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Quins són els tres diaris més llegits
d’Espanya?
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Media-tics

En primer lloc se situa Marca, amb una penetració del 4,6% el
2018. El diari d’esports porta 15 anys encapçalant el podi dels
diaris amb més lectors d’Espanya, encara que durant aquest
mateix període de temps ha perdut un 2,7% de penetració.
El segon diari amb més lectors a Espanya és El País. El diari de
Prisa ha perdut un 2,9% de penetració en l’última dècada, però
és el primer generalista de la taula. De Prisa també és el tercer
diari més llegit d’Espanya: As. L’esportiu manté la penetració
que tenia el 2002, un 2,1%, i a més ha sabut compensar amb
publicitat digital la caiguda experimentada en la tradicional.

Convertir-se en el diari més llegit d’Espanya és el somni de tot
editor, encara que aquest prestigiós premi només està en mans
de grans grups editorials. Ara, l’informe Marc general dels mitjans de comunicació a Espanya, elaborat per l’Associació per
a la Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC), ajuda a
posar nom a les tres diaris més llegits d’Espanya.

Els diaris més llegits d’Espanya
A la resta de la taula elaborada per l’AIMC estan El Mundo,
en quarta posició amb una penetració del 1,8%; La Vanguardia, amb 1,4%; La Voz de Galicia, en sisè lloc amb un 1,3%;
ABC, amb un 1%; Mundo Deportivo, amb un altre 1%; Sport,
amb 0,9% de penetració; i El Periódico, el desè diari més llegit
d’Espanya, també amb 0,9%.
L’informe de l’AIMC revela, a més, que l’audiència dels diaris ha
decrescut un 17% en els últims anys tant en paper com en les
seves versions digitals, i que la penetració de la premsa era del
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39,7% el 2003 i ara és del 22,8%, tot i que vivim a la “societat
de la informació”.
La pèrdua de circulació dels diaris espanyols
La caiguda en l’audiència es deu principalment al daltabaix de
la circulació dels diaris impresos. Al gener, la circulació dels
sis generalistes d’àmbit estatal més llegits (El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia i El Periódico) va pujar a
481.021 exemplars, segons dades de l’OJD publicades per El
Español. Suposa un 14,1% menys que al desembre de 2018,
el primer mes en què la circulació conjunta dels grans va caure
per sota del mig milió d’exemplars.
El 2009, quan la premsa gaudia de números històrics, la circulació dels principals diaris espanyols rondava el milió
d’exemplars. De fet, El País superava l’actual circulació de
les principals capçaleres. Deu anys després, el diari de Prisa
col·loca 112.260 exemplars diaris, un 31,1% menys que al gener de 2018, i ven en quioscos 78.950 exemplars, un 8,45%
menys que l’any passat.
La resta de diaris no estan millor: El Mundo difon 83.532 exemplars, un 7,4% menys que el 2018, i ven 51.203 exemplars, un

9,6% menys. ABC també s’ha deixat un 5,1% de la difusió en
l’últim any, fins als 70.912 exemplars, dels quals en ven 49.042
de mitjana, un 5,4% menys que el 2018.
La Razón ha perdut un 8,7% de la circulació, fins als 63.894
exemplars de gener de 2019, amb vendes de 41.139 exemplars (-4,2%). La Vanguardia difon 91.969 exemplars, un 8,7%
menys que el gener de 2018, i ven 19.578 còpies. La circulació
d’El Periódico és de 58.454 exemplars, un 8,4% menys que
l’any passat, i ven 31.897 còpies.

Els diaris salven els seus números
gràcies a la publicitat digital
Els 80 diaris associats a AMI van facturar 673 milions d’euros el
2018, un 1,4% més que l’any anterior. Però han de agrair a la
facturació digital, que va créixer gairebé un 20% fins a superar
els 230 milions. El paper factura gairebé el doble, 443 milions
d’euros. Segons dades de l’Associació de Mitjans d’Informació
(AMI) recollits per El Espanyol, els gairebé 80 diaris en paper
associats a aquest club van facturar 673,8 milions euros en
2018, un 1,4% més que l’any anterior. Els ingressos del paper
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van caure un 6%, fins als 443.100.000 d’euros, mentre que els
digitals van créixer un 18,3%, fins als 230.700.000. El paper
pràcticament duplica al digital pel que fa a ingressos, malgrat la
seva lenta caiguda i del ràpid creixement del que se suposa que
serà el futur dels mitjans.
El 45% dels ingressos -540.800.000 d’euros- procedeix de la
venda d’exemplars impresos, un negoci que va caure un 9,5%
el 2018, segons dades de AMI. És d’esperar que en 2019 segueixi caient la venda d’exemplars, encara que podria compensar-se amb els plans per aixecar murs de pagament en les edicions digitals, prevista per a aquest mateix any.
Si ens atenem als ingressos publicitaris, el diari que més va
facturar el 2018 va ser El País, que va aconseguir ingressos per
valor de 72,9 milions d’euros, un 0,9% més que l’any anterior;
el diari de Prisa pràcticament iguala els seus ingressos tradicionals (36,9 milions) amb els digitals (36.030.000). A certa distància se situa El Mundo, en segona posició; el diari d’Unidad Editorial va ingressar 54.700.000 en 2018, un 13% menys i també
està força igualat pel que fa a ingressos publicitaris impresos
(29,6 milions) i digitals (25,1 milions).

En tercera posició, La Vanguardia, amb 47,7 milions facturats,
un 5,3% menys; la facturació per publicitat en paper duplica
a la digital (32.600.000 davant 15,1 milions). Amb deu milions
menys facturats (37,5 milions) trobem ABC, que va créixer un
2,1% el 2018 i va repartir els seus ingressos entre els 21,3 milions del paper i els 16,1 del digital. Tanquen la llista La Razón,
que va facturar 34.400.000 (-5,1%), i El Periódico, amb 27,6
milions facturats per publicitat (-1,6%). En tots dos casos, la
facturació per publicitat impresa supera àmpliament a la digital:
La Razón ingressa 29.200.000 via paper i amb prou feines 5,2
en el digital, mentre que El Periódico obté 21,4 milions en paper
i 6,2 milions en digital. (Infografia: iSabadell)
NOTA: Us oferim l’estudi complet Marc general dels mitjans
de comunicació a Espanya, elaborat per l’Associació per a la
Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC). Només cal
CLICAR AQUÍ
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www.firabarcelona.com
#firabarcelona

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

Titular
CALENDARI DE ESDEVENIMENTS 1er TRIMESTRE 2019
Text GENER
EXPOHOGAR PRIMAVERA
Ladillo
26 - 29/01
Text 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

ONLY TATTOO BARCELONA
15 - 17/03
Convenció Internacional de
Tatuatge de Barcelona

MARÇ

EAU CONGRESS
15 - 19/03
Congrés Anual de la Societat
Europea d'Urologia

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

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

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

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
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En l’era de la postveritat, les
redaccions tenen el repte de ser
veraces i fiables
Per Miquel Pellicer, director d’Estratègia i Comunicació de Lavinia / Perspectivas 2019

El departament de R+D de la BBC ha proposat recentment en
un informe diferents formats per superar el que denominen les
800 paraules, la mesura dominant en les notícies online a la
majoria de mitjans de comunicació. El que la BBC intenta defnir a Beyond 800 words és un conjunt de noves narratives en

un context audiovisual en què podem produir continguts audiovisuals multiplataforma, transmedia i desenvolupats per a tot
tipus de públics.
La idea és fer front a la retenció de consumidors a través de
formats que s’adaptin millor a les plataformes tecnològiques.
Els formats proposats pels investigadors de la televisió pública
britànica optimitzats als hàbits i contextos dels usuaris. Vídeos
curts i verticals, històries horitzontals, formats de lectura llarga,
newsletters, chatbots, visualització de dades, realitat mixta, són
algunes de les propostes defensades per la BBC. Noves fórmules al servei de noves realitats. Adaptar-se o morir.
Però la cosa ja no va només de formats. Curiosament, en
aquestes aproximadament 800 paraules que trobeu amb la
meva signatura vaig més enllà del que vaig escriure el 2014 en
Perspectives wellcomm. ‘Innovació i optimisme’ era la resposta
davant els dubtes sobre el futur del periodisme. Cinc anys després, les respostes transcendeixen al que seran els periodistes
i els mitjans de comunicació. Empreses, institucions i mitjans
han de respondre al que significa la transformació audiovisual.
Ja no podem parlar simplement de transformació digital.
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Els formats, continguts, així com els consums i la transformació
empresarial s’han d’executar a través del vídeo i de la veu.
Un recent informe de l’empresa tecnològica Cisco afirma que el
2020 més del 80% del trànsit a la Xarxa tindrà a veure amb continguts audiovisuals. Per tant, hem de ser capaços de transformar i evolucionar les empreses més enllà dels models de negoci.
La qüestió no és quant s’assemblen els mitjans a l’ New York
Times o el Washington Post , sinó com posem l’accent perquè
les nostres organitzacions s’assemblin a Netfix, Amazon o Uber.
Economia de plataformes en una societat en la qual els usuaris
tenen més poder de decisió, de producció i de distribució.
Cal desenvolupar estratègies en les quals hi siguin presents la
intel·ligència artificial, els assistents de veu, la realitat augmentada, la realitat virtual, la tecnologia 5G i l’emmagatzematge
núvol. I és que ja no es tracta de ser optimistes o innovadors.
En l’era de la posverdad (en temps de Trump, autòcrates i companyia) les nostres organitzacions tenen el repte a més de ser
veraços i fiables.
Em sembla que segueix sent vàlid el que vaig escriure el 2014
en aquest sentit: “els periodistes no hem tingut mai un repte

més gran. No només el de tornar a ser útils als nostres ciutadans, recuperant el nostre paper com a narradors de la realitat i
vertebrant l’anàlisi més enllà d’interessos polítics o econòmics,
sinó el de transformar la nostra professió”.
Amb el consum de mitjans mòbils, les expectatives i els hàbits
d’ús dels consumidors estan canviant ràpidament en aquesta
era del vídeo sota demanda. Deloitte en el seu recent estudi
‘Future scenarios for the TV and video industry by 2030’, mostra
com les plataformes de ‘vídeo on demand’ (VoD) no només són
plataformes de consum de pel·lícules i sèries, sinó que inverteixen en la producció i els drets audiovisuals d’esdeveniments
globals.
Però sense aclaparaments, que la transformació audiovisual no
serà possible sense la innovació. Ull, la innovació de la qual
parlàvem en 2014 s’ha de convertir en innovació oberta. Això
és el que Henry Chesbrough, professor a la Universitat de Berkeley, defineix com una nova estratègia mitjançant la qual les
empreses van més enllà dels seus límits i desenvolupen la cooperació amb organitzacions o professionals externs. Per assegurar els seus models de negoci i els seus fluxos d’ingressos
futurs, els mitjans de comunicació i els productors de continguts
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s’han d’obrir a la cooperació i aliances, fins i tot amb competidors directes.
En definitiva, el futur de la comunicació i del periodisme, en particular, va en la línia de combinar l’experiència i l’olfacte a l’estil
Ryszard Kapuściński o Gabriel García Márquez, però també del
que podem aprendre del propi Chesbrough o de Jef Bezos. I em
quedo amb alguna cosa que apunta un referent al qual sempre
cal llegir, Xavier Marcet, consultor d’innovació estratègica: “el
futur de les empreses es dirimeix en com sincronitzen les seves
capacitats amb les seves oportunitats”. Seguim transformant.
(Infografia: BBC)
NOTA: Els lectors d’El Butlletí poden ampliar aquesta informació directament des de la BBC. Fer-ho des d’aquest enllaç

Declarat inconstitucional l’ús general
de la càmera oculta en el periodisme
Amb l’emissió d’un reportatge a Espejo Público (Antena 3) com
a teló de fons, el Tribunal Constitucional ha trencat aquest febrer amb la línia traçada pel Suprem i ha marcat els nous lí-

mits per a l’ús de la càmera oculta en tasques periodístiques.
En una sentència difosa divendres passat, els magistrats de
la Sala Primera han conclòs que, “per regla general”, la seva
utilització vulnera la Llei Fonamental. “Perquè implica una greu
intromissió il·legítima en els drets fonamentals a la intimitat personal i a la pròpia imatge”, destaca el tribunal de garanties,
que només obre les portes a que es recorri a ella en situacions
“excepcionals”.
El tribunal de garanties emmarca la seva decisió en la “necessitat de reforçar” la protecció de la vida privada a causa de “els
perills derivats d’un ús invasiu de les noves tecnologies de la
comunicació”. I, en aquesta línia, recorre a la doctrina establerta pel Tribunal Europeu de Drets Humans, que recalca que l’ús
de la càmera oculta constitueix una tècnica tan intrusiva i tan
lesiva per a la vida privada que la seva utilització, en principi,
“ha de ser restrictiva, com a últim recurs i d’acord amb les normes deontològiques”.
Per això, tot i que considera inconstitucional aquest recurs informatiu com “regla general”, no li tanca les portes absolutament.
És més, subratlla que es pot recórrer a ella “excepcionalment”
i “quan no hi hagi mitjans menys intrusius per obtenir la infor-
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mació”. “La rellevància pública d’una informació pot justificar la
seva publicació, però només la inexistència de mitjans menys
intrusius per obtenir-la pot justificar que s’utilitzin, per a la seva
obtenció, dispositius tecnològics altament intrusius en la intimitat i la imatge de les persones”, afegeix. (Font: JJ. Galvez/
El País)

de la segona edició d’aquest estudi, el 79% de les firmes són
masculines (80% el 2018), és a dir que la presència de la dona
continua en els mateixos nivells que l’any passat, amb 795 signatures femenines d’un total de 3.693.

La presència de les dones en el
periodisme d’opinió es manté en el
21%, segons un estudi
El II Informe columnistes, elaborat per la consultora Planner
Media i presentat per l’Associació de la Premsa de Madrid, assenyala que només el 21% de les firmes en columnes i tribunes
són de dones: el mateix percentatge que el 2018. Les seccions
en les que el màxim nombre de periodistes signen són Política,
Societat, Internacional, Economia i Cultura.
La investigació analitza un total de 3.693 peces d’opinió, corresponents a 1.451 signatures de 25 capçaleres espanyoles,
entre les que es troba un 57% de nadius digitals i un 43% de
diaris nacionals amb versió digital i impresa. Segons les dades

Pel que fa als columnistes més prolífics, l’informe indica que
aquest any no es troba cap dona en el top cinc de columnistes
amb major nombre de peces escrites durant el mes de gener
(període d’anàlisi) sent Emma Riverola la dona que més n’ha
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signat, ocupant el sisè lloc, seguida per Pilar Rahola; la següent
dona apareix en la posició 41 (Cristina López Schilichting) i 46
(Helena Resano). El diari barceloní El Periódico va ser el mitjà
que va publicar més peces d’opinió amb firmes femenines el
passat mes de gener.
Així mateix, de tots els periodistes que opinen sobre Política, el
20% són dones, percentatge que augmenta fins al 40% quan
es tracta de temes de Societat. No obstant això, disminueix al
15% en Economia i Cultura, i al 21% en Internacional. D’altra
banda, el 34,7% de les 795 peces signades per dones parlen
de política. La segueixen Societat (28,7%) i, amb percentatges
similars, Internacional , Economia i Cultura .
En opinió del conseller delegat de Planner Media, Julián Zabala,
“el periodisme d’opinió és un gènere que, en l’actual era de la sobreinformació, ha cobrat un major protagonisme, de manera que
es fa més necessari que mai”. “Fa un any ja vam constatar que el
so de la veu de la dona era baix, i ens semblava que potser amb
la mobilització i la conscienciació feminista del 2018 detectaríem
canvis, tot i que estem en la mateixa situació, si bé hi ha major
visibilitat de firmes femenines a les portades online dels diaris”.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: El Periódico)

NOTA: Oferim als lectors d’El Butlletí l’estudi complet “Un análisis de la presencia de la mujer en el periodismo de opinión”.
CLICAR AQUÍ

Jaume Roures: “L’operació d’EPI amb
Zeta no està tancada, però tampoc
tinc moltes esperances”
El president de Mediapro, Jaume Roures, ha declarat en exclusiva a Comunicació 21 que “mai hem tingut cap conversa”
per a la possible negociació de quedar-nos només amb el diari
Sport, i que sempre han aspirat a fer-se amb la totalitat dels
actius i capçaleres de Grupo Zeta. “A dia d’avui no està tancada
l’operació d’EPI amb Zeta, però tampoc tinc moltes esperances”, afirma.
L’editor precisa que la seva és la “proposta amb més diners,
això no ho pot negar ningú perquè està documentat”. I que els
accionistes del pool bancari –amb qui Zeta té el deute– hauran
d’explicar als seus accionistes per què han escollit l’opció més
baixa econòmicament: “No hi ha una resposta lògica”, rebla.
“Nosaltres hem estat darrere de Zeta durant molt de temps. Te-
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níem un principi d’acord després de Nadal, a començaments
de gener. Per aquelles dates van sortir molts articles des de
Madrid que l’únic que deien és “hay que evitar esto…” no informaven massa, deien que això no podia passar. Pel que hem
vist molta gent s’ha dedicat a què això no pogués passar”, explica Roures.

Les revistes franceses canvien d’era

L’editor comenta que a hores d’ara “no sé si té massa sentit
que somiï el que haguéssim fet integrant El Periódico i Zeta a
Mediapro. El que puc dir es que interessava el grup globalment
perquè pensàvem que, més enllà de la nostra visió periodística, editora, era molt complementària al que és Mediapro i ens
donava accés no només al tema periodístic, sinó a les revistes,
la comercialització, el digital, etc. Ampliar un treball que ja fem”.
La revista Comunicació 21 publicarà una extensa entrevista de
Daniel Condeminas i Tejel amb Jaume Roures en el seu proper
número. (Font: Comunicació 21)

La veïna França ha estat en posicions d’avantguarda mundial
en el sucós mercat de les revistes. De fet, ha llançat algunes
capçaleres que s’han convertit en referències globals, especialment en el camp de la moda femenina. No obstant això, en
els últims anys s’ha produït un fort declivi, amb tancaments i
vendes d’algunes de les principals capçaleres. En les últimes
setmanes, els grups Mondadori i Lagardère han estat venuts a
preus relativament baixos.
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Fa menys d’una dècada que Lagardère encara era el número
1 del sector a nivell mundial i, després d’aquesta venda, desapareix literalment del sector. El 2011, va vendre una bona part
de les seves revistes per 651 milions, un preu que estava al
voltant de la xifra de facturació de les capçaleres alienades.
Recentment ha venut diversos títols que encara li quedaven,
amb l’excepció de Paris Match, per 52 milions d’euros, el que
representa aproximadament el 20% de la facturació d’aquestes
capçaleres. Entre els títols venuts es troba Elle, que encara segueix sent una estrella a la premsa femenina de qualitat.
El grup Reworld Media s’ha convertit en el número 1 de les
revistes al país veí, després de les seves últimes adquisicions
al grup italià Mondadori. Els italians havien comprat un grup
de capçaleres de revistes franceses en 2006 per 551 milions
d’euros. Ara ha venut aquestes mateixes capçaleres a Reworld
Media per 300 milions. Mal negoci.
El sector francès de les revistes ha perdut en una dècada el 35%
de la seva difusió, quedant-se en 1.200 milions d’exemplars. La
seva facturació publicitària net s’ha reduït a la meitat en aquest
període (730 milions el 2017).

A Espanya, segons l’últim estudi d’Infoadex, la inversió publicitària
en les revistes ha protagonitzat un descens del 5,1% l’any passat.
La inversió va ser de 240 milions d’euros el 2017 i de 227.800.000
el 2018. (Font: Media-tics – infografia: Cronicaglobal)

Racó Català compleix 20 anys
El mitjà destaca la celebració del seu aniversari amb el lema
Llegeix, Pensa i Opina
El mitjà de comunicació digital, racocatala.cat, celebra els seus
20 anys d’història amb diferents accions. Primer, han canviat el
logo de la capçalera del portal. Segon, han obert un fil oficial al
fòrum del Racó Català per recordar els temes més emblemàtics
que han ajudat a construir el projecte. Tercer, han creat una
secció d’opinió especial farcida amb alguns dels millors columnistes que han escrit i escriuen el mitjà.
Racó Català, mitjà associat a l’AMIC, en els seus inicis va començar com un espai d’opinió personal creat per Joan Camp,
Oriol Morell i Guillem Sureda i a poc a poc s’ha convertit en una
comunitat digital de llengua catalana. El digital és un projecte
que pretén ésser un focus d’informació dels Països Catalans a
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la xarxa i un punt de trobada per gent d’arreu dels Països Catalans. Un lloc on informar-se d’aquells actes que es celebren
arreu del territori i un altaveu per fer-se ressò de les diferents
tasques que grups de gent i associacions (grans i petites) realitzen arreu del territori en favor del catalanisme. (Redacció
AMIC)

Global Club compleix 10 anys
Per celebrar-ho, el mitjà ha publicat una portada especial i un
article rememorant els moments més destacats de la història
de la revista
La revista mensual Global Club, mitjà associat a l’AMIC, celebra els seus 10 anys d’història publicant el número 100 de la
seva revista.
Global Club va començar sent una petita revista local de Lleida.
El primer format tenia un tamany més petit, pràcticament la meitat de l’actual, i tenia el logotip en blanc. De mica en mica van
anar fent canvis fins a convertir-se en un mitjà de comunicació
catalogat com a premsa. En aquests anys, han entrevistat a personalitats molt famoses tant nacionals com internacionals com

Bradd Pitt, Will Smith, etc. A més, l’any 2013 van arribar a un
acord amb Repsol i durant un any van publicar el blog de Marc
Márquez, així com notícies i entrevistes exclusives per Lleida.

També s’han obert al món digital i han creat el format web de la
revista que té més de 16 milions de visites anuals provinents de
Lleida, però també de la resta de Catalunya i Espanya, segons
la publicació. (Redacció AMIC)

Neix la revista Corredor
Arriba als quioscos la revista Corredor, un nou projecte liderat
per Martín Fiz, campió del món i d’Europa de marató i Premi
Príncep d’Astúries dels Esports, els últims reptes -guanyar els
Six Majors en la seva categoria i aconseguir la millor marca de
la història M55 en 10K en ruta- han donat la volta al món.
Corredor és una revista mensual de 164 pàgines creada per i
per a corredors, que compta amb l’equip d’experts més prestigiós del món del running, amb molts anys en la professió, disposats a oferir des del número 1 tots els seus coneixements
sobre el món del entrenament, competició, nutrició esportiva,
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prevenció i tractament de les lesions, material esportiu, històries d’inspiració i superació, recomanacions de carreres i entrevistes als personatges més rellevants del món de l’atletisme
i el running, tot això amb un disseny modern i innovador en el
que la fotografia adquireix una importància decisiva.
Corredor forma part d’un ambiciós projecte 360º juntament amb
el web www.soycorredor.es, les seves xarxes socials, una cadena de Youtube amb vídeos fascinants, l’organització d’alguns
dels esdeveniments més importants d’Espanya, viatges a les
maratons i mitges maratons més rellevants del panorama internacional, podcasts amb els continguts més demandats pels
corredors, etc. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

DAZN arriba a Espanya per
revolucionar la forma de veure
l’esport
Es tracta del primer servei global de streaming d’esport en directe i sota demanda, que arriba a l’Estat espanyol a un preu de
llançament de 4,99 euros al mes, amb un mes gratis de prova.
La plataforma retransmetrà esdeveniments esportius en directe

i en qualsevol dispositiu, incloent smart TVs, tablets, smartphones o consoles, entre d’altres.
L’oferta de DAZN es basa en un ampli i variat catàleg de esports, perquè els aficionats puguin gaudir de més de mil hores
en directe de competicions i programes esportius. Una xifra que
anirà en augment a mesura que la plataforma continuï creixent.
L’oferta de continguts esportius de DAZN inclou, entre altres,
els drets d’emissió en exclusiva per a Espanya de totes les
competicions de MotoGP™, Moto2™, Moto3 ™ i MotoE™, des
de les sessions d’entrenaments fins a les carreres, durant els
propers tres anys. A més, DAZN oferirà en exclusiva la Premier
League anglesa i la Turkish Airlines EuroLeague, ambdues a
partir de la temporada 2019/2020, i també la Copa del Món de
Bàsquet FIBA i el Campionat Mundial de Ral·li (WRC), entre
altres esdeveniments.
Veronica Diquattro, vicepresidenta executiva per al Sud
d’Europa, ha explicat que això representa un pas més per a
la plataforma en el seu camí per convertir-se en el servei líder
en retransmissions esportives a nivell mundial. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estartègia)
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Sant Quirze de Besora licita els serveis
de continguts web i comunicació
L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora ha obert el procés de
licitació per adjudicar els serveis de continguts web i comunicació. El pressupost de licitació és de 23.400 euros (sense IVA)
per un contracte de tres anys.
El termini per presentar ofertes finalitza el 15 de març. Els serveis objecte del contracte són gestionar i actualitzar els continguts del web municipi i les xarxes socials; realitzar les tasques de comunicació (premsa, butlletins i publicitat); redacció
de notícies de l’Ajuntament en tota mena de mitjans; en tota
continguts del programa Què puc fer a Sant Quirze de Besora?
i altres que es puguin establir, i elaboració de la programació i
la publicitat de tots els actes municipals, entre d’altres. (Font:
Comunicació 21)
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Taxa Google: enterbolint un debat
necessari
Per Javier San Román, editor de la revista Inteactiva / Interactiva Digital

La taxa Google proposada pel govern espanyol grava amb un
3% els ingressos de les empreses digitals que facturen globalment més de 750 milions d’euros (o 3 milions a Espanya) en
concepte de publicitat en línia, intermediació (distribució) o venda de dades obtingudes de l’empremta digital dels usuaris.
Molts detractors d’aquesta taxa diuen que “reduirà la capacitat
de competició de les empreses espanyoles en un mercat globalitzat”, però ignoren que la competició només és justa si tots
els agents operen en les mateixes condicions; i la veritat és que
hi ha intermediaris de la cadena de distribució que eludeixen el
pagament d’impostos a Espanya aprofitant els avantatges de
la telemàtica per radicar-se a altres països. I aquesta no és la
globalització més desitjable; o no hauria de ser-ho.

La informació al voltant de l’anomenada Taxa Google està sent
adulterada per constants biaixos ideològics o econòmics en
funció de qui la difongui, i això no és bo per al professional o
usuari que vulgui conèixer els fets abans de formar una opinió
fonamentada sobre el tema.

Ni els més furibunds opositors de la taxa Google neguen que
cal regular el sistema tributari en els nous entorns del comerç electrònic per evitar un nou tipus de `dumping’ i l’elusió
d’obligacions tributàries; una altra cosa és que ho diguin en les
seves diatribes contra els governs que es decideixen a abordar aquest assumpte. Es podrà dir que el govern espanyol s’ha
avançat al sempre necessari consens europeu sobre aquesta
tributació, tantes vegades anunciat com demorat, però també
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és cert que altres països com França o el Regne Unit ja tenen
projectes semblants a l’espanyol per resoldre aquesta anomalia; perquè és una cosa inevitable que es porta discutint a escala internacional des de fa anys i comença a ser urgent passar
de les paraules als fets.
Tampoc és del tot cert, i sí bastant discutible, que es digui a
l’opinió pública que serà l’usuari final qui pagui la taxa Google
perquè les empreses repercutiran sobre ells aquest “augment
dels costos”. En el cas de serveis gratuïts com cercadors o xarxes socials el model de negoci està basat en la facturació publicitària, serà difícil que això passi. Com es repercuteix un impost
sobre el consumidor final quan el consum d’aquest servei és
gratuït?
Per seguir centrant el debat en el marc de la sensatesa, també
és important recordar el fet que aquesta taxa no afecta totes
les empreses de comerç electrònic o agregació de continguts,
sinó només a aquelles que tenen una facturació molt elevada,
i una capitalització borsari i uns beneficis multimilionaris. Tenint en compte la bona salut financera d’aquestes empreses,
dir que com a conseqüència del pagament d’aquest impost es
produiran efectes apocalíptics sobre l’ocupació i la inversió és

una hipèrbole que resta credibilitat als arguments i no aporta
claredat al debat, sinó tot el contrari.
Els defensors de les noves tecnologies i els entorns telemàtics
no podem caure en la ingenuïtat que tot el que reporta aquest
progrés és necessàriament bo pel sol fet de ser nou. El preocupant assumpte de les `fake news’ , que ja està tenint efectes
reals sobre la vida de la gent, és un altre exemple bastant clar
que és molt imprudent deixar que el nou entorn de comunicació
i intercanvi comercial creixi i es desenvolupi al seu gust sense
una regulació que garanteixi equitat i defensa dels drets fonamentals de la gent.
El nou mercat de comerç electrònic i publicitat en línia ha de
ser part d’aquesta regulació necessària del nou món digital. Per
descomptat que seria millor prendre aquestes mesures amb un
consens de la Unió Europea, però la resistència de països com
Irlanda, Holanda o Luxemburg, en els quals estan radicats els
grans gegants digitals pels seus avantatges fiscals , i els governs es posen a xiular i mirar al sostre cada vegada que es
parla del consens europeu, demostra que aquí hi ha algú que
està traient un benefici espuri en nom de la llibertat de mercat.
(Fotografia: eanoticias.com)
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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?

endesa.com
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Com transformar les opinions dels
teus clients en RRSS en decisions de
negoci

Del hashtag al profit: Com transformar les opinions dels teus
clients en RRSS en decisions de negoci? Com obtenir insights
sobre els teus clients i donar valor a les seves converses en les
xarxes socials per aconseguir un veritable impacte de negoci?

Amb 3,2 bilions d’usuaris actius en al món, i el 23% d’ells consultant les xarxes socials abans de realitzar una compra; sens
dubte el social mitjana listening és un terreny crític per a tot
marketer. No obstant això, amb els constants canvis en els algoritmes de les plataformes digitals, la caiguda de l’abast orgànic i l’augment en els costos d’ads, els desafiaments són cada
vegada més grans.
Per això, avui més que mai, abans de prendre acció, cal escoltar les nostres audiències. En aquest sentit, el social intelligence és una font d’informació essencial per prendre decisions
de negoci. Què és el social media intelligence? Aquest terme
es refereix a totes les activitats i processos relacionats amb
l’escolta de les xarxes socials, des de l’anàlisi de missatges i
converses, fins a compartir idees i KPIs entre professionals de
màrqueting per informar decisions operatives i estratègiques.
En un webinar de Digimind, Carlos Carreño (Omnichannel Màrqueting Manager de Cinépolis), i Catalina Hernández (LATAM
Territory Manager de Digimind), van explicar com a través del
social listening pots transformar les opinions dels teus clients
en les xarxes socials en decisions de negoci. (Font: Digimind –
infografia: Clutch)
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L’Agència EFE continua la seva
transformació digital i signa un acord
amb Google
Google i l’Agència EFE han signat aquest dimecres una aliança
per enfortir la transformació digital del mitjà. Aquest acord arriba una setmana després que Fernando Garea, director d’EFE,
confirmés els noms del nou equip directiu que portarà a terme
aquesta transformació a l’agència. Aquest procés inclou la reestructuració de la redacció, el desenvolupament de projectes de
verificació contra la desinformació o la incorporació de processos
d’automatització i intel·ligència artificial, entre d’altres aspectes.
L’acord assolit amb Google té com a objectiu oferir formació a
la redacció d’EFE sobre eines tecnològiques clau per desenvolupar el seu treball periodística i ajudar a l’agència a optimitzar
els recursos que tenen a la seva disposició dins del món digital,
a més de treballar sobre com es pot treure el major partit dels
nous formats de distribució de continguts informatius.
L’aliança està diferents punts. El primer d’ells és la formació per
part del Google News Lab, a partir de la qual es pretén que els

treballadors d’EFE coneguin i sàpiguen utilitzar les eines que
faciliten el periodisme de dades i una narrativa més visual. Una
altra de les claus resideix en la optimització del seu canal de
YouTube, per la qual cosa la companyia oferirà diferents guies
sobre com millorar el contingut de la cadena i la seva estratègia
a la plataforma, a més d’incorporar a l’Agència EFE dins de la
secció YouTube News. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Grupo Zeta llança una nova revista
sobre influencers
Zeta ha decidit apostar per una nova publicació amb l’objectiu
d’aconseguir una major penetració dins el target infantil i juvenil. El grup ha llançat Like!, una revista centrada en els influencers més populars entre els joves i en les noves tendències
que neixen a Internet. El primer número de Like! està protagonitzat per personalitats de la talla d’Ariann Music, The Crazy
Haacks, Experimentos Propietarios, Elashow, Hugo Marker o
Silvia Sánchez. A més, la revista inclou reportatges, curiositats,
entrevistes, moda, trucs i consells amb els quals els més petits
de la casa podran aprendre a gaudir al màxim de les xarxes de
forma segura.
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Amb aquest moviment, Grup Zeta busca tornar a atreure al target juvenil als quioscos, rescatant l’esperit de publicacions icòniques dels anys noranta com Superpop o Nuevo Vale, que van
causar furor entre els adolescents de l’època gràcies a la seva
proximitat amb les tendències que regnaven en aquell moment.
A més, aquest llançament permet a la companyia consolidar la
seva àrea Kids Zeta, que en l’actualitat està formada per les
revistes de Disney Channel, Cartoon Network i Neox Kid. (Font:
Prprensa)

Neix ElCaso.cat, diari de successos i
crònica negra
Neix ElCaso.cat, diari de successos i crònica negra. El digital s’ha estrenat a la xarxa com
a nou diari dedicat en exclusiva
a la informació de successos i
crònica negra i recupera la marca de la històrica capçalera. Impulsat i dirigit pel periodista José Antich (editor d’El Nacional),
ElCaso.com, es presenta com a mitjà compromès que defensa
els valors del periodisme modern.

El Caso.cat és un diari que fa de la informació de successos la
seva autèntica raó de ser, segons el seu editor. La seva mirada
posa el focus en aquells aspectes de l’actualitat que més ens
colpeixen i exigeixen respostes ràpides i periodisme desacomplexat. El Caso.cat s’edita en català i castellà i està amatent
als successos que tenen lloc a l’estat espanyol, parant especial
atenció a tot allò que sacseja la dinàmica informativa a Catalunya.
En la seva presentació, el digital diu “Fets imprevisibles, moltes
vegades inexplicables o dolorosos, formen part d’allò que hem
decidit explicar amb el màxim detall possible. I ho fem des del
compromís amb els valors del periodisme com a eina imprescindible per descriure i comprendre millor la realitat i la seva
aplicació a l’entorn digital. Però també des de la íntima convicció que cal dir les coses pel seu nom, tractant les lectores
i lectors com a gent adulta i preparada per entomar qualsevol informació, per incòmoda que sigui”. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)
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Rànquing del mes de gener dels
digitals catalans
S’ha donat a conèixer el rànquing del mes de gener d’OJD interactiva. Pel que fa als mitjans digitals catalans, aquesta és la
classificació dels deu primers:
1.- Nació Digital, 8.055.577de visites i 15.039.119 de pàgines
vistes. 2.- Catalunya Diari, 12.431.575 i 16.965.651; 3.- Diari Ara, 5.745.679 i 12.257.193; 4.- El Nacional, 9.550.437 i
28.986.061; 5.- Vilaweb, 8.088.830 i 17.279.386; El Món.
cat, 3.719.783 i 5.678.097; 7.- RAC1, 2.996.217 i 7.157.655;
8.- El Punt Avui, 1.511.182 i 3.123.212; 9.- La República.
cat, 1.589.083 i 2.513.259; i 10.- Diari de Girona, 1.873.286 i
4.973.696. (Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)		
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Un nou mètode de mesurament
dels mitjans guanyats que supera el
desfasat VPE
Per Dircomfidencial

Hi ha un clam entre els professionals de la comunicació que és
urgent millorar el mesurament dels resultats de la seva activitat.
En un moment en què els directors de comunicació estan intentant incrementar el seu reconeixement dins i fora de les seves
organitzacions, el mesurament del seu treball amb indicadors
rigorosos és fonamental.

Aquest és un dels reptes que va esmentar el nou president de
l’associació Dircom, Miguel López-Quesada (dircom de Gestamp) en la seva presa de possessió del càrrec, a finals de l’any
passat. En la seva carta de presentació, el directiu assenyalava
la “ accessibilitat a noves mètriques per mesurar el treball dels
departaments de Comunicació” com un dels punts a desenvolupar per la professió en els propers temps.
Fins ara, el mètode per valorar els impactes d’una empresa en
els mitjans és bastant precari. Se segueix utilitzant el conegut
com el Valor Publicitari Equivalent (VPE). Bàsicament, consisteix
a equiparar el valor d’una notícia en premsa, televisió o en ràdio
amb el que costaria un espai publicitari de similars dimensions en
el mateix suport. D’aquí surt una xifra econòmica que posteriorment se sol multiplicar per tres i el resultat que llança és el VPE,
de manera que els dircom i les agències de comunicació vénen
mesurant els impactes en mitjans guanyats. S’assumeix que una
notícia en premsa val el triple que el que costaria si fos en format
anunci perquè tenen molt més valor els mitjans guanyats que els
pagats, Donada la major objectivitat que se li pressuposa.
Ja fa més de dos anys ADECEC, l’Associació d’Empreses Consultores en Relacions Públiques i Comunicació, va bandejar per
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antiquat el VPE. Aquesta associació atribuïa a aquest indicador que “no té en compte el to, el missatge, la favorabilitat,
ni l’adequació” . A més, -destacaven- “no serveix per fer una
valoració real dels mitjans socials, que cada vegada són més
rellevants i suposen un element central de les campanyes de
comunicació”.
De la mateixa manera, a mitjans de 2017, Richard Bagnall, president de l’Associació Internacional per a la Mesura i Avaluació
de la Comunicació (AMEC), va exigir a la indústria eradicar el
VPE. “És hora que aquest indicador deixi de ser un punt de
discussió en la nostra indústria”, ha assenyalat.
Malgrat que el consens indica que el VPE està desfasat, la indústria no ha fet esforços per estandarditzar un indicador que
mesuri el més rigorosament possible l’impacte en mitjans de
comunicació, ja sigui en premsa, televisió, ràdio o mitjans socials. Davant aquest buit, la companyia d’anàlisi i seguiment
informatiu Eprensa ha desenvolupat una eina pròpia que afina
molt més el valor dels impactes en mitjans guanyats .
Mitjançant la combinació de diverses eines tecnològiques,
aquesta companyia és capaç d’introduir una sèrie de variables,

com la pàgina en la qual apareix la notícia, la seva ubicació, si
nomena els directius de la companyia, si l’empresa en qüestió
és la protagonista de la notícia o ho és la competència i es
nomena al client de forma tangencial, si la peça aquesta acompanyada d’una fotografia o el prestigi de la capçalera; entre altres criteris. En desenvolupament encara hi ha la possibilitat de
recollir el to de la notícia : si és positiva, neutra o negativa. En
espanyol encara hi ha dificultats per a valorar de forma precisa
aquest criteri, doncs, de moment, no és possible captar, per
exemple, la ironia en una notícia. En anglès sí que hi ha tecnologies més avançades en aquest aspecte.
Amb totes aquestes variables, l’eina -que se serveix
d’intel·ligència artificial- és capaç de atorgar un valor econòmic
a la notícia que llança una major dosi d’objectivitat. Aquest nou
indicador -anomenat Valor Comunicació- en ocasions dóna un
resultat superior (fins a 5 vegades) al ja desfasat VPE i, d’altres,
inferior; segons explica Bernardo Posada, soci fundador de
Eprensa, en declaracions a aquest mitjà.
Aquesta valoració es fa de forma completament automatitzada.
D’una altra forma seria impossible, ja que Eprensa monitoritza
en temps real més de 900 mitjans escrits nacionals, diaris i re-
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vistes europees i llatinoamericanes; uns 200.000 mitjans digitals a tot el món (20.000 són espanyols), xarxes socials i una
xifra superior als 40 canals de ràdio i televisió.
Atès la novetat d’aquesta eina, Bernardo Posada, soci fundador
de Eprensa, confirma a aquest mitjà “que moltes empreses ja
ens han cridat interessades per aquest producte”. “Encara que
l’ideal -sosté Posada- és que hi hagués un estàndard internacional” per valorar els impactes en mitjans guanyats i “tots juguéssim amb les mateixes regles”. De moment, no sembla que
aquesta petició es vagi a concretar en els propers temps.

La inversió en màrqueting i publicitat
baixarà moderadament el 2019
Scopen i l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) han presentat els resultats de la 18a onada del baròmetre Trend Score,
una investigació elaborada a partir de les respostes de 73 professionals (directors de màrqueting, de publicitat i de mitjans)
que conclou que la inversió decreixerà moderadament el 2019.
El treball destaca que els canals digitals són el clar motor de
creixement de les inversions dels anunciants.

En concret, el pressupost destinat a màrqueting caurà un 0,8%,
mentre que en publicitat ho farà un 0,5%. En investigació i promoció, per la seva banda, l’evolució anticipada per a aquest
exercici és positiva: + 0,3% i + 0,7%, respectivament.
Pel que fa al tancament de l’any passat, Trend Score conclou
que la inversió tant en màrqueting com en publicitat va experimentar un descens del 2,2%. Menys de la meitat dels anunciants declara que el seu pressupost es va mantenir estable en
el segon semestre del 2018, mentre que prop del 43% diu que
va disminuir.
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Motor digital
Una altra de les principals conclusions d’aquest informe indica
que els canals digitals són el clar motor de creixement de les
inversions. En aquest sentit, “els anunciants, cada vegada més,
centren els seus esforços i accions de comunicació en aquests
formats en què es registren els majors increments de pressupost assignat, especialment en performance, xarxes socials,
web, compra programàtica i pre-post roll”, s’ha informat.
D’altra banda, i en línia amb el que s’apuntava en l’anterior edició de l’estudi, s’ha seguit aprofundint en identificar altres àrees
d’inversió en comunicació dels anunciants més enllà dels mitjans. Els resultats obtinguts per l’AEA i Scopen apunten que,
de mitjana, hi ha més d’un 26% del pressupost que no va destinat a accions / canals controlats pels models de mesurament i
tracking actuals de mercat.
La investigació també esmenta que els anunciants segueixen
apostant per treballar en projectes centrats en l’experiència
d’usuari, dades, dashboards i automatització de processos. En
prop de la meitat dels casos, s’habilita un pressupost addicional
per a això. No obstant, un 40% extreu el pressupost de la inversió en ATL, dada que duplica el recaptat en l’anterior onada.

Begoña Gómez, directora tècnica de l’AEA, comenta sobre els
resultats que “com a factors a destacar veiem que de cara a
2019 les xifres de tant per cent d’inversió són positives pel que
fa al creixement en digital.
Així mateix, la televisió clarament es manté com el mitjà que
ofereix un major retorn als anunciants, i observem, igualment,
que segueix creixent la inversió en ‘dashboard’ propis i en automatització de processos, la qual cosa és mostra de l’interès
dels anunciants en tenir un major control dels processos. (Font:
Marketing News – gràfic: Puro Marketing)
NOTA: Us oferim complert l’informe 18a onada del baròmetre
Trend Score. CLICAR AQUÍ

Una millor dada de l’activitat
publicitària a internet
La millora de la dada de l’activitat publicitària a internet ja és
una realitat, després de mesos de treball en el projecte impulsat per l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA), amb la
col·laboració de l’Associació d’Agències de Mitjans (AM). Tant
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Arce Media com InfoAdex s’han incorporat al mercat una dada
més rigorós i proper a la realitat de l’activitat publicitària a Internet, ja que, des del passat mes de gener, tenen en compte la
informació declarativa que aporten els anunciants sobre la base
del nombre de impressions per site, format, data i campanya.
Aquesta millora és fruit dels treballs desenvolupats durant l’any
2018 entre les dues companyies, la Comissió Tècnica de l’AM
i l’AEA.

Per desenvolupar aquest procés, l’AEA ha signat un conveni de
col·laboració amb l’AM, en el qual s’exposa l’interès d’ambdues
associacions en la millora de la transparència i veracitat de la

informació. El seu objectiu és facilitar als actors que intervenen
les fases d’informació per fer-ho. En aquest projecte es compta
amb un volum representatiu de les empreses anunciants associades a l’AEA i altres empreses anunciants no associades
amb activitat publicitària a internet. La informació és tramesa
automàtica i directament pels Ad-servers tant a Arce Media com
a InfoAdex. Gràcies a aquesta acció es comptarà amb un major coneixement de l’activitat i evolució del mitjà que permetrà
obtenir una millor estratègia i optimització de les inversions publicitàries a Internet.
Per a l’AEA “aquest avenç en la millora de la dada suposa donar un pas més en el repte de dotar la indústria publicitària de
la major professionalització. Així, els anunciants poden obtenir
una informació més detallada per implementar les seves estratègies publicitàries”. En paraules de l’AM, “el treball conjunt
amb AEA és un signe inequívoc de bon funcionament de la nostra indústria. El propòsit de tots els que participem en el mercat
publicitari és tenir millors eines per fer millor la nostra feina.
Aquesta iniciativa compleix amb aquest objectiu”. (Font: Anunciantes – foto: Marketingparati)
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El 77% dels espanyols no es fixa en la
publicitat digital
L’històric debat sobre la rellevància dels missatges publicitaris pren una nova dimensió en l’ecosistema digital, on la seva
presència sovint molesta a l’usuari, quan no dificulta directament
la seva navegació. Malgrat que el desenvolupament de formats
com la programàtica ha permès afinar millor els anuncis als interessos i necessitats dels internautes, el 60,4% segueix considerant que hi ha “massa publicitat” a Internet. És una de les dades
que revela l’últim informe Navegants a la xarxa de l’Associació
per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC).
L’excés de publicitat és el principal problema que destaquen els
navegants a l’hora de connectar-se a Internet, seguit de la velocitat (44,1%), la seguretat (40,3%), el cost (40,9%) i la privacitat
(31,5%). Respecte a aquesta última preocupació, creix fins el
80,3% la taxa d’usuaris que es mostren “bastants preocupats”
per l’exposició de les xarxes socials .
De retorn a l’àmbit publicitari, el 58,3% percep que els anuncis
cada vegada estan més dirigits al seu perfil. Una percepció que

es reflecteix en una tendència a la baixa en l’ús dels bloquejadors d’anuncis, que cau per sota del 50% per primera vegada
en quatre anys; entre els que diuen emprar aquests programes freqüentment el percentatge ha passat del 41,4% el 2015
al 30,6% el 2018. Malgrat tot, la reacció general respecte a la
publicitat sol ser negativa. Això quan n’hi ha, ja que el 76,7%
dels enquestats admet que repara poc o gens en els missatges
comercials que es creuen durant la seva navegació. Per contra, el percentatge dels que posen atenció es redueix al 22,8%.
(Font: AIMC)
NOTA: Els lectors d’El Butlletí poden accedir al treball Navegants a la Xarxa, Enquesta AIMC a usuaris d’Internet, CLICANT
AQUÍ.

Prisa, Vocento i Godó esperen el
plàcet de Competència per operar
amb el seu marketplace
Gairebé cinc mesos després de l’anunci de la seva creació, el
nou marketplace de publicitat programàtica impulsat per Prisa,
Vocento i Godó segueix escalfant motors. Segons la informa-
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ció confirmada per Dircomfidencial, la terna d’editors darrere
d’aquesta iniciativa està pendent de rebre el vistiplau de la
Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) per
començar a comercialitzar els seus inventaris publicitaris de
forma conjunta el més aviat possible .
Les fonts consultades indiquen que es tracta del procediment
a seguir i que van ser els mateixos grups implicats els que van
elevar la consulta a principis d’aquest any. L’organisme està estudiant des de llavors si l’entrada en acció d’aquesta plataforma
perjudicaria els interessos del mercat publicitari digital, quan no
a la competència del sector.
Tot i que les autoritats de Competència encara no s’han pronunciat, els creadors del projecte confien a obtenir la llum verda
abans que finalitzi el primer quadrimestre. I més quan fa setmanes que es va formar l’equip de desenvolupament i comercialització, integrat per personal procedent de Godó, Prisa i Vocento, i només faltaria aquest plàcet per sortir al mercat.
Aquest marketplace sorgeix per lluitar contra el duopoli tecnològic que formen Google i Facebook, ja que entre els dos acaparen prop del 80% de la inversió publicitària digital a Espanya.

D’acord amb les últimes estimacions d’Infoadex, digital va retenir 1.743 milions d’euros el 2018, dels quals 800 milions haurien
estat ingressats per Google només per les recerques pagades.
(Font: Dircomfidencial)

L’Ajuntament de Barcelona iniciarà a
l’abril l’elecció de les seves agències
de mitjans
L’Ajuntament de Barcelona té previst iniciar a l’abril el concurs
públic per elegir els seus agències de mitjans, que prestaran
els seus serveis com a màxim tres anys. El Consistori ja va escometre un procés similar a l’any 2017, en què va acabar triant
a Carat, Havas Media i Zenith Media com les seves agències
de mitjans per als dos anys següents. Entre elles, la que millor
proposta va oferir va ser Carat.
L’Ajuntament de Barcelona inverteix cada any en publicitat institucional uns 10 milions d’euros, amb la qual cosa s’estima que
les agències guanyadores gestionaran 30 milions d’euros en
els tres anys de durada que pot arribar com a màxim el contracte. En aquesta ocasió, la institució pública té pensat establir
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dos lots per al seu acord marc publicitari. El primer fa referència
a les campanyes multimèdia, que està valorat en 9,7 milions
d’euros anuals; i el segon a les digitals, de 300.000 euros.
D’acord amb les dades de 2017, l’Ajuntament de Barcelona va
invertir 9,8 milions d’euros en publicitat. D’aquesta xifra, els diaris impresos i Internet van rebre una quantitat cadascuna de les
categories de 3 milions d’euros. A les revistes i a la ràdio se li
van assignar 1,2 milions en els dos casos, a l’exterior 600.000
euros i a les televisions uns altres 400.000 euros. (Font: Dircomfidencial)

Diari de Mallorca elimina els anuncis
de prostitució
Diari de Mallorca deixarà de publicar anuncis sobre prostitució
a partir del dia 1 d’abril. L’empresa editora del rotatiu ha adoptat aquesta decisió en considerar que aquest tipus de publicitat
atempta contra la dignitat de les dones. El grup a què pertany
Diari de Mallorca, Presa Ibèrica Media, ha retirat també els
anuncis de prostitució en altres capçaleres del grup.

Aquesta decisió està en la mateixa línia de diverses iniciatives polítiques que, amb el consens de tots els partits, s’estan
adoptant a Balears. L’última d’elles, una proposició no de llei
aprovada per la Comissió d’Afers Socials i Drets Humans del
Parlament que reclama que la publicitat d’aquest tipus de contactes desaparegui dels mitjans de comunicació de l’arxipèlag.
La proposta, aprovada per unanimitat, insta el Govern central
a l’elaboració d’una disposició, amb rang de llei, per prohibir
la publicitat de prostitució a la premsa escrita i altres formats.
Aquesta iniciativa parlamentària destaca que aquest tipus
d’anuncis “reprodueixen continguts vexatoris relacionats amb
la imatge de les dones”. (Font: Diari de Mallorca)

“Històries dels diners”, la nova
campanya de Banc Sabadell
El pianista i escriptor britànic James Rhodes està buscant casa
a Espanya i personatges coneguts com Rafa Nadal o Fernando Romay li donen consells per trobar la seva llar ideal. Així
es presenta la nova campanya de Banc Sabadell desenvolupada per les agències * S, C, P, F ?? i Grey. Amb el llançament
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d’Estardondeestes.com, una plataforma d’ajuda i inspiració digital a través d’eines, continguts i funcionalitats, Banc Sabadell
fa un pas endavant en la seva estratègia i integració de la seva
comunicació per oferir un valor afegit de referència en el sector.
La primera campanya donada a conèixer posa el focus en un
dels temes que suscita més interès en el conjunt de la societat
espanyola: l’habitatge.
En paraules de Sonia Rico, directora de Màrqueting Operatiu
i Publicitat de Banc Sabadell, “aquesta nova línia de comunicació busca reforçar els valors de proximitat i confiança de la
marca Sabadell”. Per la seva banda, Pipo Virgós, director creatiu executiu de * S, C, P, F ..., destaca: “el que busquem amb
aquesta campanya és transmetre l’alt component emocional
que hi ha darrere dels diners. La gent no busca hipoteques,
busca llars”. (Font: Control)

TMB treu a licitació la contractació
publicitària
Transports Metropolitans de Barcelona han obert el procés
de licitació per adjudicar la contractació de publicitat. Aquesta
consisteix en un acord de col·laboració d’un any amb grups de
comunicació que permetin a TMB fer ús de suports i formats
publicitaris de fins a 1 milió d’euros, i als grups fer campanyes
conjuntes i disposar de diferents títols de transport públic per
als seus clients. El termini per presentar ofertes finalitza el 27
de març. La licitació consta de dos lots. El lot 1 correspon a les
insercions publicitàries en ràdio i televisió (dotat amb 250.000
euros), i el 2 per a premsa escrita i digital (750.000 euros).
(Font: Comunicació 21)

Correus torna a confiar en Arena
Media
Correus torna a confiar en Arena Media per a la gestió i estratègia de mitjans de les seves accions publicitàries del 2019. De
cara a aquest any, el principal repte de l’agència serà maximit-
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zar la consecució dels resultats marcats, rendibilitzant al màxim
els recursos de Correus fent visible la transformació i el nou rol
de la companyia per a la societat espanyola.
Marga Ollero, directora general d’Arena Media Madrid, explica:
“estem encantats que Correus hagi dipositat la seva confiança
en Arena Media un any més. L’equip d’Arena té molta il·lusió
dipositada en aquest nou repte. Per a nosaltres, Correus és
una marca reptadora, una marca per a la qual esperem seguir
desenvolupant campanyes i accions que elevin al màxim tant
l’eficàcia de les mateixes com la satisfacció del nostre client”.
(Font: Control)
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Les apps del moment

Per Alberto Escusol / Revista Capçalera

El GEN Summit va ser una oportunitat per conèixer els darrers
desenvolupaments tant en aplicacions com en plataformes relacionades amb el periodisme. Des d’algunes aplicacions que faciliten l’accés a dades públiques fins a d’altres que n’automatitzen
la visualització, passant per solucions pràctiques 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 Dataminr, 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 plataformes evoluciona a una velocitat exponencial en els darrers
anys. També les que més relació guarden amb el periodisme.
D’altra banda, mitjans ja establerts també han mostrat la seva
capacitat d’innovació amb motiu de l’EditorsLab. Entre altres,
Sports Mate, una aplicació creada pel grup mediàtic australià
Seven West Media. Es tracta d’un prototip de traductor de conceptes 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.
A continuació fem un resum de quines van ser les aplicacions
més destacades del GEN Summit 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
Garcia-Ruiz, editor digital d’aquest mitjà, durant la intervenció al
congrés. És el millor exemple de l’èxit d’aquesta plataforma, especialitzada 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
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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 Digital 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 esdeveniment 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 contactar 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 mitjans– 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 pròpia que es dedica a la creació incessant de gràfics de tot tipus
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sobre qualsevol temàtica. Un algoritme s’encarrega de rastrejar
automàticament els continguts que el mitjà amb el qual treballen 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.

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.

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 qualsevol contingut del web, aquesta és la proposta de la plataforma, 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.

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 Papers 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, tecnologia, etc.

POOOL.- També per solucionar els actuals reptes de monetització 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% abandona 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-

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 mitjà 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
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fase de desenvolupament (encara no té web), aquest diccionari
incorpora certs tocs humorístics.
TRINT.- Enguany, els responsables d’aquesta companyia, creada pel guardonat reporter International Jeff Kofman, presentaven una novetat: un diccionari intel·ligent que, a mesura que
es produeixen transcripcions, aprèn expressions col·loquials i
particularitats de possibles 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: solopiensoentic)

Ha arribat el final per a les pantalles,
els teclats i els ratolins
The XR Date va tornar amb XR Design com a part de la programació del Madrid Design Festival. Aquesta edició de l’any
va comptar amb la presència de tres experts espanyols, que
van explicar com la tecnologia aplicada al disseny ens ofereix
la capacitat de submergir-nos en diferents espais, visualitzar
múltiples contextos i facilitar la creació i presa de decisions.

Un dels ponents va ser Pedro Mújica, enginyer en Ciències de
la Computació: “Ha arribat el final per a les pantalles, els teclats
i els ratolins. Ens cal un nou llenguatge per relacionar-nos amb
les màquines. Passarem de tocar a sentir i tots els sentits intervindran en la nostra relació amb la màquina”. Per Mújica s’obre
una nova era daurada en la interacció humà-màquina i les oportunitats per a la creativitat i el disseny seran úniques perquè
caldrà redissenyar pràcticament tota l’experiència d’usuari i tots
els interfícies (UX / UI) creats fins al moment.
Jesús Garrido, director comercial de Virtualware a Espanya va
presentar les primeres sales de Realitat Virtual a escala real,
multiusuari i creades a Espanya. Un nou desenvolupament que,
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per primera vegada, supera problemes tradicionals d’aquest tipus de sales (gestió complexa de l’operativa; múltiples sistemes, equips, dispositius, generació de continguts, etc.). “Per
exemple, els enginyers d’una companyia poden ja revisar el
disseny i prototipat d’un producte a escala real i de manera
col·laborativa en realitat virtual i prendre decisions de forma
consensuada sense necessitat de produir una maqueta física”,
va explicar Jesús. Aquestes sales ja s’usen per mostrar nous
productes a clients millorant notablement la seva experiència,
formar equips en processos de treball de manera segura i eficient o investigar i desenvolupar noves aplicacions.
Per la seva banda, Luis Zunzunegui, partner de Propelland i
Managing Director de la seva seu a Espanya, va explicar com
aquest estudi de disseny global (Sant Francisco, Madrid i Mèxic)
està ajudant a grans empreses (Pernod Ricard, Verisure/Securitas Direct, Coca-Cola, Audi, Banc Santander...) a transformarse creant experiències disruptives per a les noves necessitats
dels usuaris. “Per crear una estratègia duradora d’innovació cal
invertir en la dada i entendre el seu paper protagonista en l’èxit
d’aquesta estratègia.” I això és el que fan per exemple amb
Pernod Ricard, Coca-Cola o Audi.

Zunzunegui va posar el focus en que “la innovació disruptiva
fa servir la tecnologia com un mitjà, però ha de néixer d’un
coneixement profund de les necessitats del client fins al punt
d’arribar a ser predictius. I el canvi no només ve d’una aposta
forta per la tecnologia sinó que també és fonamental un canvi
radical en les organitzacions i, per tant, de les persones que hi
treballen.” (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El mòbil supera la televisió per
consultar notícies
Any rere any, el mòbil li ha anat guanyant terreny a la televisió
com a canal per a consultar notícies. De fet, el telèfon intel·ligent
s’ha convertit en el rei. Als Estats Units, segons eMarketer, és
ja el dispositiu més utilitzat per consultar notícies per sobre fins
i tot de la televisió.
A Espanya, passa el mateix quan es compara el mòbil amb les
Smart TV. El telèfon intel·ligent, amb el 64% de penetració, és
el dispositiu preferit per consultar notícies , enfront del 23% de
les Smart TV, tal com assenyala l’estudi Digital News Report.es
2018, elaborat per la Universitat de Navarra, en col·laboració
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amb el Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universitat d’Oxford.

un feed van registrar un 9,44% més emoció positiva en la seva
activitat cerebral que els usuaris que els van veure en altres plataformes.
Alhora, es posa de manifest que per als suports, l’experiència
de scroll infinit és especialment beneficiosa en mòbil. Després
comprar la navegació amb smartphone a 500 suports, s’ha descobert que, en aquells casos en què es va fer amb el feed de
Taboola, d’una banda, la taxa de permanència en el site augmentar un 32% i, de l’altra, es va reduir la de rebot un 67%.

D’altra banda, realitzat en col·laboració amb un equip d’experts
en neuromarketing, l’experiència preferida dels usuaris per consultar continguts és el feed infinit de notícies perquè s’entretenen
més amb ell, per sobre d’altres opcions com el desktop , ja que
el seu ús estimula millor el cervell a segregar més dopamina.
El treball de Taboola, revela, a més, que quan es tracta de continguts en format vídeo, aquells que els van veure en mòbil amb

Conscients dels beneficis que aporten els feed de notícies, els
principals grups editorials, així com capçaleres o agències,
els estan utilitzant. Mediaset, OKDIARIO o Europa Press , per
exemple, utilitzen el feed de Taboola en gairebé tot el seu trànsit mòbil. De fet, en l’últim trimestre del 2018, van ser més de
200 milions de pàgines vistes de la xarxa de Taboola les que
van incloure el format Taboola Feed.
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“Liberté, Egalité et... Unité”
Diversos mitjans francesos han deixat enrere les seves rivalitats per col·laborar en un sistema tecnològic que promet aprofundir en les relacions amb les seves audiències, que suposen
el 80% del total d’usuaris d’internautes francesos.
Els grups de mitjans estan posant en comú recursos -i 5 milions
d’euros en finançament durant tres anys- per crear una infraestructura de tecnologia que consisteix en un sistema d’inici de
sessió unificat. És a dir, els usuaris podran accedir a múltiples
mitjans a través d’una única adreça de correu electrònic. Podeu
ampliar la informació clicant en aquest enllaç (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)
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En un nou conveni les institucions
basques reconeixen la importància
estratègica dels mitjans de
comunicació en euskera
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El Govern Basc, les diputacions forals d’Àlaba, Biscaia i Guipúscoa, i l’associació Hekimen van presentar dilluns a Donostia/
Sant Sebastià un acord per donar suport econòmic a l’activitat
dels mitjans de comunicació en euskera. A través d’un nou conveni, les institucions basques reconeixen la importància estratègica dels mitjans de comunicació en euskera i ratifiquen la seva

aposta per enfortir i estabilitzar el sector. En base a aquest nou
model de suport als mitjans en basc, el Govern Basc i les tres
diputacions destinaran 10,5 milions d’euros anualment a donar
suport als mitjans de comunicació en basc, 3,1 milions d’euros
més del que aportaven fins ara.
L’acord s’ha presentat en una roda de premsa que ha tingut lloc
a Tabakalera i a la qual han assistit representants de les institucions basques i dels mitjans de comunicació en euskera. En
representació de les institucions, han participat el conseller de
Cultura i Política Lingüística del Govern Basc, Bingen Zupiria; la
directora d’Igualtat Lingüística de la Diputació Foral de Guipúscoa, Garbiñe Mendizabal; la directora d’Euskera de la Diputació
Foral de Biscaia, Ana de Castro; i el director d’Euskera, Cultura
i Esport d’Àlaba, Joseba Koldo Pérez d’Heredia. En representació dels mitjans de comunicació en basc han assistit Igor Astibia, coordinador de Hekimen; Anaven Arantzabal, representant
de Hekimen i director general de Tokikom; Anaven Arregi, representant de Hekimen i conseller delegat de Berria Taldea;
Continguts en basc
Aquest acord és fruit d’un procés de dos anys que va arrencar
a principis de 2017. Llavors, la Diputació Foral de Guipúscoa i
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l’associació Hekimen, que agrupa la major part dels mitjans de
comunicació en euskera, van iniciar una reflexió al voltant del
futur aquests mitjans i al suport institucional. El Govern Basc
es va unir a aquesta reflexió poc després i, finalment, les diputacions forals d’Àlaba i Biscaia també es van adherir a les
conclusions extretes en el procés de reflexió. El nou conveni
parteix del reconeixement per part de les institucions de la importància estratègica dels mitjans de comunicació en euskera
de cara a impulsar la llengua basca. A partir d’aquesta premissa, s’ha buscat un nou model per estabilitzar i enfortir el sector
per tal que aquests mitjans de comunicació compleixin de la
millor manera possible amb la seva funció d’informar en basc i
generar continguts interessants.
“En el Programa de Govern 2016-2020 del Govern Basc es
parla de promoure l’ús de l’euskera en els mitjans de comunicació i en l’activitat cultural. Així mateix, l’Agenda Estratègica de l’Euskera destaca la importància que tenen els mitjans
de comunicació en la promoció de l’ús de l’euskera. A més de
l’aportació significativa dels mitjans de comunicació públics en
basc, considerem estratègica la tasca dels mitjans de comunicació privats per informar en euskera i crear continguts interessants i atractius. Cal destacar, així mateix, la seva aportació

des de la perspectiva de l’ús d’un basc de qualitat. En conseqüència, partint d’aquest reconeixement de la tasca d’aquests
mitjans de comunicació, considerem que era necessari introduir alguns canvis en el model de subvencions aplicat fins ara.
Tenint en compte que la resta de les institucions basques van
compartir el diagnòstic, ens vam proposar buscar un nou consens “, ha explicat el conseller Zupiria.
Així, després d’aquest procés de dos anys, Govern Basc, les tres
diputacions forals i Hekimen han aconseguit un nou acord. Tal
com passava fins ara, el Govern Basc i les tres diputacions forals
donaran suport econòmic l’activitat dels mitjans de comunicació
en basc, tot i que gràcies a aquest acord queda millor definit a
quins mitjans donarà suport cada institució. D’una banda, les diputacions forals d’Àlaba, Biscaia i Guipúscoa es responsabilitzaran de donar suport econòmic als mitjans de comunicació escrits
dels seus respectius territoris. El Govern Basc, per la seva banda, donarà suport als mitjans de comunicació generals i especialitzats de caràcter nacional que abastin tot el territori de l’euskera,
així com a les televisions, ràdios i mitjans d’Internet territorials.
Aquest nou model de finançament implicarà canvis pel que fa
a les aportacions que cada institució realitzarà de cara a donar
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suport als mitjans. Si bé el conveni no estipula quantitats econòmiques, les institucions han assumit el compromís d’aportar 10,
5 milions d’euros anualment durant el període 2019-2021; el
Govern aportarà 7,8 milions d’euros. A través d’aquest nou model de finançament, a les respectives convocatòries de subvencions de cada institució s’unirà ara un conveni de col·laboració
específic entre el Govern Basc i el diari Berria. D’altra banda,
segons han destacat en la roda de premsa d’avui, es crearà una
comissió de seguiment que vetllarà pel funcionament apropiat
del conveni.
Cobertura dels ajuts
En la mesura que el conveni parteix del reconeixement de la importància que els mitjans de comunicació tenen en la promoció
de l’euskera, les institucions ratifiquen la idoneïtat i necessitat
de donar suport aquests projectes comunicatius. Tot i això, segons ha explicat el conseller Zupiria, els propis mitjans han de
garantir la viabilitat dels respectius projectes comunicatius. Així,
s’ha definit com a criteri general que la cobertura de les ajudes
pot arribar fins al 30% dels costos estàndard de cada projecte.
“Les administracions públiques farem un esforç important per
donar suport l’activitat dels mitjans de comunicació privats en
euskera, però garantir la viabilitat dels seus projectes comuni-

catius queda en mans d’aquests mitjans de comunicació”, ha
explicat el conseller Zupiria.
Per part de la Diputació Foral de Biscaia, la directora general
d’Euskera, Ana de Castro, ha volgut posar en valor els esforços
que s’estan duent a terme per donar suport als mitjans de comunicació en euskera. “La Diputació Foral de Biscaia sintonitza
amb els esforços que es desenvolupen al llarg dels anys per
donar suport als mitjans en euskera i amb l’objectiu que subjau
en aquest acord vinculat a fer més viables aquests mitjans i a
enfortir-los”, ha indicat. En aquesta línia, ha explicat les aportacions de la Diputació Foral de Biscaia al llarg del procés: “Encara que estàvem d’acord amb l’objectiu del conveni, al llarg
del procés hem realitzat algunes aportacions. D’una banda, volíem tenir en compte i oferir un especial empara als mitjans que
utilitzen el dialecte biscaí. De l’altra, volíem que es tingués en
compte qui sosté la major part de projectes comunicatius locals
o vinculats al conjunt del territori. Darrere dels nostres mitjans,
als quals sempre hem donat suport, no hi ha projectes empresarials, sinó associacions locals o comarcals, tot i que també hi
ha alguns projectes particulars. Finalment, crèiem que s’ha de
tenir en compte la resposta de la població, és a dir, l’audiència”.
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Garbiñe Mendizabal, per part de la Diputació Foral de Guipúscoa, i Joseba Koldo Perez d’Heredia, per part de la Diputació
Foral d’Àlaba, també han ressaltat la importància de l’acord.
Mendizabal ha subratllat la col·laboració que ha existit al voltant d’aquesta iniciativa des del seu inici i la forma de treballar.
“Hem arribat a aquest acord gràcies a un procés en el qual hem
participat totes les institucions i el propi sector. En aquest moment en què el procés de revitalització del basc es troba en una
cruïlla, és imprescindible la col·laboració entre les institucions i
la iniciativa social a favor del basc”, ha indicat.
Des de l’associació Hekimen, Igor Astibia ha indicat que l’acord
suposa “un primer pas en la bona direcció”: “És un pas important, imprescindible perquè el sector pugui afrontar altres, però
el sector té altres reptes molt importants als quals respondre”.

Enllestit el Mapa de la Comunicació
de Catalunya
El Laboratori de Comunicació Pública (LCP) de la UAB ha
elaborat un Mapa interactiu de la Comunicació a Catalunya
concebut com un espai web on oferir dades sobre els mitjans
existents a cada moment en el nostre territori i, en una segona

fase, compartir coneixements entre periodistes, estudiants de
periodisme i ciutadanes i ciutadans interessats. El mapa 2019
supera l’anterior del 2018 on es contemplaven només els mitjans. Serà presentat dilluns vinent al Col·legi de Periodistes.

La primera fase d’aquest projecte es realitza amb un ajut del
Consell Social de la UAB. Aquest ajut permet disposar d’un
mapa interactiu de Catalunya des d’on es pot accedir a tota la
informació en diferents nivells i profunditat, i actualitzar-la.
En un primer nivell de profunditat es mostren resums de quantitat
i tipologia de mitjans de cada comarca. En el segon nivell, els
resums són de cada població. En el tercer nivell apareixen llistats
tots els mitjans d’una població escollida i es pot accedir a la fitxa
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de cada mitjà. La fitxa estàndard de cada mitjà conté informació
bàsica sobre cada un: nom del mitjà, tipus de mitjà privat o públic,
empresa editora, titularitat, adreça postal i electrònica, tirada… A
més d’aquest sistema de navegació, hi ha una eina que permet
cercar els mitjans segons tipologia, comarques o paraules clau.

pas a un altra apartat per intercanviar informació sobre cada
mitjà entre usuaris autoritzats. D’aquesta manera, aquest mapa
interactiu es podrà convertir en un espai web per compartir coneixements entre periodistes i estudiants de periodisme sobre
els mitjans de comunicació a Catalunya.

D’aquesta manera, es disposa d’un espai on es fa visible la
diversitat de mitjans de comunicació distribuïts pel conjunt del
territori de Catalunya, amb les dades bàsiques de les característiques dels diferents mitjans i els links a les seves webs.
Aquest mapa interactiu permet tenir una visió del conjunt de Catalunya, amplia i diversa, que evita la visió centralista habitual.

Amb aquest Mapa interactiu dels Mitjans Comunicació a Catalunya, el Laboratori de Comunicació Pública (LCP) de la UAB
posa a disposició de les entitats interessades i departaments de
la Generalitat una plataforma en la qual es facin visibles tots els
mitjans de comunicació, per tal que professionals, estudiants i
ciutadanes i ciutadans disposin d’un espai comú on trobar informació bàsica complerta, actualitzada i accessible sobre el
conjunt dels mitjans de comunicació a Catalunya. (Font: Per
labcompublica.info)

Aquesta eina electrònica, a més de permetre consultar la informació d’una forma fàcil i comprensible, també fa possible que
aquestes dades puguin ser actualitzades per diferents usuaris
autoritzats (com ara associacions professionals, grups empresarials o gabinets de premsa municipals) d’una forma senzilla,
facilitant així l’actualització constant de la base de dades.
La base de dades del sistema disposa també d’un espai a cada
fitxa de cada mitjà de comunicació que pot ser utilitzat per exposar una breu història del mitjà. En una segona fase, donarà

Els mitjans espanyols van rebre el
2018 un total de 75 milions de visites
al mes des de Twitter
Espanya se situa entre els primers països del món en tràfic
mensual d’usuaris en les webs dels mitjans de comunicació
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de referència, només superada a Europa per Regne Unit, i a
Amèrica per Estats Units i Brasil, segons revela un informe del
Mitjana, Reputation and Intangibles Center de la Universitat de
Navarra . Al territori digital, l’informe recull que el trànsit arriba
a les webs dels mitjans també a través de les xarxes socials,
especialment Facebook i Twitter (42,1%).
L’estudi analitza l’activitat i impacte en Twitter de 73 mitjans
espanyols, i compara els mitjans líders d’Espanya amb els
d’Europa (Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia, Holanda, Bèlgica) i Amèrica (EUA, Mèxic, Argentina, Colòmbia, Brasil, Xile).
En aquest sentit, es posa el focus de manera especial en el
contingut d’uns 145.000 tuits publicats per 4 capçaleres de referència a Espanya (El País, El Mundo, eldiario.es i El Confidencial) al voltant dels temes que van ser notícia el 2018 (1100
qüestions diferents). Entre els temes analitzats figura l’impacte
de la qüestió catalana a la premsa tant nacional com catalana,
a més de la conversa al voltant dels principals partits polítics i
els casos de corrupció.
El professor de la Facultat d’Econòmiques i director del Media
Reputation and Intangibles Center de la Universitat de Navarra,
Francesc Pujol, va destacar el paper de Twitter com el principal

canal de difusió de la crisi catalana en els anys 2017 i 2018
(veure gràfic). Arran del referèndum d’octubre de 2017 i de les
notícies posteriors sobre la crisi catalana i l’aplicació de l’article
155 de la Constitució per part del Govern espanyol, els mitjans
nacionals van multiplicar per tres els retuits al voltant d’aquesta
qüestió, mentre que els mitjans catalans en espanyol els multiplicar per set, i la premsa en català va disparar els seus retuits,
multiplicant-se per 17.

L’impacte de l’anomenada “crisi
catalana”
Pujol va aprofitar l’impacte d’aquesta qüestió per subratllar la
importància de la missió dels mitjans de comunicació a Twitter.
“La premsa ha d’estar en Twitter perquè ha d’explicar el que
passa; si no ho fa la premsa ho faran altres. És aquí on es lliura
la batalla de la informació i la desinformació “, ha incidit.
L’informe conclou amb un rànquing de rellevància a Twitter, on
s’esmenten els comptes més seguides pels periodistes més
influents. En aquest sentit, el professor va exposar que els
periodistes més influents -els que generen més ‘engagement’
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respecte als seus tuits- no són necessàriament aquells amb un
major nombre de seguidors. Entre les recomanacions de Pujol
perquè els mitjans generin marca en xarxes com Twitter figura
aprofitar el prestigi dels seus periodistes, donant-los visibilitat a
través dels comptes del propi mitjà. “Això a Espanya tot just es
fa”, ha considerat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Consersacionescon)

NOTA: el nostre lector trobarà més informació sobre aquest estudi clicant en aquest enllaç i en aquest vídeo.

Els Premis Mila distingeixen treballs
de Segre, Lleida TV i El Mundo
Els Premis Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere que
atorguen l’Ajuntament de Lleida i el Col·legi de Periodistes han
distingit treballs de José Carlos Monge, del diari Segre, Josep
Maria Sanuy, de Lleida Tv, i Leticia Blanco, del diari El Mundo.
Monge firma el reportatge “La meva mare també juga”, publicat
a Segre i guardonat en la categoria de premsa escrita. Josep
Maria Sanuy va dirigir el programa televisiu sobre “La doble
invisibilitat de la dona en el món agrari”, d’El debat de Lleida
Activa de Lleida Tv, premiat en l’apartat d’audiovisual. Un altre treball reconegut en la modalitat de premsa és el de Leticia
Blanco, autora del reportatge “Generación King Kong”, publicat
al suplement Tendencias del diari El Mundo.
El jurat va decidir declarar deserts els premis de Fotoperiodisme i de Mitjans Digitals. L’acte de lliurament del XII Premi Mila
de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida tindrà lloc el
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dimarts 12 de març, al Saló de Sessions del Palau de la Paeria,
dins de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de
les Dones. Cadascun dels premis està dotat amb 1.500 euros.
(Font: CPC)

Convocat el Premi Periodístic de
Seguretat Vial
Ha estat convocat el Premi Periodístic de Seguretat Vial, que
organitza la Fundació Línea Directa per premiar el treball dels
reportatges que fomenten hàbits responsables dels conductor.
Hi ha tres categories: premsa escrita, premsa online, ràdio i televisió–, totes elles dotades amb 10.000 euros; i dos guardons
més: el Premi Honorífic, sense dotació, i el Premi Solidari, també de 10.000 euros. El termini de la convocatòria és l’1 d’abril,
i els guanyadors es divulgaran al mes de juny. Els articles i reportatge s’han d’haver publicat entre l’1 de març de 2018 i l’1 de
març de 2019. Més informació en aquest enllaç. (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes
Introducción al web 3.0.: la web semántica y sus nuevas
aplicacions.- Barcelona. Dimecres 13 i 20 de març (de 09:30h
a 14:30h) - Web 3.0 és el terme que s’utiliza per descriure
l’evolució de l’ús i la interacció en la xarxa a través de diferents
camins. Es considera un pas superior en la producció de continguts pels propis usuaris, amb totes les aplicacions i plataformes
associades per facilitar l’utilizació i la propagació. Pilar Yépez
explicarà com treure-li el màxim partit en aquest curs.
Edita vídeos profesionales con el móvil.- On line. Del dimecres 13 i 27 de març (8 hores) - El vídeo és el nou rei d’Internet:
el contingut més consumit en smartphones i tablets. A més,
es pot viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials. Dominant les aplicacions (apps) i tècniques adequades, amb un
smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat. Els
participants en aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, aprendran a elaborar peces amb qualitat professional.
¿Cómo trabaja un reportero freelance?.- Girona. Dimecres
13 de març (de 09:30h a 14:30h) - En aquest taller teòric i
pràctic de periodisme freelance, dissenyat per Ana Salvá, es

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
donaran algunes pautes per poder desenvolupar amb èxit una
activitat professional en aquest àmbit.
Tècniques avançades de periodisme escrit.- Barcelona. Divendres, 15, 22 i 29 de març (de 10:30h a 13:30h) - Aquest curs,
a càrrec de Carles Singla, proposa treballar en tres línies entrellaçades. La revisió d’algunes de les normes fonamentals de la
redacció periodística informativa i interpretativa que segueixen
plenament vigents en l’era d’internet. Una reflexió compartida
amb els participants sobre tècniques i recursos per millorar la
qualitat dels textos periodístics. I pràctiques i exercicis individuals per millorar i reforçar les competències dels participants
a l’hora de redactar i titular notícies, reportatges i entrevistes.
Creació de vídeos professionals amb el mòbil.- Barcelona. Dilluns 18 i 25 de març (de 15:30h a 19:30h) Manresa. Dimarts 19 i 26 de març (de 09:30h a 13:30h) - Els participants
en aquest curs, impartit per Jordi Flamarich, aconseguiran que
els seus enregistraments amb el mòbil o la tauleta deixin de
semblar amateurs i aprendran a elaborar peces amb qualitat
professional, aptes tant per difondre a través de mitjans com
per satisfer les necessitats audiovisuals de la seva organització
o client.

Introducció a l’Analítica Web.- Barcelona. Dimarts 19 i 26 de
març (de 09:30h a 14:30h) - En aquest curs, dirigit per Pilar Yépez, comprendràs les bases de l’analítica web, coneixeràs les
principals mètriques i el seu significat i sabràs com funciona la
principal eina de l’analítica web, Google Analytics i quines són
les seves possibilitats.
Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de comunicació.- Barcelona. Dimecres 20 i 27 de març (de 09:30h
a 14:30h) - Aquesta formació, dissenyada per Josep M. Brugués, us proporciona les eines necessàries per afrontar amb
èxit qualsevol intervenció davant un mitjà de comunicació o un
altre tipus d’audiència.
Redacció de discursos.- Tarragona. Dijous 21 de març (de
09:00h a 15:00h) - A través d’aquesta formació, a càrrec de
Montse Sanahuja, els assistents coneixeran els aspectes formals a tenir en compte a l’hora de redactar un discurs i, alhora,
aprendran tècniques per generar empatia entre l’auditori, despertar interès i fer que els missatges clau siguin memorables.
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
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és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions
CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)
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Les “fake news”, el nou repte del
periodisme
Per Miquel Marín, alumne de periodisme de la UIC / Sumant
Històries

Els periodistes actuen d’intermediaris entre els poderosos i els
qui no ho són. L’objectivitat i el compromís amb la veritat eren
valors principals del periodisme. Ara, però, amb l’onada de les
fake news sembla que aquests valors estan a la corda fluixa.
Vivim un moment en el qual tot es qüestiona, això beneficia els
qui volen que la desinformació es mogui. Les notícies falses
existeixen des de sempre, però amb el periodisme digital i les

xarxes socials s’han disparat. Han arribat a nivells tan alts que
el diccionari Oxford va escollir fake news com a paraula del
2017.
Però, què són exactament? Com es poden detectar? Com es
poden combatre? Són preguntes que tothom es fa quan sorgeix el tema de la desinformació. Per això, per la rellevància
d’aquesta qüestió, UIC Barcelona va organitzar un simposi sobre les fake news en la quarta edició del #Mésperiodisme. Amb
Julio Montes, periodista de La Sexta i cofundador de maldita.es
—“el periodismo para que no te la cuelen”, com s’autodefineix
el portal—, i els periodistes Enric Borràs, del diari ARA, i José
Manuel Rodríguez, exeditor de mitjans socials d’El Confidencial.
El fet és que el periodisme ha perdut credibilitat, i amb les xarxes socials és molt més fàcil que s’escampin les notícies falses. Tothom té mitjans i eines per desinformar i fer que una
mentida tingui aspecte real és molt senzill. Per això, cal fer una
reflexió: “La societat ens torna a demanar que siguem l’àncora
per mantenir la credibilitat i la veracitat”. Ho diu Julio Montes,
que parla de “desinformació”, ja que creu que fake news ha
perdut el significat. I del mateix parer eren Borràs i Rodríguez,
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que coincidien en el fet que “les notícies falses tenen part de
veritat, però comporten desinformació, perquè el lector arribi a
conclusions errònies”.
A la cacera de boles
El cofundador, junt amb Clara Jiménez Cruz, de maldita.es, va
explicar com va néixer Maldito Bulo, fundació sense ànim de lucre que lluita contra la desinformació i intenta controlar els polítics. Com? El primer pas és detectar la notícia falsa. La majoria
de vegades la localitzen gràcies a la comunitat, ja que els la fan
arribar via xarxes socials. El segon pas és desmuntar-la: aquí hi
intervé un procés periodístic d’investigació. I, finalment, difonen la
falsedat de la notícia a través de les xarxes socials i ho viralitzen.

3. No fiar-se dels famosos whatsapps amb notícies estranyes,
ni de les cites sense font ni data.
És a dir: sentit comú…, malauradament poc comú.
Perquè? És una pregunta que tothom es fa: perquè es creen notícies falses? La resposta més inofensiva, a priori, va continuar
explicant Montes, és per diversió i entreteniment. Molts trols
creen desinformació per passar una bona estona: en principi
no busquen cap benefici, només divertir-se i fer broma. Ara bé:
potser són poc conscients del que pot arribar a costar aquesta
broma… o no: que també n’hi ha de maliciosos, de trols.

1. Assegurar-se de qui està compartint la notícia i si algun altre
mitjà reconegut també la publica.

Tanmateix, les dues raons més importants —i alhora preocupants— per crear notícies falses són els diners i la ideologia:
poden ser font d’ingressos molt suculents (els clickbait) i la
ideologia troba un gran aliat en la desinformació. S’utilitzen notícies i imatges del passat per distorsionar la realitat i manipular la informació. I aquí n’hem tingut exemples, des de batalles
campals fins a guerres, situacions polítiques determinades, etc.

2. No quedar-se només amb el titular i seguir llegint per esbrinar
si és falsa o no.

Per això existeixen diferents tipus de fake news. Les més populars són les polítiques, que acostumen a tenir titulars engan-

Montes va compartir amb el públic el vídeo Manual “para que no
te la cuelen” que, amb tocs d’humor, aportava consells pràctics
per prevenir i detectar fake news:
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yosos, rumors, tuits amb fotografies falses i/o missatges falsos,
etc. Les notícies d’odi també són molt habituals, i normalment
tenen com a protagonistes immigrants, homosexuals i dones,
entre d’altres.
Possibles solucions?
S’ha parlat molt d’una possible solució: la legislació. Montes,
però, no creu que sigui el camí que s’ha de seguir, ja que no sabem qui menteix i, el més important: “qui dirà què és cert i què
no?”, va plantejar. “La solució més adequada —assegurava—
és l’alfabetització mediàtica. Aquesta sí que és, al meu parer,
una eina clau per combatre la desinformació”.
És la mateixa línia argumental que van seguir a la taula rodona
Enric Borràs i José Manuel Rodríguez, moderats per Susana
Pérez, experta en usos periodístics de les xarxes socials. I van
parlar, també, de l’autoregulació i de superar la immediatesa en
pro de la qualitat informativa com a possible solució.
La taula rodona es va centrar en el recent atemptat terrorista
a Barcelona, l’agost passat, i en com actuar periodísticament
en situacions extremes. “En moments així —va comentar Rodríguez— es rep molta informació i és complicat comprovar la

veracitat de tot el que arriba”. Per tant, el que s’ha de fer és
centrar-se en fonts que siguin fiables i, “en aquella situació, la
més fiable era la dels Mossos”.
Utilitzar el sentit comú i corroborar la informació van ser els
altres consells que van donar els dos convidats, per actuar en
moments d’alta tensió.
El problema rau en el fet que amb les xarxes socials tothom
pot escriure qualsevol cosa sense cap mena de fonament ni
garantia i això pot arribar a molta gent. Aleshores es posa en
dubte el paper d’intermediari del periodista: de què serveix si
ara tothom és capaç d’informar? “En casos com el de l’atemptat
de Barcelona el paper del periodista és encara més important”,
afirmava Borràs. És qui hi ha de posar el sentit comú, el contingut. Els peus a terra.
En definitiva, lluitar contra la desinformació és un repte pel periodisme, però alhora és una oportunitat. Oportunitat per recuperar la credibilitat. (Imatge: The fin de siècle newspaper proprietor. Frederick Burr Opper)
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El que deixa el Mobile World
Congress 2019 per al periodisme
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Eco Inteligencia

El Mobile World Congress 2019 ha tancat amb més de 100.000
assistents i trencant la barrera dels mòbils de 2.000 euros.
T’expliquem les conclusions del MWC 19... per a periodistes. El Mobile World Congress de Barcelona reuneix durant
tres frenètics dies a desenes d’empreses i milers de visitants
arribats de tot el planeta per conèixer les últimes novetats de
l’ecosistema mòbil. La fira ja és la més important del món per al
sector, que compta amb el potencial d’afegir a desenes de milions d’usuaris durant els propers anys en mercats emergents,
tot i que els grans mercats ja estan pràcticament saturats.

Enguany, el 5G ha tornat a protagonitzar les converses. Les
seves promeses de menor latència, major fiabilitat i estabilitat, i
l’augment de la capacitat per connectar dispositius converteixen
les xarxes 5G en una mena de panacea del telèfon intel·ligent
(i el que no és el telèfon intel·ligent). Perquè la realitat és que
el 5G és molt més que poder descarregar un arxiu a la velocitat
de la llum (val, és un dir), sinó la possibilitat de dotar d’Internet
als milers de milions de dispositius que arribaran a les nostres
vides durant els propers anys. I no és cap exageració.
A més, el 5G serà l’impuls definitiu a indústries com la dels vehicles connectats, la domòtica o les ciutats intel·ligents. Per no
parlar de les seves aplicacions en medicina; de fet, a Barcelona
s’ha pogut veure la primera operació en remot gràcies a aquesta tecnologia. A Espanya arribarà oficialment el 2020.
Què pot aportar l’5G al periodisme?
La millora de la connectivitat mòbil, unida al fet que els
smartphones són cada vegada més potents ja que existeixen
plataformes per emetre vídeo en directe, permetrà als periodistes realitzar connexions en viu per cobrir informacions. A Corea
del Sud ja s’ha posat a prova: un canal de televisió va emetre
en directe la festa de Cap d’Any utilitzant mòbils i xarxes 5G.
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Al marge del 5G, el Mobile World Congress 2019 el que ha
deixat en la ment de tots són els mòbils plegables. Encara que
Samsung havia presentat el Galaxy Fold uns dies abans de la
fira de Barcelona, el MWC ha servit de plataforma de llançament dels principals models dels grans fabricants. A excepció
de la sempre absent Apple.
La xinesa Huawei, per exemple, ha presentat el seu mòbil plegable de 2.299 euros (el Huawei Mate X). Té una pantalla de
fins a 8 polzades amb sensor d’empremta dactilar amagat en
ella, connectivitat 5G i tres càmeres amb lent Leica. La coreana
LG també va presentar el LG V50 ThinQ 5G, amb pantalla plegable i 5G, encara que si escau es tracta de dos telèfons que
es poden usar de forma independent o conjunta.
Mòbils amb doble pantalla de tinta electrònica
Altres marques, com Hisense, han arribat a presentar mòbils
amb doble pantalla. L’Hisense A6 compta amb una pantalla Full
HD AMOLED de 6 polzades i amb una segona pantalla del darrere de tinta electrònica. És un dispositiu molt interessant perquè la seva segona pantalla funciona com l’habitual, de manera
que permet visitar pàgines web. Què aportarà als periodistes
l’Hisense A6? Atès que els mitjans estudien començar a cobrar

pels seus continguts digitals, els usuaris podran llegir articles
més llargs sense cansar-se la vista i sense comprometre la bateria del dispositiu. En aquest sentit, la pantalla de tinta electrònica s’erigeix com la translació del Kindle al mòbil.
Per descomptat, el MWC 19 també ha mostrat mòbils ‘normals’.
Xiaomi ha presentat el meu MIX 3, el seu primer terminal amb
5G i a un preu assequible (tot just 599 euros). Oppo, el fabricant
emergent, també ha presentat un prototip amb 5G, igual que
ZTE (el seu Blade V10 té càmera frontal de 32 megapíxels).
Motorola, que torna a copar titulars, ha optat per presentar un
mòdul que s’afegeix a un mòbil normal i el converteix en 5G.
Sona interessant per a la primera fase de la implantació de les
xarxes 5G, on la cobertura no serà universal, motiu pel qual
desemborsar una gran quantitat de diners en un mòbil amb connexió 5G podria no tenir gaire sentit.
Enguany també hem vist fabricants que comencen el seu camí
en el mercat telèfon intel·ligent. Una d’elles és KaiOS, fundada
el 2017. El seu sistema operatiu ja dóna servei a 50 milions de
persones a l’Índia. Ara apunten a l’Àfrica, on esperen triplicar
les seves xifres actuals. Què aportaran els mòbils low cost al
periodisme? Ni més ni menys que poder portar els continguts
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digitals a diversos centenars de nous milions d’usuaris en mercats emergents. Per a qui tingui una mentalitat centrada en el
local no diu res. Per a qui tingui la mentalitat global que marca
el moment en què vivim, suposa una oportunitat única per obrir
nous mercats i arribar a més gent amb continguts de qualitat.
Que cadascú triï el seu bàndol.
Periodisme immersiu: l’última frontera

Microsoft ha presentat al MWC de Barcelona el seu visor de
realitat virtual i augmentada Hololens 2, un desenvolupament
del seu primer prototip, que posa a la teva cara tot un ordinador complet, el més avançat que existeix en aquest moment
en aquest àmbit. Es tracta d’un important pas endavant per al
que podria arribar a ser el periodisme immersiu: no solament

expliquem una història, sinó que submergim a l’audiència en
avatars virtuals, proporcionant una experiència que pot revolucionar, entre moltes altres coses, el periodisme i els anomenats
mitjans de comunicació.
Hololens 2 és un ordinador de realitat mixta pensada essencialment per un món futurista de treballadors remots, però, evidentment, els seus desenvolupadors poden idear moltes formes
de nous usos i visors de realitat virtual, com Oculus Rift o HTC
Vive, que ens submergeixen en un entorn generat per ordinador, mentre que la realitat augmentada i mixta combinen mons
reals i virtuals, superposen o barregen el nostre entorn físic
amb contingut digital. Microsoft no està sol en aquest afany. El
seu principal competidor és la societat Magic Leap, que l’estiu
passat va presentar el seu visor, després de set anys de desenvolupament.
La immersió ens permet veure el món a través dels ulls d’una
altra persona per quan la realitat virtual té una capacitat única
per fer-te sentir present en escena, i això al seu torn genera un
sentiment d’empatia molt poderós. La prestigiosa revista Wired
ha publicat recentment un extens article sobre el que diu serà
la propera plataforma de Big Tech: alguns en diuen Mirrorworld
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o, traduït, Món Mirall’. La Realitat Augmentada és la tecnologia
que sustenta el Mirrorworld; aquesta plataforma en potència
et submergeix sense treure’t de l’espai: encara estàs present,
però en un pla diferent de realitat.
“La realitat augmentada ho canviarà tot”, va dir recentment el
CEO d’Apple, Tim Cook. Les estimacions afirmen que aquest
desenvolupament portarà almenys una dècada i diverses dècades més perquè maduri, però, evidentment, estem davant d’una
disrupció totalment revolucionària. També per al periodisme.
(Infografies: IT User i RTVE)
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”La premsa en paper seguirà
viva molt més temps del que la
majoria creu”, segons Arthur Gregg
Sulzberger
Per Isabell Hülsen i Marc Pitzke / XL Semanal

És la quarta generació de la família editora de The New York
Times. El seu pare li ha cedit el testimoni per consolidar el diari
en temps digitals. Ell assegura que pot fer-se sense trair el bon
periodisme amb què el diari porta 167 anys compromès. Els
números semblen donar-li la raó.

Les xifres del diari aclaparen: 1.500 periodistes, 130 milions de
lectors, 2,5 milions de subscriptors a Internet i uns ingressos de
1.675 milions de dòlars en 2018. Però corren temps difícils per
al periodisme, i els desafiaments són tants com els lectors. Per
això, el relleu al capdavant del diari, que va tenir lloc l’any passat, era molt important. Arthur Gregg Sulzberger mira al futur en
clau digital, però vol que el diari es mantingui fidel a la consigna
del seu besavi: donar notícies sense pors ni favors.
Senyor Sulzberger, és molt pesada la càrrega de ser el nou
editor de The New York Times ?
Travessem temps complicats per als mitjans de comunicació.
Els periodistes s’enfronten a atacs dels poders polítics a tot el
món. La confiança en el nostre treball s’està esvaint, els models
de negoci canvien. Les persones que senten interès pel periodisme tenen motius per preocupar-se, per prendre molt seriosament aquesta situació. Dit això, jo personalment no sento que
suporti una càrrega especialment feixuga.
Els atacs continus del president Donald Trump a The New
York Times han cohesionat a la seva redacció?
Crec que el que més ens uneix és la creixent preocupació per la
possibilitat que desaparegui el nostre concepte del periodisme
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de qualitat, als Estats Units i a la resta del món. Amb aquesta
expressió em refereixo a un periodisme que necessita temps,
que necessita desplaçaments i treball sobre el terreny, que necessita coneixements especialitzats i molta experiència, que
necessita advocats i verificació de dades. Temps i recursos són
les dues coses que més amenaçades es troben en el nostre
sector. El New York Times vol demostrar que aquest tipus de
periodisme té futur. Aquesta és la nostra missió.
I les repetides pulles de Trump no els afecten?
Informem sobre Trump igual que sobre qualsevol altre govern:
de forma rigorosa i justa.
A mitjans de juliol, el president el va convidar a una conversa privada a la Casa Blanca, per a continuació va fer-la
pública via Twitter i va atacar un cop més al Times. Va ser
aquell el punt més alt de la seva carrera com a editor fins a
la data o el més baix?
Ni una cosa ni l’altra, és part de la meva feina. Com a editor,
sóc una mena de tribunal d’apel·lació: aquells sobre els quals
informem tenen dret a manifestar-se sobre la nostra tasca periodística.

El seu director, Dean Baquet, té una regla d’or: les converses confidencials amb els presidents no existeixen. Si
algú es reuneix amb un president, ha de poder informar
del que s’ha parlat. Per què li va garantir vostè discreció
a Trump?
Baquet és el principal periodista de la casa, i la regla que esmenta té tot el sentit. Però el meu treball és un altre, jo sóc l’editor.
Per a mi, aquella trobada era l’ocasió de dir-li a Trump quan de
perillosa és aquesta retòrica seva dels mitjans de comunicació
com “enemics del poble”.
XL. Li va donar la impressió que l’escoltava?
De fet, fins diria que el president es va esforçar per escenificar
amb quanta atenció m’escoltava. En fi, no vaig gravar la conversa, però va venir a dir alguna cosa així com: això no és bo,
m’ha fet vostè reflexionar. Era difícil no sortir amb la impressió
que Trump estava reconsiderant la seva forma d’actuar.
XL. Però als pocs dies ja estava una altra vegada de tornada a ballar-la, atacant. Creu que el va utilitzar per al seu
xou, que va abusar de la seva confiança?
No. Al cap i a la fi fins i tot em vaig alegrar que hagués fet pública
la nostra conversa. D’aquesta manera quedava constància que
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Trump havia estat advertit de forma directa, cara a cara, dels
efectes que té la seva retòrica.
Com explica vostè que els atacs a la premsa per part de
seguidors de Trump, i no només d’ells, tinguin tan bona
acollida entre el públic?
És difícil ficar-se al cap de la gent, saber el què pensa, però
hem de reconèixer que no només hi ha una erosió de la confiança en els mitjans, també es dóna una creixent polarització
política. Per a una empresa informativa que s’enorgulleix de ser
independent i imparcial, això és un veritable problema.

Els mitjans, inclòs el New York Times, no contribueixen al
reality show de Trump en repetir tot el que diu, fent-se ressò de cadascun dels seus tuits?
Crec que el concepte “els mitjans” planteja certs problemes.
La forma de treballar de les cadenes de televisió per cable és
totalment diferent de la que tenen la majoria dels diaris, ja siguin digitals o tradicionals. D’altra banda, són molt pocs “els
mitjans” que compten amb els recursos necessaris per investigar amb la profunditat amb què ho fem nosaltres. Per al nostre
article d’octubre de 2018 sobre la fortuna de Trump i les seves
trampes fiscals vam tenir a tres reporters investigant durant 18
mesos, amb el suport d’un exèrcit de redactors i advocats que
van fer possible la història. No és el mateix que posar a un
parell d’experts davant de la càmera després d’un discurs del
president perquè diguin si estan d’acord amb ell o no.
Els Sulzberger són una de les últimes famílies editores que
segueixen conservant la seva diari. Què se sent en assumir
semblant herència?
Més que una herència és un veritable llegat. El meu pare, en
els seus 25 anys com a editor, va aconseguir una cosa extraordinària: em va cedir un New York Times en millors condicions
que com se’l va trobar ell, amb més periodistes a la redacció
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en comptes de amb menys. El meu objectiu és continuar per
aquest camí i demostrar que el tipus de periodisme que nosaltres fem té futur. El creixement que hem experimentat en els
últims anys demostra que la gent està disposada a pagar per
un periodisme de qualitat.
(...)
Com es concilien les tradicions d’una institució tan vella
com aquesta amb l’obligació de reinventar-se contínuament?
El més important és tenir una comprensió profunda d’allò que
roman. Si tot està sempre subjecte a qüestionament, és impossible tenir èxit. Només quan saps què no canviarà és quan pots
embarcar-te en canvis.
Què hi ha al Times tan sagrat com per no permetre que es
canviï?
Informació pròpia, investigació sobre el terreny, un periodisme
independent, just, íntegre i intel·ligent. Aquests són els pilars
sobre els quals se sustenta el que fem. El que canvia és tot el
que hi ha al voltant: com expliquem les històries i com fem que
cobrin vida.

El diari imprès segueix tenint futur?
La premsa en paper seguirà viva durant molt més temps del
que la majoria creu. Un milió de persones paga pel diari, és un
públic fidel que dedica molt temps a la seva lectura. A més, el
negoci de la publicitat segueix sent gran i rendible. Espero que,
mentre la gent vulgui llegir notícies impreses, nosaltres puguem
oferir-les.
El diari imprès no és una nosa per a la seva estratègia online ?
No. Però el canvi més gran d’aquests últims cinc anys ha estat precisament que ja no ens veiem com un diari que té una
versió digital, sinó com un mitjà digital de notícies que també
imprimeix un diari. En un futur relativament proper ja no podrem
seguir confiant en la versió impresa per finançar com ara la nostra tasca periodística. Els ingressos digitals han d’assolir una
quantia que ens permeti mantenir oficines a l’Iraq i l’Afganistan,
enviar reporters al capdavant, fer investigacions de 18 mesos
sobre la fortuna del president dels Estats Units i pagar una delegació a Washington amb 100 periodistes. Per això, el nostre focus està posat en guanyar diners amb el digital. (Il·lustracions:
Zonadenoticias i Baaz.com)
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Cinc àrees per a la transformació
digital de mitjans i el pagament per
continguts
Per Martin Jönsson, cap de Desenvolupament editorial de Dagens Nyheter / International News Media Association

Hi ha diverses mostres que ho sustenten. Una és que Suècia i
Noruega són tradicionalment sòlids mercats d’impressió basats
en subscripcions. Un altre és que ambdós mercats tenen una
alta penetració d’altres serveis de subscripció, com ara Netflix,
HBO i Spotify, que són principalment un fort indicador de voluntat de pagar també els continguts de notícies digitals. El 13% de
tots els usuaris d’Internet estan subscrits a tres tipus de serveis
de transmissió: música, cinema/televisió i notícies.
A més, Noruega i Suècia es troben entre els mercats més innovadors pel que fa al desenvolupament de models més sofisticats per a les payballs. Això és tant al dissenyar diferents tipus
de paywalls -més híbrids o infusions de dades, en comptes de
mesures/freemium- i analitzar dades per entendre el comportament del client. L’enfocament principal ha consistit a augmentar
el compromís i reduir el risc, en lloc d’adquirir-lo.

Cal dir, en primer lloc, que Noruega i Suècia es troben en el primer nivell de països on la part més alta dels consumidors paga
les novetats en línia. A Suècia, prop del 30% de tots els usuaris
d’Internet s’adhereixen als continguts de notícies digitals, directament o a través d’una subscripció impresa/digital agrupada.

El diari Dagens Nyheter, on treballo com a responsable del
desenvolupament editorial, és un dels diversos actors d’aquest
desenvolupament. En els últims quatre anys, la nostra xifra de
subscripcions digitals ha passat de només uns pocs a principis
del 2015 a 160.000 aquest mes, i seguim creixent gairebé un
40% anual.
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En pocs mesos, s’espera que el nombre de subscriptors digitals
excedeixi el nombre de subscripcions d’impressió tradicionals.
Els nostres ingressos per lectors només digitals excedeixen
ara els ingressos publicitaris per primera vegada. Per tant, som
bons en la construcció de parets, oi? Tot el contrari. Si tenim
aprenentatges per compartir d’aquest procés, probablement sigui per això: deixar de parlar tant sobre el paywall en si mateix.
Si aconseguim establir un model de negoci per al periodisme
de qualitat en un mercat digital en constant transformació, és
perquè aconseguim comprendre millor les necessitats dels lectors i proporcionar-los-hi el tipus de periodisme i serveis que
els comprometen i constitueixen una veritable lleialtat. I, per
aconseguir-ho, hem de donar la volta a la majoria de les coses
en les nostres organitzacions”.
Aquí hi ha cinc àrees en les que ens hem transformat i necessitem constantment seguir desenvolupant:
Cinc àrees a tenir en compte
1. Començar a treballar junts. De veritat.- Obtenir subscriptors és bastant fàcil. Mantenir-los és molt més complicat. Fer-

ho amb el major valor net de vida possible i mantenir la rotació
en el seu nivell més baix possible requereix una organització
veritablement multifuncional amb total transparència de dades.
“Per a nosaltres -apunta Jönsson- això inclou no només a tots
els departaments de màrqueting i d’ingressos sinó també als
desenvolupadors, analistes i tota la redacció. En fer que l’editor
en cap també fos responsable dels ingressos dels lectors (com
CMO), ens assegurem que els esforços entre el costat editorial
i el costat del client de l’operació estiguessin perfectament vinculats. El nostre aprenentatge clau és que això estalvia molt de
temps, moltes reunions i molts diners. I és més divertit”.
2. Invertir en el periodisme correcte.- La fidelitat digital és
impossible sense qualitat digital: en contingut, formats, visualització i empaquetat, apunta Jönsson. “Ens centrem en quatre
pilars del periodisme: informes de recerca, narracions de llarga
durada, guies en profunditat i notícies d’última hora”.
“També vam reduir la quantitat d’històries que publicàvem. Fem
menys històries però són d’una més alta qualitat i millor presentades. Els nostres equips també han millorat molt en la prolongació de la vida útil de les nostres millors històries perquè
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estem sent més intel·ligents en el reempactament i la reedició
en diferents formats. Tal com diu Chris Moran a The Guardian:
“Tenim la responsabilitat com editors de assegurar-nos que es
llegeixi el nostre millor periodisme””.
3. Comprendre als nostres lectors. Ells canvien.- “Els nostres subscriptors digitals són, de mitjana, 20-25 anys més joves
que els nostres antics subscriptors impresos. Una clara majoria
d’ells són dones i provenen de diferents parts del país dels que
provenien en l’edició impresa. Poden estar interessats en altres temes o formes d’involucrar-se amb el nostre contingut. Els
seus patrons de lectura difereixen enormement segons dies de
la setmana i diferents hores del dia”.
4. Fer que tots estiguin informats mitjançant dades. I actuar-hi.- “Les mètriques de les redaccions, i com són donades
a conèixer, discutides i utilitzades per a l’acció, han estat clau
per als nostres processos de canvi editorial. En desenvolupar
eines i quadres de comandament interns, i destacar les mètriques que realment mesuren el compromís i la lleialtat del lector,
podem centrar-nos en el contingut correcte i establir objectius
clars”.

“Aconseguir que tots a bord -apunta Jönsson- entenguin perquè una història funciona o no ha estat crucial. En mostrar les
llistes de les notícies que més han aconseguit convertir lectors
a subscriptors, històries amb la puntuació de compromís total
més alta i històries a la primera pàgina amb el major temps
invertit, ens centrem en el que fa la diferència a llarg termini, no
en els guanys virals a curt termini”.
5. Canviar la cultura de la redacció. I seguir canviant.- Segons indica Jönsson, “el primer pas per avançar cap a una
mentalitat veritablement digital va ser planificar la distribució
digital com si no existís la impressió. El segon va ser crear una
cultura de treball àgil en equip utilitzant els recursos de manera
més eficient, fent caure les velles barreres dels departaments ,
construint centres temporals i noves formes de comunicar-se i
ser creatius, i centrar-nos en com aconseguir que cada història
tingui els seus millors possibilitats per interessar als nostres
lectors”. (Infografia: Inma)
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Com podem mesurar la maduresa de
la premsa digital? El cas d’ABC
Resum de l’estudi La maduresa digital de la Premsa espanyola
/ Revista Llatina de Comunicació Social

Resumim l’estudi La maduresa digital de la Premsa espanyola,
dels professors J Álvarez Marcos, M Capelo Hernández (ambdós
de la Universitat de Sevilla) i JI Álvarez Ortiz (Universitat de Cádis,
publicat al número 74 de la Revista Llatina de Comunicació Social.
Els sistemes que s’apliquen per mesurar el grau de transformació digital o maduresa digital d’una empresa difereixen en

funció del sector en què es trobin, encara que pugui haver indicadors globals per establir comparacions intersectorials aproximades. En tot cas, les dades més fiables sempre s’obtenen
quan es tracta d’un sistema aplicat a un sector concret.
A la premsa espanyola no s’havia dut a terme fins ara un intent
per crear un model que permeti mesurar aquest grau de maduresa digital, de manera que els mitjans no tenien una eina
per determinar el seu desenvolupament i tractar de corregir les
mancances pròpies i poder comparar- també amb la seva competència.
Segons els autors de l’estudi, “l’objectiu prioritari del nostre
treball és la recerca i aplicació d’un mètode fiable, adequat i
experimentat que serveixi per mesurar la maduresa digital dels
mitjans de comunicació, de manera especial aquells que no
són nadius digitals. Hi ha eines per esbrinar la maduresa digital d’empreses i institucions d’altres sectors, com el DTMA (
Digital Transformation Maturity Assessment) o The Digital Maturity Model 4.0 Interactive (Gill i VanBoskir, 2016). Però cap
d’ells s’ha aplicat a la Premsa, la transformació digital posseeix
característiques molt singulars. La principal d’aquestes peculiaritats és que no només s’han modificat les relacions amb els
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clients i la gestió empresarial, sinó que el mateix producte, el
diari, viu en un procés continu de metamorfosi o de Mediamorfosis per utilitzar la terminologia de Fidler (1998) .
Sis àrees de mesurament per a la premsa
El model de mesurament de la maduresa digital, aplicat al diari
Abc, consta d’una taula d’indicadors dicotòmics (valor zero o
un) i d’indicadors moleculars (d’un a cinc), agrupats en sis pilars o vectors de la transformació digital a Premsa: L’estratègia
corporativa; la convergència tecnològica; la convergència professional i organitzativa; la convergència de continguts; la intensitat digital; la gestió de la transformació digital.
Els indicadors dels cinc primers pilars són dicotòmics i responen
a una anàlisi interna. És a dir, a informació facilitada pel mateix
mitjà ia les investigacions dels autors. El sisè pilar inclou deu
indicadors moleculars, dels quals els vuit primers completen
l’estudi intern i els dos restants es basen en apreciacions externes. D’aquesta manera, els indicadors 6.9 i 6.10 s’emplenen
amb les opinions dels experts seleccionats. La suma total dels
indicadors ofereix un valor màxim de 100, que suposa l’Índex
de maduresa Digital (IMD).

Els investigadors han aplicat aquest model sobre el diari ABC,
tot i que “el model s’ha assajat amb èxit i és aplicable a l’estudi
de qualsevol mitjà informatiu”, apunten. Aquests són els indicadors que conformen el model de mesura, aplicat a ABC, i els
resultats obtinguts (0 o 1, en els dicotòmics; d’un a cinc en els
moleculars)
Estratègia corporativa
1.1 Abc compta amb un enfocament de transformació digital en
el qual s’integren totes les seves unitats productives. (1)
1.2 En l’enfocament de transformació digital s’inclou un programa de canvi cultural per incorporar un nou mindset digital (1)
1.3 Cadascuna de les unitats compta amb uns KPI’s / indicadors de seguiment del grau de transformació digital. (0)
1.4 Cadascuna de les unitats compta amb un responsable de
Transformació Digital que participa en comitès de seguiment.
(1)
1.5 Abc compta amb un Chief Digital Officer (CDO), responsable de la transformació digital de totes les unitats. (1)
1.6 El CDO d’Abc reporta al CDO global del Grup Vocento (1)
1.7 El Consell d’Administració dóna suport a la estratègia digital. (1)
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1.8 Té Abc els líders apropiats per desenvolupar diàriament
l’estratègia digital. (0)
1.9 Existeix subscripció (mur de pagament) a la plataforma en
línia (web). (0)
1.10 Han adaptat el Llibre d’Estil a la nova redacció única i
digital. (0)

2.8 Abc compta amb canals informatius propis en les principals
xarxes socials: Facebook, Twitter, YouTube, etc. (1)
2.9 Hi ha plataformes col·laboratives en xarxes per a tots els
empleats amb independència que siguin periodistes. (1)
2.10 Hi ha una gestió coordinada de difusió en xarxes socials
(1)

Convergència tecnològica

Convergència Professional i Organitzativa

2.1 Els continguts es distribueixen en diferents suports i plataformes. (1)
2.2 Disposa Abc d’un únic sistema de gestió editorial, tipus
Cross-Media, que generi continguts per a tots els suports. (0)
2.3 El bolcat de continguts del paper a la web és automàtic i els
CMS estan incorporats als sistemes redaccionals. (0)
2.4 El pressupost per a inversions tecnològiques s’ajusta a les
estratègies de transformació digital. (1)
2.5 Aprofita Abc arquitectures digitals avançades, com APIs,
cloud, etc.). (1)
2.6 El Departament de Sistemes Tecnològics treballa de comú
acord amb les àrees de Redacció, Publicitat i Màrqueting. (1)
2.7 Comparteix Abc eines digitals amb les altres capçaleres del
Grup Vocento. (1)

3.1 Es compta amb un Director Editorial comú, per a paper i
web. (1)
3.2 Totes les seccions elaboren continguts per a tots els suports i plataformes. (1)
3.3 Es planifica l’agenda informativa per a totes les plataformes
de forma coordinada (1)
3.4 Les notícies i exclusives es donen primer a la web (0)
3.5 Les redaccions estan integrades (1)
3.6 Han aparegut nous rols amb la integració de les redaccions
(1)
3.7 S’imparteixen cursos de formació digital per a tots els empleats (1)
3.8 No hi ha diferències salarials en funció de la dedicació principal (offline / online) (0)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
3.9 Existeix un horari 24/7 per cobrir totes les plataformes. (1)
3.10 Els redactors comparteixen informacions en els seus perfils de xarxes socials. (1)
Convergència de continguts
4.1 Els redactors treballen
per a diverses plataformes.
(1)
4.2 Les redaccions desenvolupen les seves tasques

en el mateix espai físic (1)
4.3 Els redactors tenen, de forma majoritària, formació multimèdia (1)
4.4 Existeix a Abc la figura del coordinador Multimèdia (1)
4.5 Hi ha especialistes per a cadascuna de les plataformes. (1)
4.6 El funcionament d’Abc és completament multimèdia (0)
4.7 Hi ha promoció habitual d’un altre mitjà (Cross promotion).
(1)
4.8 Els continguts en xarxes socials serveixen de forma prioritària per generar trànsit al web (1)
4.9 Es intercanvia continguts amb els altres mitjans del Grup

Vocento. (0)
4.10 S’elaboren continguts transmèdia, oberts a la interactuació d’usuaris i lectors (1)
Intensitat digital
5.1 Abc compta amb un procés d’incorporació digital comuna
al Grup Vocento. (0)
5.2 Existeix un pla de carrera comú per a tots els empleats de
Vocento amb les mateixes habilitats digitals. (0)
5.3 Compta amb plataformes que faciliten els espais virtuals de
treball (Skype, Webex, Hangout ...) (1)
5.4 Existeix un programa de referits a través del qual es premia econòmicament als empleats que ajuden a la identificació
externa de talent. (0)
5.5 Vocento té un repositori comú per l’accés als recursos informatius (vídeo, imatge i àudio). (1)
5.6 Utilitza plataformes avançades per a la realització d’accions
de màrqueting (email, sms, notificacions push) (1)
5.7 Es compta amb una plataforma corporativa comuna on
s’emmagatzemen dades estructurades i no estructurats per a
la seva posterior explotació / activació (1)
5.8 Es compta amb un CRM corporatiu on es té la visió 360º
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de client. (1)
5.9 Es fa servir un mateix DMP (Data Management Plataform)
per a l’activació de
audiències, que al seu torn està connectat amb el Data Lake i
CRM. (1)
5.10 Abc ha incorporat la intel·ligència artificial a les rutines
professionals de la redacció i dels departaments de màrqueting
i publicitat. (0)
Gestió de la transformació digital
Valors indicadors: (Completament en desacord = 1; mica en
desacord = 2; D’acord = 3; Molt d’acord = 4; Completament
d’acord = 5)
6.1 Els responsables d’Abc creuen que l’estratègia empresarial
depèn de la seva capacitat digital (4,5)
6.2 Els accionistes i alts directius d’Abc donen suport a la transformació digital (4)
6.3 S’inverteixen els recursos suficients en educació i capacitació digital específiques en tots els nivells de l’empresa. (4)
6.4 Es comunica amb suficient claredat la visió digital d’Abc
tant als públics interns com externs. (3)
6.5 La visió dels clients i usuaris marca activament els plans

d’Abc (3)
6.6 Es tenen objectius clars i quantificables per mesurar els
èxits de l’estratègia digital (4)
6.7 S’usen eines digitals per incentivar internament la innovació, la col·laboració i la mobilitat (4)
6.8 La plena integració de les redaccions és inevitable i, a més,
desitjable (5)
Preguntes a experts externs (Baixa = 1; Feble = 2; Avançada =
3; Fort = 4; Excel·lent = 5)
6.9 La maduresa digital d’Abc pel que fa al sector periodístic
espanyol és ... (3,33)
6.10 La maduresa digital d’Abc respecte al conjunt empresarial
d’Espanya és ... (2,66)
ABC: 72,50 punts sobre 100
Segons els autors de l’estudi, “d’acord amb les puntuacions, el
diari Abc registra a 31 de juliol de 2018 un Índex de Maduresa
Digital, de 72,50 punts sobre un màxim de 100. Vol dir que es
troba en un estat avançat de maduresa digital, tot i que encara li
queda camí per recórrer per ingressar al “club de l’excel·lència”.
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Els pilars on destaca aquest periòdic són les tres Convergències: Tecnològica, Professional i Organitzativa, i de Continguts;
mentre que els punts més febles de Abc són l’Estratègia Corporativa i la Intensitat Digital”.
Conclusions
Així mateix, indiquen els autors de l’article, “per créixer -també
per no desaparèixer- l’única alternativa de la Premsa és la transformació fins a arribar a un adequat punt de maduresa digital”.
Dos requisits s’han de donar perquè la transformació digital sigui un èxit: “la implicació de directius i executius i un fort enfocament del procés en les persones, la cultura i el disseny de
l’organització necessaris per al nou estat digital”.
Òbviament -apunten els autors del treball-, la maduresa tecnològica “és un component clau de la maduresa digital, però
els vectors fonamentals són l’estructura organitzativa i la visió
cultural de la institució. És a dir, el motor del canvi cap a la digitalització és l’estratègia”. (Infografies: Alco.cl i Abc)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi sencer La maduresa digital de la Premsa espanyola. Només CLICAR AQUÍ
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Periodisme fingit

Per Ramón Reig / ABC Sevilla

Ara els professors hem d’aprendre tècniques còmiques per impartir classe. O això sembla. Que els alumnes no es fastiguegin, si us plau, perquè molts, massa, no poden llegir un llibre
complet, cal escriure’ls llibres curts i en clau visual, amb exercicis pràctics al final de cada capítol, lletra gran, espais am-

plis perquè els nens/es no se’ns s’avorreixin, per tant, res, ni
deures a l’escola ni llibres a la universitat perquè s’hernien les
criatures. Els hi pugem tot a les plataformes d’ensenyament
virtual perquè no s’esforcin a treballar per si mateixos, abans
els deixàvem els apunts en les copisteries de les facultats i ara
els hi elevem a la Xarxa tota una col·lecció de diapositives ben
explicades.
Fa temps que em vaig adonar que en la carrera de periodisme cal implantar una assignatura que es digui Art dramàtic o
Tècniques teatrals perquè el que ha triomfat -ja ho saben vostès- és l’info-entreteniment o infotainment, és a dir, les notícies ja es projecten de peu en pla colegui, o els presentadors
d’informatius fan broma i coquetegen entre ells alhora que ens
deixen anar el reguitzell de temes a corre-cuita (sobretot en
ràdio), imprimint cadascú l’orientació intencional que més li
convingui a la empresa que al seu torn afirma donar a la seva
audiència el que aquesta demanda i no li falta bona part de raó
en això: els periodistes tenim en els públics un obstacle seriós
a l’hora d’oferir informació rigorosa perquè al personal li agrada
llegir o escoltar el que vol, no el que és. Qualsevol li endossa
a un lector progre que un migrant no és una cosa positiva per
nassos o que el neoliberalisme no és tan dolent com afirmen o
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a un retro que l’avortament ha de ser lliure o que el comunisme
és similar al cristianisme, com va dir el Papa Francisco.
Es digui el que es digui, tot amb gràcia, el professor ha d’explicar
la seva matèria al ritme de polka, això és la societat dels 140280 caràcters, de la informació, no del coneixement, de les sèries, no de les pel·lícules, dels còmics, no dels llibres, de les
pel·lícules còmics, no del cinema, dels telèfons intel·ligents, no
de les persones intel·ligents, dels pica-pica i bitxet per les pantalles, de la lectura digital, no de la lectura sincrònica. Un futur
feliç ens espera, és un plaer que algú pensi per nosaltres, serà
com un retorn a l’úter matern, cal estar contents en el si d’un
ensenyament on el professor ha de ser el bufó que entretingui a
les generacions que ens portaran la felicitat eterna. (Infografia:
Lainformación)
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