que els seus continguts es 

difonguin el màxim possible per internet, perquè això els gene-
ri tràfic d’usuaris digitals, i perquè temen que les plataformes 
d’internet es neguin a signar acords amb ells i es limitin a fer-ho 
només amb els grans diaris. Tot i aquests dubtes, l’eurodiputat 
responsable del text, Axel Voss, va dir que l’acord és “un pas 
enorme per als creatius europeus i per protegir la qualitat del 
periodisme independent”. 

Beneficis sense invertir.- Els grans diaris denuncien que des 
de fa anys perden ingressos en publicitat que van principalment 
a gegants com Google o Facebook, que s’aprofiten de la seva 
feina en publicar gratuïtament els seus continguts. Al·leguen 
que aquestes empreses no inverteixen en periodisme però re-
ben els beneficis -com ingressos publicitaris- de publicar els 
continguts d’altres.
L’acord arriba a un punt mitjà, pel qual les plataformes d’internet 
podran encara publicar gratuïtament “petits extractes” de les 
notes dels diaris, així com enllaços dels mateixos, però no els 
continguts complets.

La part normativa que afecta principalment a YouTube –i a pla-
taformes similars- és encara més polèmica, perquè els activis-
tes de drets digitals, representats principalment en el Parlament 
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Europeu per l’eurodiputada alemanya Julia Reda, asseguren 
que pot fer que aquestes plataformes verifiquin cada vídeo que 
pugen per comprovar si viola algun copyright.

Això faria, denuncien, que es produeixi una mena de censura 
prèvia. (Infografia: Charles Milander)
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Encara té sentit el fotoperiodisme?
Per Jorge Carrión / The New York Times

Quan la fotoperiodista Anna Surinyach imparteix xerrades so-
bre desplaçaments humans, sol mostrar la fotografia de cinc 
nord-africans traient la roda d’un cotxe a Barcelona i li pregunta 
al públic: “Què veieu aquí”? La majoria respon que es tracta 
d’un robatori perpetrat per cinc negres. En realitat són joves 
immigrants que, nouvinguts a la ciutat, van ajudar a una jove 
catalana a qui se li acabava de punxar un pneumàtic.

“Jo volia retratar-los actius i solidaris, per combatre la típica 
iconografia en què els immigrants apareixen passius, sobretot 
esperant, però pel que sembla això no és el que comunica la 
meva fotografia”, m’explica Surinyach, que també és l’editora 
gràfica de la revista 5W.

Les imatges són autònomes, poderoses i, sobretot, rebels. Es-
capen ràpidament al control tant del fotoperiodista que les cap-
ta i les reprodueix com del mitjà que les publica. Particularment 
en la nostra època en que tothom executa i publica les seves 
pròpies fotografies. Potser perquè els codis de la professió van 
ser formulats, amb el naixement de la fotografia, a la fi del segle 
XIX i principis del XX, el fotoperiodisme està tractant d’adaptar-
se a les noves regles del joc. I no ho té gens fàcil.

Gervasio Sánchez, Premi Nacional de Fotografia d’Espanya i 
guanyador del premi Ortega i Gasset de periodisme gràfic, des-
confia de la idea de crisi del fotoperiodisme: “És una excusa ba-
rata esgrimida per la immensa majoria dels mitjans de comunica-
ció per estalviar costos. Perquè documentar gràficament és més 
car i més difícil que escriure, la fotografia només pot ser produïda 
en el lloc dels fets, mentre que he conegut a periodistes literaris 
consagrats que escriuen a quilòmetres de distància”.
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I afegeix que “el fotoperiodisme té més sentit que mai en un món 
coaccionat per la propaganda i la mentida, perquè és més fàcil 
enganyar amb la paraula que amb la imatge, tot i que també hi 
hagi imatges monstruoses creades per manipular i mentir”.

Tot i que des de la vella escola es defensi la vigència i la per-
tinència de l’ofici, la veritat és que l’autocrítica té una ja llarga 
tradició. Com ens va recordar la intel·ligent exposició Antifoto-
periodisme el 2010, comissariada per Carles Guerra i Thomas 
Keenan per al centre d’art La Virreina, de Barcelona, durant 
l’últim mig segle trobem diversos exemples d’importants foto-
reporters que qüestionen el sentit i la fórmula de la seva pròpia 
professió.

Un dels pioners va ser Paul Fusco, que el 1968 va aprofitar 
el funeral ferroviari de Robert F. Kennedy per documentar a la 
societat nord-americana, en lloc de signar l’enèsim panegíric 
del poder. Allan Sekula i Fita Steyerl són altres dels autors, al 
mateix temps artistes i teòrics, representats en una mostra que 
va trobar en el periodisme la pedra de toc per impugnar la cir-
culació de la imatge en la nostra època posverdadera i plena 
de photoshop.

En aquest nou marc, segons l’opinió del documentalista i di-
rector d’Altaïr Magazine Pere Ortín, “cal escapar de la presó 
narrativa de la mentalitat colonial, perdre com ens ensenya 
Achille Mbembe el privilegi del discurs i canviar, com ens va dir 
Walter Mignolo, la gramàtica colonial que domina la producció 
de gairebé totes les narratives dels mitjans de comunicació oc-
cidentals”.

Segons Ortin, “les imatges de cert periodisme internacional, ba-
sades en les múltiples formes del dolor i el sofriment humà, són 
una mostra dels tòpics i malentesos que el periodisme hereta, 
sense discutir, de l’etnologia colonial”. Com són fàcilment re-
cognoscibles per l’espectador mitjà, són també potencialment 
virals. Importa que el periodisme fugi de la “pornomiseria” que 
els documentalistes colombians Luis Ospina i Carlos Mayolo 
van denunciar en la seva pel·lícula Agafant poble fa ja quaranta 
anys.

La fotògrafa francesa Séverine Sajous va arribar a la Jungla 
de Calais a l’octubre de 2015, quan ja hi havia més de vuit mil 
persones: “Em vaig trobar amb molts fotoperiodistes, amb molts 
teleobjectius, alguns eren més bruts, altres buscaven la manera 
de comprendre, però l’ànim general entre els habitants de la 
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Jungla era de desconfiança i van començar a aparèixer cartells 
que deien “10 euros la foto” o simplement “no photo””.

Ella no havia anat per fer fotos, sinó perquè els que s’havien 
concentrat a Calais de camí al Regne Unit signessin les seves 
pròpies imatges. Sajous va organitzar el taller Jungleeye i va 
començar a conèixer les històries de molts dels migrants que 
esperaven el moment de creuar el Canal de la Mànega. I a 
aprendre el seu idioma.

Theresa Lynn Flannery, membre de l’Exèrcit nord-americà, co-
rria per cobrir-ho mentre una base espanyola era atacada a 
Kufa, Iraq a l’abril de 2004. La imatge va ser presa pel fotope-
riodista espanyol Gervasio Sánchez. 

Perquè en aquells quilòmetres quadrats havia nascut una llen-
gua pròpia o almenys un camp semàntic que no existia més 
enllà dels seus límits: “En total vaig passar pràcticament un any, 
i potser gràcies a la meva formació com a lingüista em vaig ob-
sessionar amb les paraules de frontera que només usaven ells”.

D’aquesta obsessió i de la seva relació personal amb els que 
intentaven creuar la frontera de nit va néixer més tard el docu-
mental Password: Fajara, que va començar sola i va acabar amb 
Patricia Sánchez Mora, i ha estat seleccionat i exhibit en festi-
vals de tot el món. A través d’una càmera de visió infraroja -que 
recorda la de caça nocturna- assistim als conflictes d’aquests 
éssers fronterers en un moment clau de les seves vides. En lloc 
d’accedir-hi mitjançant enquadraments perfectes i alta definició, 
ho fem travessant testimonis precaris i imatges granulades.

En el seu cèlebre assaig “La macchia de Google” (inclòs en 
Coses conegudes i estranyes ), Teju Cole distingeix entre dues 
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grans formes d’entendre la fotografia en la nostra època: “Les 
fotografies que celebren algunes institucions, posem el Premi 
Pulitzer o el World Press Photo, es consideren irrellevants i re-
trògrades des del punt de vista d’altres institucions, diguem el 
Deutsche Börse Prize o el MOMA”.

L’escriptor i artista visual defensa en la resta del seu text una 
“fotografia d’idees” i la “tasca curatorial” del fotògraf. No se-
ria aquest el paper més ètic que un fotògraf occidental podria 
protagonitzar en un context de crisi humanitària? La fotografia 
no ha de buscar relacions més justes entre subjectes que les 
pròpies de l’imperialisme? No són les imatges precàries, inesta-
bles, imperfectes més realistes que les composicions perfectes, 
pictòriques, que acostumen a guanyar els premis més prestigio-
sos del fotoperiodisme?

“No estic en contra del fotoperiodisme clàssic, encara que la 
meva manera d’entendre la nostra relació amb la imatge sigui 
més conceptual i més participativa”, apunta Sajous, “el que sí és 
important és que hi hagi espai per a diferents pràctiques i que 
siguem tots crítics”.

Per això per al seu nou projecte, #Boza, s’ha aliat amb Surin-
yach, cada vegada més autocrítica amb la seva condició de 
fotoperiodista. Les dues treballen en la realització d’un curtme-
tratge confeccionat amb fotos, vídeos o xats de migrants que 
creuen l’Estret de Gibraltar. “A les xarxes socials”, afirma Sa-
jous, “és comú que aparegui la paraula boza, que utilitzen les 
persones que ja estan al vaixell, sovint com a sinònim de vic-
tòria, tot i que encara no puguin realment cantar-la”.
Si Instagram o Facebook han construït un món virtual ple de 
luxe, sofisticació i triomf social, no és estrany que els migrants 
i els refugiats també compten en aquestes xarxes relats d’èxit 
i de progrés. “El de les xarxes socials és un llenguatge que 
tothom parla”, afirma l’artista, un esperanto sobretot visual que 
a través d’eines crítiques com el muntatge cinematogràfic pot 
ser tan o més eloqüent que un fotoreportatge convencional. 
(Fotografies: Anna Surinyach/ Revista 5W)
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L’escàndol Der Spiegel: aturin la 
rotativa, tot és mentida
Per Ana Carbajosa / El País

 
Claas Relotius, il·lustre redactor del prestigiós setmanari Der 
Spiegel, era un estafador. Els seus textos publicats porten ara 
una nota advertint que poden ser ficticis. El va desemmascarar 
Juan Moreno, col·laborador de la publicació. Resumim l’article 
d’Ana Carbajosa, publicat a El País, on la periodista narra la 
història de l’últim gran frau periodístic en l’era de les fake news

Ningú el va creure. Ell mateix tampoc va imaginar que acaba-
ria destapant el gran escàndol periodístic que ha sacsejat els 

fonaments de la premsa alemanya i que dóna peu a un nou 
debat –l’enèsim- sobre la professió a tot el món. Ara, a Juan 
Moreno ja el creuen i a Alemanya el consideren poc menys que 
un heroi. Però per desemmascarar un professional de la menti-
da a gran escala, capaç d’enganyar un país sencer, Moreno va 
haver de patir un veritable calvari.

Va barallar-se per convèncer els seus caps que ell, la baula 
més feble de la cadena laboral, tenia raó i que Claas Relotius, 
de 33 anys, l’estrella del periodisme alemany, s’inventava les 
històries que publicava. No va resultar fàcil, però va ser una 
d’aquelles rares ocasions en què David acaba per vèncer Go-
liat. Moreno, un periodista espanyol criat a Alemanya, se la va 
jugar i va guanyar.

La seva victòria és, però, tremendament agredolça. El seu èxit 
és alhora la desgràcia de Der Spiegel, la llegendària publicació 
alemanya per la qual Moreno treballa com a col·laborador. Re-
sulta difícil comprendre com la prestigiosa revista va poder fer 
pujar a un reporter que s’inventava les històries, que assegura-
va haver entrevistat a gent a la qual mai va veure i visitat llocs 
que no va trepitjar. Com ningú, ni els seus caps, ni el departa-
ment de comprovació de dades, ni cap company, es va adonar 
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que el més de mig centenar d’articles que el seu periodista es-
trella havia escrit eren massa perfectes per ser certs; eren en 
realitat un frau.

Moreno arriba gairebé una hora tard a la cita en el seu pis, situat 
al nord de Berlín. Ve de declarar a la comissió d’investigació de 
Der Spiegel. La seva esposa, també periodista freelance, aca-
ba un article en un portàtil sobre la taula de la cuina. Tres de 
les seves quatre filles entren i surten al llarg de les tres hores 
llargues que dura la trobada.

“No sóc cap heroi, ni el gran defensor de la veritat. No em que-
dava una altra. Tinc quatre filles i per un moment em vaig veure 
al carrer perquè el meu nom apareixia en un article ple d’errors”, 
arrenca. “Van ser cinc setmanes horribles. Jo sabia que alguna 
cosa no estava bé, però no em creien. La frustració era total”. 
Assegura que va passar setmanes gairebé sense dormir, que 
ha perdut vuit quilos i que gairebé li cau l’ànima als peus el dia 
que la seva filla de dos anys i mig va pronunciar amb claredat 
un nom: Claas Relotius. “Jo m’aixecava i em ficava al llit amb 
aquest nom a la boca”.

  

La quotidianitat de la llar de Moreno va saltar pels aires a prin-
cipis de novembre passat, arran de l’elaboració d’un reportatge 
titulat La frontera de Jaeger. El reporter estava a Mèxic, cobrint 
la caravana de migrants, quan el van trucar de la revista i li van 
dir que havia d’escriure un reportatge conjunt amb Relotius, la 
gran ploma de la publicació. Moreno acompanyaria a un mi-
grant fins a la frontera i explicaria el viatge, i als Estats Units 
Relotius s’infiltraria en un grup de milicians civils disposats a 
frenar l’arribada de migrants.

A Moreno no li va entusiasmar la idea. No coneixia Relotius, 
però un cop havia llegit un text seu sobre un assessor fiscal 
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cubà que li havia grinyolat. El treball es va fer. A Moreno li va 
arribar el text signat a mitges i va detectar detalls que no li van 
quadrar. Va escriure al departament de comprovació de dades i 
documentació, on treballen unes 60 persones. No li van fer cas.

Després, Relotius li va enviar un nou esborrany en el qual apa-
reixia una escena final nova, en la qual un milicià disparava 
contra alguna cosa que es movia, insinuant que era un migrant. 
Aquest passatge no apareixia en la primera versió. “És impos-
sible que un bon periodista presenciï una escena semblant i no 
la inclogui des del primer moment”, va pensar.

A partir d’aquí, Moreno va començar una desesperada lluita per 
la veritat que li robaria el somni i el  sumiria en una frenètica 
recerca contra rellotge per salvar la pell i el seu nom, que irre-
meiablement va acabar apareixent sota el reportatge fals. Va 
descobrir un article publicat a la premsa nord-americana que 
s’assembla sospitosament al de Relotius. En ell sortia també 
un milicià anomenat Jaeger, però hi havia detalls dels perso-
natges que no coincidien. Després, Moreno va reconèixer en 
una de les fotos publicades per Der Spiegel i comprades a The 
New York Times a Tim Foley, un milicià al que havia vist en un 
documental premiat. Era famós, però Relotius no li havia posat 

el nom i va dir que no el va deixar fotografiar i que per això van 
ser comprades les fotos al The New York Times.

Les incoherències creixien i Moreno va escriure al cap del de-
partament de societat, que va encarregar el reportatge. “No em 
van fer cas i em van demanar que anés a Hamburg a parlar 
amb ells”. Després, Moreno va rebre una trucada de Relotius. 
S’havia assabentat de les seves indagacions. “Juan, tens co-
ses per dir-me”, va arrencar. Moreno li va llançar unes quantes 
preguntes, sense desvetllar els seus descobriments, i va decidir 
deixar-lo parlar. “Em vaig adonar que estava mentint i que hi 
havia un problema molt gros”.

La frontera de Jaeger va resultar ser la punta d’un iceberg les 
dimensions estan encara per calibrar. En total, Relotius ha es-
crit 60 peces per Der Spiegel, a més de per altres diaris ale-
manys, que ara bussegen en els seus arxius a la recerca de la 
veritat. La publicació ha decidit “assumir per defecte que tots 
els articles escrits per Relotius van ser fabricacions”, segons 
va anunciar, poc després de conèixer-se l’escàndol, el direc-
tor, Steffen Klusmann. “Com editors de Der Spiegel, hem de 
reconèixer que hem fallat de forma considerable. Relotius va 
aconseguir saltar-se i anul·lar tots els mecanismes de garantia 
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de la qualitat de l’empresa. (...) De vegades, els protagonistes 
de les seves històries existien, però en d’altres no. La majoria 
de les vegades els detalls sobre el seu passat i les seves cir-
cumstàncies eren inventats”. 

(...) Mentrestant, ha transcendit que Relotius va demanar diners 
als lectors que es van interessar per les víctimes que apareixien 
en els seus reportatges. No se sap encara quants diners va 
recaptar ni quina part va anar a parar a ONG. Reporter Fòrum, 
una iniciativa ciutadana pel bon periodisme, ha informat que 
Relotius li ha demanat perdó i ha tornat els seus quatre grans 
premis Reporter.

NOTA: Es pot llegir l’article sencer d’El País des d’aquest en-
llaç. (Infografia: FAZ; foto: Clarin))
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Com traslladar al digital l’impacte 
dels seguiments de diversos dies que 
tenien èxit en l’edició impresa
Per  Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena
 

   
Una de les frases que s’escoltaven en les redaccions impreses 
era la de no publicar a partir de dijous primícies intemporals o 
notícies que anaven acompanyades de diversos dies de desen-
volupament, perquè llevat que fossin d’un interès fora del que 
és habitual, el seu impacte moriria el divendres. Dies per primí-
cies: diumenge, amb la qual cosa el seguiment començava ja el 
dilluns, o si no, el mateix dilluns o dimarts.

No obstant això, el que un dia van ser regles no escrites del 
periodisme imprès, no funcionen en l’ecosistema digital. Ni tan 
sols l’impacte que tenien els seguiments o les notícies com-
plementàries amb les que s’anava estirant els temes tenen 
translació ara a les edicions digitals, pel que fa a audiència. La 
rapidesa amb què uns i altres mitjans copien qualsevol notícia 
interessant, unit a la forma en què moltes persones accedeixen 
a la informació, a través de canals externs al diari, redueix con-
siderablement aquesta estratègia.

Una cosa així succeïa també al Detroit Free Press, conegut lo-
calment com Freep, el diari més llegit de la ciutat dels automò-
bils (accedint a l’enllaç des d’Espanya o un altre país europeu 
només veurà una edició reduïda a causa del GDPR, llevat que 
faci servir VPN amb IP no europea). Els serials informatius que 
realitzava, en aquest cas, sobre temes del motor, i que tan bons 
resultats reportaven a l’edició impresa, senzillament no tenien 
el mateix impacte en l’edició digital, amb el que es van posar 
mans a l’obra per analitzar les causes.

Aquest cas d’èxit el recull Better News, per a l’American Press 
Institute a Iniciativa de Knight-Lenfest, finançat per la Fundació 
John S. i James L. Knight, que sol recopilar les millors pràcti-
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ques en l’ofici del periodisme i el desafiament de la sostenibilitat 
del periodisme, entre d’altres objectius.

Segons explicaven des del Freep, “en estar a la Ciutat del Motor, 
potser amb la major plantilla de personal especialitzada en motor 
de tots els periòdics de circulació general, identifiquem dos o tres 
temes per any per explorar profundament i saciar la fam de les 
audiències locals i nacionals. Al final de l’any, generalment obser-
vem el que està succeint en el mercat en aquest moment, quan 
els nous models de vehicles tradicionalment arriben als concessio-
naris, per observar tendències i possibles temes més profunds”.
 
Mètode.- “Igual que en qualsevol redacció -prossegueixen des del 
Detroit Free Press- durant molt de temps hem utilitzat una plantilla 
per a projectes d’un sol tema amb informació detallada: una his-
tòria general principal, especejament addicional o un altre material 
complementari, potser diverses parts publicades en dies separats 
si el tema ho requereix i, de vegades, fins i tot una secció especial.

El problema, que no és exclusiu de les notícies automobilísti-
ques, és mantenir els lectors interessats en explorar diversos 
aspectes d’un mateix tema. Les mètriques ens mostren que 
les sèries impreses tradicionals senzillament no funcionen en 

un format en línia, perquè no aconsegueixen mantenir l’interès 
de l’audiència. Resoldre aquest problema era estratègicament 
important per a nosaltres perquè habitualment publiquem pro-
jectes de periodisme sòlids, en els quals hem invertit una gran 
quantitat de temps del personal, però que no compleix amb les 
expectatives de l’audiència a causa d’un pla d’implementació 
deficient que és un llegat del diari imprès”.

Identificat el problema, el Detroit Free Press es va posar mans 
a l’obra: “A finals de 2018, vam conèixer que per primer cop en 
la història dos dels tres vehicles més venuts a Estats Units (els 
tres són camionetes pickup) eren models completament nous, 
competint per aconseguir uns 100 milions de dòlars en vendes 
al mercat. Això està succeint en un moment en què els fabri-
cants d’automòbils domèstics estan abandonant els sedans en 
favor de les camionetes i els SUV. Per servir millor a la nostra 
audiència automobilística, vam decidir adoptar un nou enfoca-
ment per als nostres informes de mercat de cap d’any, que es 
va conèixer com la nostra sèrie Truck Wars”.

El diari va començar a realitzar una pluja d’idees amb els equips 
de la secció de motor i digitals junts des del principi, “i aquí és 
on tots vam acordar dues coses clau:

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

1. Cada història de Truck Wars havia de valer-se pels seus pro-
pis mèrits i no només com a material complementari d’una altra 
història.

2. Observàvem les nostres anàlisis i ens adaptàvem a mesura 
que avançàvem, el que incloïa la possibilitat de descartar al-
gunes històries i afegir altres en què els lectors mostraven un 
interès inesperat”.
 
Van estar d’acord en aquestes coses perquè sabien per les da-
des dels lectors que els projectes tradicionals, aquestes múlti-
ples històries en un sol dia o una sèrie de tres dies, no funcio-
nen. “Sota el model tradicional, nosaltres, com a periodistes, 
entreguem alhora un munt de notícies del no-res als nostres 
lectors, en general, després de treballar en secret durant set-
manes o mesos, i esperem que cada història es llegeixi àmplia-
ment. Però el que generalment passa és que la primera història 
o la principal és ben llegida, i després l’interès en el contingut 
complementari o en les històries de segon i tercer dia dismi-
nueix significativament”.
  
A partir de les regles bàsiques inicials que va establir l’equip, 
“vam elaborar un pressupost en un document de Google com-

partit, repartim les primeres històries que identifiquem com les 
més sòlides basades en les nostres anàlisis d’un any de cober-
tura de temes de motor, i després vam començar a publicar. 
Amb cada història, mesurem els resultats i els ajustem segons 
sigui necessari.

Vam mantenir un document de Google compartit dels nostres 
aprenentatges, observant quines històries s’estaven afegint i 
eliminant, i per què. També vam parlar en aquest procés sobre 
el perill de sobrecarregar a les nostres audiències amb massa 
contingut, de manera que tractem de trobar el balanç correcte i 
la quantitat d’històries adequada”.
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Tretze històries en cinc setmanes, amb notable èxit 
d’audiència
El Freep va publicar en aquest cas tretze històries en cinc set-
manes, “publicant quan sabíem que hi havia una oportunitat per 
a l’audiència (temps en el lloc, menys històries d’aquest tipus a 
la competència, etc.).

Descartem algunes idees. Afegim algunes idees noves. Abans de 
començar a afegir un quadre de resum d’una sèrie tradicional (un 
paquet de titulars en una història que es vincula amb la cobertura 
anterior), ens van aparèixer quatre històries en el projecte, similar 
al que s’inclouria amb una sèrie impresa. Abans d’això, fem servir 
enllaços relacionats com veuries en qualsevol història”.

El diari va començar publicant des d’una perspectiva nacional, 
un cop es va identificar que molta gent els seguia per aquests 
temes des de fora de Detroit i després van passar a una pers-
pectiva més centrada en el consumidor. El resultat: aquest pro-
jecte de tretze històries va ser set vegades superior a la mitjana 
que sol obtenir la redacció.

Alguns dels temes planificats com “Com les camionetes s’han 
convertit en el vehicle favorit dels Estats Units” va obtenir tam-

bé bons resultats. “Sobre la base d’aquest exercici, vam deci-
dir no escriure una història sobre la importància dels guanys 
dels camions per a les companyies automotrius, que és el tipus 
d’història que hauria estat fonamental per a la nostra cobertura 
fa un parell d’anys. Amb el nostre canvi, ens hem centrat més 
en el consumidor. Així que la nostra segona història va ser so-
bre si als consumidors se’ls ha donat un preu fora del mercat. 
Era una història que no hauríem fet fa dos anys, però el gran 
interès dels lectors en el tema afirmava el nostre enfocament 
del consumidor”.
 
També van fer, per exemple, dins d’aquesta sèrie de tretze pe-
ces, un article sobre els espais d’emmagatzematge ocults en 
els vehicles. “Això és una cosa que hauria estat descartat en 
una sèrie tradicional abans que adoptéssim aquest nou enfo-
cament. La història va resultar ser la tercera més popular de la 
sèrie de tretze”.
 
Volíem també evitar la sobresaturació
El diari va descartar una història sobre motors de camions mal-
grat l’interès de l’audiència en històries anteriors de motors 
“perquè volíem evitar la sobresaturació. Alhora, afegim una se-
gona història a Texas Truck of the Year després d’un fort interès 
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dels lectors en una història sobre el guanyador del premi Texas 
Truck Writers”.

En general, “el projecte va ser una font d’orgull per a l’equip de 
motor, citat internament com un èxit digital. Ara és part de la 
planificació. Si podem replicar aquest model en altres àrees, el 
que fem pot ser transformador a mesura que ens vam impulsar 
a estar cada vegada més centrats en el digital i l’audiència”.

Una de les mancances detectades en la cobertura va ser 
l’escassetat de peces de vídeo que es van fer: “Els que produïm 
van funcionar bastant bé, pel que és probable que perdem una 
oportunitat d’ingressos al no explicar més històries a través del 
vídeo”.

El consell del Detroit Free Press per altres periòdics
Els responsables del projecte, com a consell, conclouen: “Els 
editors haurien de fer-se aquesta pregunta:” Com pot servir 
millor aquesta història a aquesta audiència en particular? “Per 
ajudar-lo a decidir què incloure i què excloure, escolti les dades. 
És massa fàcil caure en hàbits i enfocaments heretats, espe-
cialment quan es realitza un projecte de rutina. Aprofiti aquesta 
estratègia, fins i tot si se sent incòmode al principi. No tracti 

d’empaquetar dues històries en un dia. En el seu lloc, separeu-
les perquè els lectors les vegin com històries autònomes. Parli 
obertament sobre el projecte en la redacció i comparteixi els 
resultats sobre la marxa perquè altres aprenguin”. (Infografies: 
Carglobe i Digital Trends Español)
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Perquè els periodistes haurien de 
preocupar-se pel blockchain
Per Marcela Kunova / Journalism

Mentre que la comunitat periodística està començant a prendre 
nota del blockchain, per a molts segueix sent un misteri. Però 
hi ha més que només bitcoins en aquesta tecnologia, i un nom-
bre creixent d’empreses utilitzen blockchain per abordar alguns 
dels problemes més grans que enfronten els periodistes avui 

en dia, com la informació errònia, o la manca de confiança en 
els mitjans.

Daniel Sieberg, CEO de iO, director de iO Ventures, i cofun-
dador de la xarxa comunitària de periodisme Civil, diu que el 
blockchain, en poques paraules, és simplement una altra forma 
d’usar Internet. “Internet és una construcció tecnològica que 
tots donem per feta”, va dir Sieberg. “La forma en què es dis-
tribueix Internet ens connecta a tots, igual que dues llaunes i 
una corda”.

Sieberg va explicar que quan es va crear la xarxa mundial, van 
sorgir “nodes centralitzats” que es van convertir en entitats que 
coneixem avui dia, per exemple, Google o Facebook, però tam-
bé Journalism.co.uk o el New York Times.

El problema amb aquests nodes centralitzats és que confiem 
en un tercer per realitzar fins i tot les tasques més simples com, 
per exemple, enviar un correu electrònic. Quan enviem un mis-
satge a una persona, no l’hi enviem directament a ells, sinó que 
li trametem les dades a la seva companyia de correu electrònic 
(per exemple, l’Outlook o Gmail), que després l’envia al desti-
natari.
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“El blockchain és una nova forma de pensar com desempaque-
tar aquests nodes centralitzats que existeixen gràcies a la xarxa 
mundial”, ha afegit. “L’important aquí és recordar que Internet i 
la World Wide Web són dues coses diferents”.

La idea de descentralitzar els nostres dispositius i connectar-
los d’una forma diferent a la dels llocs web, també ajuda a 
abordar problemes com la falta de confiança o la identitat de 
l’usuari. “Podem tornar a imaginar el que significa tenir una con-
trasenya, un inici de sessió, el que és tenir una identitat que no 
s’emmagatzema en un lloc central, sinó que és una cosa que 
un posseeix”, explica Sieberg.

Una de les noves startups de tecnologia, Proof, està intentant 
crear marques de temps que ajudaran els usuaris a verificar 
d’on prové el contingut, qui i on el va crear i va pujar, i veure 
el seu historial. D’aquesta manera, les audiències no han de 
dependre d’un periodista en considerar si una informació és 
autèntica, podran verificar-se a si mateixes.

Una altra startup, Pressland, usa blockchain per ajudar a aug-
mentar la transparència en el sector del periodisme. Rastre-
ja i registra tot el recorregut d’una peça de contingut, des del 

periodista fins al que comprova els fets, fins l’editor i el medi. 
Pressland espera que en augmentar la transparència sobre 
com s’obté, edita i dispersa la informació, augmentarà la con-
fiança del públic en les marques de mitjans.

L’objectiu de la tecnologia blockchain és crear eines que en 
última instància tinguin un propòsit concret, i el fet que aques-
tes eines utilitzen blockchain és secundari. “La resposta curta a 
Què és blockchain? És Internet, d’una manera més petita, més 
descentralitzada”, va dir Sieberg.

Un altre avantatge de blockchain és que ofereix la possibilitat 
de recompensar als usuaris amb incentius monetaris, general-
ment en forma de moneda digital. Per exemple Publiq, la plata-
forma potenciada per blockchain per a la publicació de contin-
gut, ofereix als seus usuaris recompenses en forma de tokens 
PBQ per produir o difondre contingut.

Sieberg afirma que una de les més grans avantatges de la tec-
nologia és que quan es crea un blockchain, sempre es pot afe-
gir un altre bloc, i construir una cadena que t’ajudi a rastrejar 
part de les dades fins a la seva font original. Si un editor neces-
sita fer una correcció, en lloc de només sobreescriure el contin-
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gut original, permetrà que es corregeixin i vegin les correccions 
al contingut original.

Sieberg va admetre que l’objectiu de blockchain no és fer que 
la publicació sigui perfecta; la tecnologia resoldrà alguns pro-
blemes, i segurament en crearà uns altres. Però el blockchain 
pot ajudar-nos a abordar alguns dels problemes més grans amb 
què les organitzacions de notícies s’enfronten avui, com la in-
formació errònia, la manca de responsabilitat, i la dificultat per 
establir l’autoria. (Infografia: Letra Ordinaria)
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