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Diaris de paper: l’hora de prendre
decisions sobre el seu futur
Per Juan Carlos Blanco, periodista, consultor de comunicació i
professor / Nobbot

En els últims dies hem llegit articles en la premsa espanyola en
què se subratlla que dos dels grans grups periodístics del país
(Prisa i Unidad Editorial) comencen a facturar més diners per
la publicitat digital que per la inserida en les seves edicions de
paper. No són els únics (per exemple, també Vocento).

I, en tots els casos, les estratègies són més o menys similars:
transformació digital i plans de diversificació dels ingressos
(continguts patrocinats, paywalls, esdeveniments, formació...).
La lliçó que en traiem és que els grans mitjans, malgrat el que
diguin els analistes digitals de torn, si que han après ja a competir en el nou quadrilàter d’internet i fan valer el seu valor com
a marques generadores de confiança en un mercat saturat de
notícies falses o simplement insubstancials. Els lectors, oients i
espectadors tendeixen a refugiar-se a elles buscant de qui fiarse i els mitjans comencen a construir models de negoci digitals
entorn d’aquestes comunitats.
Les vendes de diaris de paper, en picat
Per descomptat que no és fàcil. Els marges de beneficis tradicionals ja no tornaran. I les marques segueixen tenallades
per una triple amenaça: l’enfonsament de les seves xifres de
vendes d’exemplars en el cas dels diaris de paper (en ràdios i
TV, la competència arriba per les plataformes de streaming i ara
pels podcast); la mudança, sobretot dels clients mitjans i petits,
als quioscos gairebé imbatibles de Google i de Facebook; i,
com a conseqüència, la caiguda generalitzada de la publicitat
impresa.
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Però el camí per a la reinvenció ja està traçat. I el que passa ara
és que aquesta reinvenció obliga també a pensar, en el cas dels
mal anomenats diaris de paper, en decisions que són transcendentals sobre dos assumptes capitals.
Murs de pagament just quan millora el negoci digital?
En primer lloc, i en un termini que no pot ser ja llunyà, arriba
l’hora de decidir sobre l’establiment de murs de pagament per
als seus continguts digitals i, en aquest supòsit, sobre quin tipus
de paywall aixequen. Els riscos són elevats, però també ho és
no prendre cap decisió. Més o menys gairebé tots estem convençuts en aquest negoci que, si volem una premsa de qualitat,
cal pagar per ella i que la fi de la gratuïtat és a prop.
Però hi ha dues objeccions de rellevància al model dels murs de
pagament: d’una banda, està per veure que els ciutadans responguin al pagament per continguts d’una manera prou generalitzada com perquè surti a compte tancar les portes d’accés a
la informació; i, d’altra banda, no sembla molt lògic assumir una
caiguda massiva de lectors per la posada en marxa d’aquests
murs... just quan comença a facturar més diners per productes
digitals que necessiten arribar a audiències elevades per ser
rendibles.

I fins quan sostindrem les edicions de paper?
En segon lloc, si s’assumeix que s’ingressa més per publicitat
digital que per la impresa, és de sentit comú que en les direccions i consells d’administració d’aquestes companyies comenci a obrir-se pas la discussió sobre quin seria el moment adequat per començar a pensar a abandonar el paper i centrar-se
en la resta de productes.
Ja fa molt de temps que les capçaleres van deixar de ser diaris de paper que tenien una web per convertir-se en mitjans
multimèdia que, entre d’altres suports, també tenien un diari
de paper.
Aquesta qüestió és un anatema entre els periodistes, però el
que no ens agradi la solució al problema no arregla el problema. I el que no hem d’oblidar mai és que el que importa és el
periodisme, no en quin canal o amb quina eina es difongui.
Si el format paper deixa de ser rendible i fins i tot pot hipotecar
un futur que ja és present, el que aconsella aquest mateix sentit
comú que esmentàvem abans és començar a pensar en la gran
mudança. Potser estigui arribant ja el moment de les grans decisions. I ho sabrem aviat. (Il·lustració: Handfie)
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CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
Text ABRIL
VIVE LA MOTO BARCELONA
Ladillo
04 - 07/04
Text Saló de la Moto

COMIC BARCELONA
05 - 07/04
Saló Internacional del Còmic de
Barcelona
COSMOBEAUTY
06 - 08/04
Saló Internacional d'Estètica i
Perruqueria

PACGRAF CUBA
09 - 11/04
Saló Internacional d'Envasos,
Embalatges i Arts Gràfiques
(Cuba)
EURO-ELSO
10 - 13/04
Congrés Europeu de
l'Organització de Suport Vital
Extracorpori
ECOSALUD
12 - 14/04
Saló de la Salut i els Productes
Naturals
FERIA BEBÉ
13 - 14/04
Saló del Nadó i Noves Famílies
VALMONT BARCELONA BRIDAL
FASHION WEEK
23 - 28/04
Desfilades de Col·leccions de
Moda Nupcial. Saló Professional
de la Moda en Vestits de Núvia,
Nuvi, Festa, Comunió, Cerimònia
i Complements

SMART CITY EXPO BUENOS
AIRES
24 - 25/04
Congrés sobre Ciutats
Intel·ligents a Buenos Aires
(Argentina)

MAIG
HANDMADE FESTIVAL
BARCELONA
03 - 05/05
Una Experiència Única del Do it
Yourself
AUTOMOBILE BARCELONA
11 - 19/05
Saló Internacional de l'Automòbil
BARCELONA BUILDING
CONSTRUMAT
14 - 17/05
Saló Internacional de la
Construcció

12th EAMHID CONGRESS
23 - 25/05
Congrés de la Societat Europea
per a la Salut Mental en la
Discapacitat Intel·lectual
RETAIL&BRAND EXPERIENCE
WORLD CONGRESS
27 - 29/05
Saló Internacional del Retail
FREE FROM FOOD
28 - 29/05
Fira dels Aliments i Ingredients
"lliures de", Vegans, Orgànics i
Funcionals
HOSTELCUBA
28 - 30/05
Saló Internacional d'Equipament
per Hoteleria i Serveis Turístics
(Cuba)

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

SILACO-GEER
30/05 - 01/06
15è Congrés
Ibero-Llatinoamericà de Columna
i 33è Congrés Nacional de la
Societat Espanyola de Columna
Vertebral

JUNY
BIZBARCELONA
12 - 13/06
Solucions per a Pimes i
Emprenedoria
ITMA
20 - 26/06
Saló Internacional de Maquinària
Tèxtil

S.I.L.

26 - 28/06
Saló Internacional de la Logística
i la Manutenció
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El futur del periodisme valencià passa
per la dependència o trobar nous
negocis
Per Agència Efe

El futur del periodisme valencià passa, segons el Consell Valencià de Cultura (CVC), per tres possibles escenaris: la dependència, bé de les subvencions de l’Estat, bé dels “els nous
amos d’internet”, o per trobar nous models de negoci, en una
transició que serà llarga.
Així ho recull l’informe “Sobre la situació actual i les perspectives del periodisme valencià en l’era digital”, elaborat i aprovat la
setmana passada, per unanimitat, pel ple del CVC. El document
respon a la preocupació per l’estat de la professió periodística
i de les empreses editores en un moment de plena transició
digital i d’incertesa pel futur d’un sector cabdal en les societats
democràtiques. Per a la seva elaboració, el CVC va optar per
demanar l’opinió, a través de compareixences a la Comissió Jurídica, de diversos periodistes, experts en la qüestió, directors
de mitjans i responsables d’empreses editores.

Tot això ha servit per al text final de l’informe, que recull una
pèrdua de difusió dels diaris d’un 61% en 23 anys, i el descens
de la publicitat en els últims 20 anys, dels més de 1.300 milions
ingressats el 1998 a els 835 milions de 2018.
L’informe exposa la crisi del model de negoci, que inclou la transició cap als models digitals des redaccions muntades per a les
edicions en paper, en què s’actuava (i encara s’actua) amb el
model de prova / error, a causa de la “increïble” rapidesa dels
canvis en la tecnologia i en els suports. També es fa una ex-
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tensa exposició de la situació actual, en la qual no es veu amb
nitidesa ni tan sols el futur més pròxim.

pra de The Washington Post per part del propietari d’Amazon, i
un tercer escenari que passa per trobar nous models de negoci.

Encara que la majoria dels experts està convençuda de la inviabilitat dels diaris impresos, també hi ha opinions discrepants,
en part per la viabilitat econòmica encara del diari en paper i
per l’espai que podria tenir per a tractar les notícies amb profunditat i contextualitzant. Referent a això, l’informe recorda que
l’edició digital encara no és una realitat de negoci rendible i que
la subscripció és barata però insuficient per fer-la viable per ella
mateixa, de manera que el substitut del paper no està encara
inventat.

Els experts consultats pel CVC es decanten per la tercera opció, però no consideren que veuen la solució. Un d’ells va assegurar, literalment, segons les mateixes fonts, que “la transició
serà molt llarga, el nou model no arribarà de seguida”. Els diaris
valencians apunten cap al model de pagament per continguts a
través de subscripcions, amb “un model ideal que passaria per
convertir el diari digital en un element habitual en cada casa,
una ‘commodity’ sostenible basada en micropagaments que
fins i tot podria llegir-se sense publicitat”.

El document també dedica un espai important a la precarietat
dels professionals, que a la Comunitat Valenciana es concreta, amb dades de 2016, en una desocupació del 36,8%, i d’un
55% d’afectats per un ERO o un acomiadament improcedent. El
document aborda així mateix les perspectives i les tendències
de futur de les empreses periodístiques viables i independents.

Des del CVC han indicat que els experts consultats, i així ho
recull l’informe, van coincidir que per convèncer el lector cal
oferir-li una informació útil que respongui als seus gustos i necessitats, la qual cosa fomentaria el compromís del lector i la
subscripció consegüent. (Infografia: Youtube)

Així, en l’horitzó es preveuen tres escenaris possibles: una dependència de l’Estat a través de les subvencions; una dependència dels nous amos d’internet, com va passar amb la com-

NOTA: El Butlletí us ofereix complert l’informe “Sobre la situació
actual i les perspectives del periodisme valencià en l’era digital”, només cal CLICAR AQUÍ
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Profunditat o rellevància: qualitats
que els usuaris busquen en el
periodisme de qualitat

Els consumidors de notícies no volen que els enganyin i fugen
del sensacionalisme i del que és exagerat. Quines qualitats ha
de tenir un mitjà de comunicació per ser més creïble?. Segons
un estudi realitzat per Trusting News, les persones confien en
un periodisme equilibrat, profund, honest i amb bona reputació.
En concret, els usuaris valoren fins a set qualitats principals. Les
més importants són l’equilibri (77,8%), l’honestedat (51,9%) i la
profunditat (56,9% de). Després, es decanten per la senzillesa,
la proximitat, la bona reputació del medi i la rellevància.

En quan al primer factor, els usuaris l’utilitzen amb diverses
connotacions. La més destacada és que creuen que un bon
mitjà de comunicació ha d’oferir als lectors opinions diverses.
Altres enquestats, però, aposten perquè els periodistes mantinguin les seves pròpies opinions o per tenir un equilibri informatiu consultant fonts diferents.
Pel que fa a l’honestedat, els usuaris no volen que els mitjans
els enganyin i fugen del sensacionalisme i del que exagerat.
Un altre dels factors que més més importants per fidelitzar
l’audiència és la profunditat amb què s’aborden els temes, “volen un periodisme que contextualitzi la història i que vagi més
enllà del que és bàsic”, diu l’informe.
L’anàlisi -realitzat sobre la base de 81 entrevistes-, també revela
que els consumidors de notícies valoren que un mitjà tingui un verificador d’informació, que el contingut estigui etiquetat o que siguin
transparents a l’hora de treballar. Sobre aquest últim punt, la majoria
diuen que volen saber com es seleccionen les notícies o conèixer
més detalls dels professionals que treballen en els mitjans.
“Molta gent pensa que el periodisme està motivat principalment
per les agendes personals i el desig de guanyar diners”, diu Joy

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

Informa-te’n >

NOMÉS FINS AL 5-5-2019

NRI: 2902-2019/09681

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
Mayer, directora de Trusting News, el projecte de l’Institut Reynols de Periodisme i American Press. (Font: Missouri School of
Journalism – infografia: RJI)
NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament l’informe Trusting
News Project Report 2018. CLIQUEU AQUÍ

Els sindicats de periodistes convoquen
aturades de cara al 26M pel nou
conveni
L’Associació
de
Mitjans d’Informació (AMI),
d’àmbit estatal, i els sindicats de periodistes tornen
a allunyar postures en la
negociació del nou conveni col·lectiu estatal de la premsa diària. Setmanes després
del primer encontre en el qual les dues parts no van ser capaces de posar en comú les seves propostes, segueixen sense
arribar a una entesa sobre les condicions laborals i econòmiques que han de regir un sector severament castigat.

En la primera reunió a la taula de negociació la part sindical es
va trobar amb que la patronal havia rebutjat la bateria de millores laborals propostes. Plantejaven adaptar les taules salarials
a l’última pujada del Salari Mínim Interprofessional, a més d’un
increment del 3% o millorar la compensació per festiu treballat i
percepció de plus dominical.
En resum, unes mesures qualificades com “modestes” per part
dels sindicats que la patronal va qualificar de inassolibles i a les
que va respondre amb una contraoferta. “Les seves propostes
per negociar eren més jornada laboral anual, menys limitacions
a la mobilitat funcional, reduir els complements salarials per a
les noves contractacions i barra lliure per aplicar la desvinculació salarial a les empreses”, enumera CCOO en un full sindical.
En una segona reunió, AMI va contestar amb un “no” rotund a
les pretensions de la part sindical, amb l’argument que la situació
d’aquestes empreses fa impossible negociar pujades salarials.
Com a solució, van plantejar prorrogar les condicions del conveni
actual, resposta que els sindicats van rebre com una burla.
De manera que davant el rebuig rotund de la patronal a negociar qualsevol tipus de pujada salaria, els representants dels
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treballadors han optat per convocar mobilitzacions en totes les
empreses afectades pel conveni. “És un text de mínims, molt
allunyat de qualsevol dels convenis d’empresa que sí que han
aprovat les capçaleres associades a AMI”, denuncien en relació a les revisions de les condicions laborals realitzades recentment a mitjans com La Vanguardia, El País o El Mundo. Les
mobilitzacions convocades pels sindicats presents a la taula de
negociació -CCOO, FeSP, UGT i CIG- coincidiran amb la campanya per a les eleccions autonòmiques i municipals del 26 de
maig.
Respecte a aquests exemple, destaquen que al desembre Prisa va acordar una pujada salarial del 2% per als treballadors
amb sous anuals inferiors a 40.000 euros; Vocento, que aplicarà les clàusules automàtiques de revisió salarial en els seus
convenis, o Unidad Editorial, que abonarà a la seva plantilla
una paga variable per haver aconseguit els pressupostos del
grup previstos per 2018.
“Defensem un conveni que té molt a millorar, perquè els treballadors i treballadores ja van acceptar una congelació salarial i
un augment d’hores de treball el 2013, i només han tingut una
mínima pujada de salari en 2018 que no va arribar a tots els

grups professionals”, conclouen. (Font: Dircomfidencial – foto:
elboletin.com)

La plantilla de la impremta de Zeta
manté les protestes
Les converses entre els representants del grup Zeta i la plantilla
de Gràfiques de Premsa Diària, impremta responsable de El
Periódico de Catalunya i Sport, les dues principals capçaleres de la companyia que ara està en mans de Javier Moll, han
naufragat. Les principals conseqüències d’aquesta falta d’acord
han estat l’aturada total de la rotativa i la continuïtat de les aturades anunciades per la plantilla.
La companyia es manté en oferir indemnitzacions de 23 dies
per any treballat un màxim de 13 mesos per als menors de 45
anys i els majors de 60 anys; la resta de treballadors han rebut
una proposta de 24 dies per any treballat i un màxim de 13 mensualitats. Són condicions que els treballadors de GPD no han
acceptat i per les que mantenen els seus propòsits d’aturades
durant els propers dies. Més de mig centenar de treballadors
han convocat diverses aturades al llarg de la jornada laboral
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fins al proper 16 de maig, dia límit que plantilla i companyia
tenen per negociar aquestes condicions.
Les previsions no són esperançadores, i és que el fet que Prensa Ibérica hagi adquirit el Grupo Zeta en el seu conjunt fa que
en un futur a curt termini, tant El Periódico de Catalunya com
Sport, passin a imprimir-se en les rotatives que són propietat de
la companyia dirigida per Javier Moll al Bages.

Prensa Ibérica acomiada una quarta
part de la plantilla de La Opinión de
Màlaga
Nou revés per a la premsa local després de l’ acomiadament
fulminant de nou periodistes de La Opinión de Màlaga. El diari,
que pertany al grup Prensa Ibèrica, ha pres la decisió sense
previ avís i l’ha executat sense cap negociació prèvia amb els
sindicats, cosa que ha provocat el malestar de la plantilla i de
l’organisme que els representa. Aquesta és la segona ronda
acomiadaments a la qual s’ha hagut d’enfrontar la plantilla de
La Opinión de Màlaga en els últims anys, després de l’ERO del
2012 que es va saldar amb l’acomiadament de 13 treballadors

i una reducció dels salaris d’un 18%. Des Prensa Ibérica, han
justificat aquests acomiadaments com una decisió empresarial
basada únicament en motius econòmics.
En aquesta ocasió, el descens en les vendes de paper i el descens de la inversió publicitària haurien portat a l’empresa de
Javier Moll a acomiadar una quarta part de la plantilla per poder
fer front a les pèrdues acumulades en els últims anys. La de
Màlaga no és l’única capçalera de Prensa Ibèrica que ha hagut
de fer front a una reducció considerable de la seva plantilla.
A les Canàries, La Opinión de Tenerife es va acomiadar dels
seus lectors el passat mes de març després que el grup comprés el diari El Dia, competència directa del diari a l’illa canària.
(Font: Prnoticias)

Quebec busca noves ajudes per a la
premsa
Segons escriu el periodista Philippe Papineau a les pàgines de
Le Devoir, evocant un “repte de supervivència per a diversos
mitjans de comunicació”, el primer ministre François Legault va
confirmar darrerament que va demanar a tres dels seus minis-
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tres que presentessin “una proposta que fos justa” i que ajudaria als mitjans impresos. Legault va demanar als ministres
d’Economia, Finances i Cultura “examinar la qüestió” i proposar
una solució per als diversos actors de la indústria.

Legault dóna a conèixer que el Quebec ha creat un comitè interdepartamental que assegurarà la supervivència dels mitjans
locals, regionals i nacionals. També ha estat nomenada una comissió parlamentària sobre el tema, que se reunirà a la tardor i
que va ser anunciada fa uns mesos per la ministra de Cultura,
Nathalie Roy.
No es va especificar el tipus de solució que es podia plantejar,
però el primer ministre va destacar que li agradaria “una assistència universal, justa i equitativa”. Significarà una mica de
finançament”.

“Entenc que ara, en la disminució dels ingressos per publicitat,
hi ha un repte de supervivència per a diversos mitjans de comunicació, ja siguin locals o regionals o als mitjans de comunicació
nacionals”, va afegir el primer ministre, tot afegint “Sé que és
una reflexió important, necessària per a la nostra democràcia.”

Segons l’article del diari Le Devoir, en els darrers anys, Quebec
i Ottawa han anunciat diverses mesures d’assistència en els
seus respectius pressupostos. El març del 2018, el Quebec va
anunciar ajudes per import de 64,7 milions de dòlars durant els
pròxims cinc anys en forma de crèdit fiscal sobre despeses relacionades amb el desenvolupament de tecnologies per adaptar
l’oferta digital. L’assistència del Quebec s’orientarà als treballs
que envolten la transformació digital de les empreses, reconeixent el mateix govern que els mitjans de comunicació “no
inverteixen necessàriament grans quantitats”, en part perquè
“no poden invertir el que no tenen, no hi ha diners per invertir.”
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A Ottawa, l’última actualització econòmica del ministre Morneau
va proporcionar assistència de 595 milions de dòlars, incloent
un crèdit per a la producció de continguts de notícies. Però el
comitè d’experts independents encarregat d’establir els criteris de qualificació encara no s’ha format. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

Hola! perd el 12,6% dels seus lectors
en dos anys
Hola!, la veterana revista de crònica rosa encadena diversos
garrotades en aquesta primera meitat de l’any, que han anat
des de la mort de Mercedes Junco Calderón, fundadora del mitjà, fins a l’acomiadament d’una vintena de treballadors. Aquesta cascada de males notícies es completa amb la primera onada de l’EGM de 2019, que va indicar que la publicació suma
1.893.000 lectors i continua lluny de ser líder en el seu sector, experimentant un descens de 24.000 seguidors respecte a
l’anterior onada. La caiguda és més gran en el pla interanual,
ja que la revista perd 128.000 lectors en comparació amb el
registre anotat en el primer EGM de 2018, el que es tradueix en
una baixada del 6,4%. Les dades es tornen encara més preocu-

pants al confrontar-les amb els obtinguts en la primera Enquesta General de Mitjans de 2017, quan la publicació acumulava
2.165.000 lectors (-12,6%) .
Aquest mal resultat s’ha convertit en la tònica general entre les
principals revistes del cor, que sumen diversos anys de sangria.
De les cinc publicacions més llegides, només Semana aconsegueix esquivar els números vermells en aquest període de
temps: Pronto es deixa 386.000 fidels (-14,1%), Lecturas perd
249.000 lectors (-18,5%) i Diez Minutos baixa 214.000 seguidors (-20,6%). (Font: Prnoticias)

Cuní, el més mal parat en la lluita dels
matinals
La primera onada de l’EGM de
2019 no va deparar moltes alegries a la SER, la cadena va
recollir pèrdues en la majoria
dels seus programes. Les males
sensacions de l’emissora es van
traslladar a Catalunya per partida doble, ja que Aquí, amb Jo-
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sep Cuní va debutar amb unes dades bastant allunyats de les
expectatives. En el seu primer EGM, l’espai informatiu només
obté 23.000 oients diaris, fet que suposa una audiència gairebé
residual.
El liderat a la franja matinal torna a ser per a RAC1, que venç
de la mà d’El món a RAC1. El programa de Jordi Basté suma
642.000 fidels, calcant les dades de l’anterior onada; això sí,
les notícies no són tan bones en el pla interanual, ja que l’espai
ha perdut 79.000 oients en un any, el que es tradueix en una
caiguda del 10,1%. Mònica Terribas reté el segon lloc a Catalunya després que El matí experimentés una notable pujada;
l’espai acumula 555.000 seguidors, incorporant a 57.000 nous
oients (+11,5%) a les seves files en només cinc mesos i aconsegueix reduir distàncies amb El món, l’avantatge es redueix
de 146.000 fidels a 87.000 en aquest període de temps. El tercer en discòrdia en aquesta batalla pel control dels matins és
Hoy por Hoy, de la SER; a Catalunya, l’espai, que lidera en el
conjunt d’Espanya, tanca el podi amb 193.000 oients, fet que
suposa una baixada de 5.000 seguidors respecte a l’anterior
onada; el drama arriba a nivell interanual, ja que el programa
que comanden Pepa Bueno i Toni Garrido perd el 50% de la
seva audiència en 365 dies.

A nivell de cadenes, RAC1 reté la seva primera posició, tot i que
amb unes dades preocupants. L’emissora privada és incapaç
de frenar la seva sagnia i es manté en 865.000 oients, mentre
que Catalunya Ràdio experimenta la tendència contrària i firma
un rècord històric després d’anotar 716.000 fidels. Per la seva
banda, Cadena SER i COPE aconsegueixen 332.000 i 22.000
seguidors a Catalunya. (Font: Prnoticias – infografia: Broadcaster)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els mitjans generalistes espanyols
preparen murs de pagament per
salvar el periodisme, dubtant que
sigui un model de negoci viable per a
tots
Per Ana Zarzalejos / Business Insider España

Intentar informar-se avui en dia s’ha convertit en un joc
d’endevinar qui diu la veritat. Què ha passat? L’arribada
d’Internet va democratitzar l’accés a la informació i es va estendre la idea que no calia pagar per ella. Només que algú sí hi
posava diners: els anunciants.

La publicitat es va convertir en la font principal d’ingressos per
als mitjans, una bombolla que va explotar amb l’arribada de
Google i Facebook (i últimament Amazon) i la forta competència entre mitjans per atreure anunciants. Els mitjans es veien en
la tessitura de repensar el seu model de negoci per seguir sent
rendibles sense sacrificar l’essència del periodisme.
L’estratègia del clic ràpid i de la viralització i la fera batalla per
atraure trànsit al seu contingut semblaven xocar frontalment
amb els valors de la professió, que havia passat d’oferir informació als lectors a oferir lectors als anunciants.
La desconfiança cap als mitjans i l’auge de la desinformació
no han fet més que confirmar que el periodisme és més important que mai; i les capçaleres tenen la missió de descobrir
com exercir-lo i seguir sent rendibles. Algunes van començar fa
temps a experimentar amb els models de subscripció, que han
començat a proliferar en els digitals; i alguns els estan implementant amb veritable èxit.
“El model econòmic dels mitjans està canviant de manera radical aquests últims anys. El canvi fonamental és la cada vegada
menor dependència dels anunciants i la creixent importància
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que tenen els ingressos generats directament pels usuaris”,
assegura en una conversa amb Business Insider Espanya Ismael Nafria, periodista i autor de La reinvenció de The New
York Times.
Al cap i a la fi, no és més que tornar al model de negoci inicial:
usuaris pagant per la informació que consumeixen.
Per a finals de 2019, diaris i revistes tindran més de 20 milions
de subscriptors exclusivament digitals, segons estimacions
de Deloitte. La consultora també prediu que per al 2020, els
ingressos per publicitat i per subscripció estaran igualats. El
2012, la divisió era un 10% de la subscripció i un 90% de la
publicitat, segons l’informe sobre el futur de la premsa de CeleraOne i FIPP.
Gairebé la meitat dels editors (44%) consideren que les subscripcions són una font molt important d’ingressos digitals en
2018, més que la publicitat digital (38%) i el contingut patrocinat i de marca (39%), segons un estudi de mitjans realitzat per
Reuters a 2018.
Resumim trets essencials de la situació dels mitjans a Espanya:

• La premsa necessita un nou model de negoci per la saturació
del mercat publicitari. Els murs de pagament estan funcionant
per alguns mitjans i molts es plantegen explorar aquest camí.
• La caiguda dels ingressos per publicitat i el fracàs de les xarxes
socials com a plataformes de distribució estan obligant al periodisme a tornar als inicis: vendre informació (de qualitat) als lectors.
• La reformulació del model de negoci implica també repensar
els continguts.
• Diversos mitjans estan implantant amb èxit models de pagament i ingressant xifres sorprenents que obren la porta al que
podria ser el nou model de la premsa per a alguns.
A Espanya, els mitjans generalistes, que fa uns anys van experimentar sense èxit amb el model de pagament, es preparen per
aixecar murs pels seus continguts. No obstant això, els experts
apunten a una crisi d’imatge i credibilitat que farà més difícil
la transició al nostre país. (Infografia: lachicadelbanquillo.com)
NOTA: El Butlletí us ofereix el treball complet d’Ana Zarzalejos
per a Business Insider en aquest enllaç.
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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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Els grups d’informació especialitzada
europeus segueixen mostrant una
major quota d’ingressos digitals
Per Luis Palacio / Digimedios
Igual que va succeir l’any passat, els grups d’informació especialitzada Wolters Kluwer i RELX segueixen encapçalant la taula de
companyies de mitjans europees segons la seva quota d’ingressos
digitals. En tots dos casos registren quotes superiors al 70% i només se’ls acosta un grup de comunicació diversificat, Axel Springer.
Per països, de la revisió de la taula s’observa l’existència d’una
Europa de dues velocitats, amb uns grups de comunicació en
què la digitalització es troba més avançada i que pertanyen, per
regla general al nord d’Europa (Holanda, el Regne Unit, Alemanya i països escandinaus) amb quotes d’ingressos digitals
per sobre del 45%, mentre que les companyies de països com
Espanya i Itàlia presentes quotes sensiblement inferiors.
De la mateixa manera s’adverteix una diferència en el grau
de digitalització entre les companyies amb més presència en
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mitjans impresos, que van iniciar abans la transformació, i les
companyies audiovisuals que ho van fer més tard. En qualsevol cas, grups televisius com ProSieben Sat ja arriben al 30%
d’ingressos procedents d’activitats digitals.
Les empreses espanyoles
Com abans s’apuntava, la transformació digital avança lentament a l’Estat espanyol i les companyies de les que es disposa
de dades encara presenten quotes inferiors al 25% de facturació digital, calculada sobre els ingressos totals. En primer lloc
se situa Unidad Editorial, seguida per Vocento.
Destaca la baixa quota d’ingressos digitals dels grups audiovisuals -Atresmedia (4%) i Mediaset (2%) - sobretot si es té en
compte que en els últims anys han disposat de recursos financers suficients per avançar en la digitalització, circumstància
que no s’ha donat en aquells que tenien una major presència
en mitjans impresos. (Infografia: Digimedios)

L’aposta per la subscripció permet
The Guardian sortir del forat
econòmic
Fa tot just tres anys The Guardian estava sumit en una profunda
crisi econòmica. La fotografia d’aquest moment mostrava unes
pèrdues econòmiques superiors als 80 milions de lliures anuals
i l’absència d’una estratègia de negoci clara en l’entorn digital.
Va ser llavors quan es va posar en marxa un dur pla d’ajustos
que, entre altres punts, contemplava el llançament d’un model
de subscripciones.
Avui The Guardian ha aconseguit sortir del forat reduint costos,
augmentant ingressos i aconseguint una comunitat d’un milió
de subscriptors que contribueixen econòmicament al desenvolupament del mitjà. L’objectiu de cara als pròxims tres anys és
arribar als dos milions de subscriptors digitals de pagament.
El grup editor ha estat capaç de donar la volta als seus comptes
gràcies, en gran mesura, a la seva aposta per la subscripció.
Al tancament de l’exercici comptaven amb 655.000 lectors de
pagament regulars, als quals se sumen altres 300.0000 usua-
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ris que van fer alguna aportació puntual. Malgrat l’èxit manifest
d’aquest model, The Guardian descarta llançar qualsevol mur
de pagament a mig termini i prefereix centrar els seus esforços
en seguir ampliant la seva comunitat.
La publicitat impresa, que al seu dia va ser la base de tots els
ingressos del diari, representa el 8% dels ingressos totals de la
companyia, encara que l’empresa segueix compromesa amb la
producció d’un diari imprès i té 110,000 subscriptors de paper
a The Guardian, Observer i Guardian Weekly. D’altra banda, la
companyia ha reduït els seus costos un 20% en els últims tres
anys, fins a situar-los en els 222 milions de lliures de l’últim
exercici. Aquest estalvi s’ha obtingut mitjançant la reducció de
personal, mesura que ha suposada la sortida de centenars de
treballadors en aquest temps. (Font: Dircomfidencial)

A favor i en contra de la “taxa Google”
Han passat les Eleccions Generals i la “taxa Google” segueix
a sobre de la taula. El Govern presidit per Pedro Sánchez va
enviar la setmana passada a la Comissió Europea el Programa d’Estabilitat 2019-2022, on s’inclou una pujada d’impostos
de 5.654.000 d’euros. Entre les diferents taxes, torna a trobar-

se l’impost sobre
els serveis digitals.
Un impost conegut
popularment
com
“taxa Google” i amb
el qual esperen recaptar uns 1.200
milions d’euros, tal com va quedar reflectit en el projecte de
Pressupostos Generals de l’Estat 2019 aprovat el passat mes
de gener. Aquest impost dirigit a grans empreses tecnològiques
com Google i Amazon està plantejat per contrarestar el fet que
les empreses convencionals paguin a Europa el 23,5% de mitjana en impostos, mentre que les tecnològiques ho fan el 9,5%,
segons dades de la pròpia Comissió Europea.
No obstant això, malgrat que la majoria sembla coincidir en la
necessitat d’implementar-la, no està tan clar quan hauria de començar a aplicar-se. D’una banda hi ha partits com el PSOE
que estan disposats a demanar la taxa des d’aquest mateix
2019, mentre que hi ha països, com l’Alemanya d’Angela Merkel, que han proposat esperar uns anys i arribar a un acord
entre tots els països de l’OCDE.
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Popularment es coneix aquest impost com la “taxa Google”, encara que també s’ha començat a anomenar “taxa GAFA”, en
relació amb les inicials de quatre grans empreses tecnològiques com són Google, Amazon, Facebook i Apple. Parlem, per
tant, d’un impost sobre determinats Serveis Digitals (IDSD) a
les grans empreses, que en el cas d’Espanya aniria destinat
a aquelles amb uns ingressos a l’Estat espanyol superiors als
3 milions d’euros i uns ingressos totals a l’any de 750 milions
d’euros. Aquestes empreses hauran de pagar el 3% sobre la
facturació dels serveis de publicitat en línia, intermediació en
línia i de la venda de dades de la informació dels usuaris. Quedant excloses aquelles activitats minoristes de comerç electrònic. (Font: Xataka – infografia: Cinco Días)

Microsoft donarà suport al gestor de
continguts per a mitjans digitals de
Hiberus
La companyia nord-americana Microsoft i la filial del Grup
Henneo (editor, entre d’altres, de 20 Minutos o lainformacion.
com) han signat un acord per dissenyar una oferta conjunta
de serveis basats en el núvol orientats a cobrir les necessitats

tecnològiques dels mitjans de comunicació. Henno aportarà el
gestor de continguts digitals (CMS) Xalok, mentre que Microsoft
proporcionarà la seva tecnologia de cloud computing de Azure.
D’aquesta manera, el CMS integrarà eines de publicitat programàtica, per aixecar murs de pagament dinàmics, per incrustar vídeos i fins i tot opcions d’analítica i Intel·ligència Artificial.
D’elles es podran beneficiar els 2.500 editors que ja utilitzen
Xalok en una desena de països, i que aglutinen les visites de
400 milions d’usuaris únics al mes. (Font: Dips)
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Estudi InfoAdex: la inversió
publicitària a Catalunya cau un 7,3 %
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

InfoAdex, empresa líder en el seguiment i control de l’activitat
publicitària a Espanya, amb el seu Patrocinador en aquesta edició, Reason Why, ha presentat l’Estudi InfoAdex de la Inversió
Publicitària a Catalunya 2019, amb dades de 2018. La presentació s’ha realitzat en col·laboració amb la Facultat de Comunicació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull i el Grup de
Recerca en Estratègia i Creativitat Publicitàries.
L’Estudi InfoAdex de la Inversió Publicitària a Catalunya es
basa en dos eixos fonamentals: la inversió publicitària generada
pels anunciants de Catalunya, que s’ha situat en 915.800.000
d’euros amb una variació del -7,3% respecte l’any anterior , el
que suposa el 20,8% sobre el total d’Espanya i, d’altra banda, la
inversió rebuda pels mitjans convencionals de Catalunya, que
ha arribat als 250.200.000 d’euros, representant el 5,7% del
total estatal.

Si s’analitza el pes de la inversió publicitària de Catalunya sobre el seu propi producte interior brut, el percentatge que representa la inversió publicitària en mitjans convencionals sobre
aquest índex és del 0,38%.
Pel que fa a la distribució per sectors, trobem una estructura
que difereix de la mitjana nacional. Així, sectors com Automoció, Alimentació, Distribució i Restauració, Bellesa i Higiene o
Salut, mostren a la comunitat catalana una participació més
gran que la mitjana, mentre que sectors com Cultura, Ensenya-
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ment i Mitjans de Comunicació representa una quota sobre el
total, inferior a la que obté sobre el total Espanya. Cal destacar
que de la inversió generada des de Catalunya, 915.800.000, el
19,5% de la inversió publicitària prové del sector Automoció.

La inversió mitjana per anunciant en el total de mercat es va situar en 2018 en 117,9 milers d’euros. En el cas dels anunciants
catalans aquesta xifra puja a 149,8 milers d’euros i col·loca a
Catalunya a la segona posició a nivell estatal.

Volkswagen Group Espanya Distr., SA, torna a ser el primer
anunciant per inversió a Catalunya, amb el 9,49% de la inversió
generada per empreses amb seu social en aquesta comunitat.
En 2018, la inversió publicitària dels anunciants de Catalunya als mitjans del propi país, puja a 113,4 milions d’euros, un
-3,4% respecte a la xifra de l’any anterior.
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L’acte de presentació, fet aquest dijous, dia 9, ha comptat amb
la intervenció de AMT amb la seva ponència “La transcomunicación i el canal de l’eficàcia”, que ha anat a càrrec d’Álvaro
Montoliu, CEO de la companyia. (Infografia: Infoadex)

Barcelona, Madrid i Bilbao són
les ciutats que més inverteixen en
publicitat d’Espanya
Barcelona, Madrid i Bilbao ocupen el pòdium de les tres ciutats que més fons inverteixen en publicitat i propaganda , segons l’eina ‘Transparentia municipal’, elaborada per Newtral.
Les dues grans urbs espanyoles són les que més pressupost
destinen als anuncis institucionals, amb molta diferència sobre
les altres. D’acord amb les dades d’aquesta eina, Barcelona se
situa al capdavant, amb 10 milions d’euros invertits en publicitat
l’any passat.
Tot i tenir el doble d’habitants, Madrid se situa per sota de
la ciutat comtal, amb 8,8 milions d’euros. És a dir, la capital
d’Espanya destina a aquesta partida 2,77 euros per habitant,

mentre que en el cas de Barcelona la ràtio puja a 6,21 euros. En
tots dos casos, la publicitat és una partida residual en els seus
pressupostos. Per a l’Ajuntament de Madrid només suposa el
0,19% de les seves despeses totals i per al de Barcelona, el
0,37%.
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Després de les dues ciutats més grans d’Espanya, en tercer lloc
està Bilbao, que va gastar l’any passat 1,9 milions d’euros en
publicitat. València, que té el doble de població que la capital
biscaïna, va invertir 1,5 milions d’euros. No apareix entre les
primeres posicions del rànquing Saragossa, que és una de les
ciutats amb més habitants d’Espanya (664.000). La capital aragonesa només va destinar a la publicitat 515.000 euros; menys,
per exemple, que Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Alcanyís (Terol) o Oriola (Alacant).
Sorprèn la presència entre les primeres posicions de la classificació del municipi de Benahavís (Màlaga), que va executar
l’any passat 848.000 euros en publicitat i propaganda, el que el
situa en la posició 14. Es tracta d’una localitat que amb prou feines supera els 7.000 persones de població. És a dir, la despesa
per habitant va ser de 115 euros, una de les ràtios més altes
d’Espanya. També està molt amunt Vila-real (Castelló), una altra població que no és capital de província. És el sisè nucli que
més va invertir en publicitat, amb 1,3 milions d’euros.
Inversió en premsa a Barcelona.- El 2018 Grupo Godó
s’enduu el 29,39% (2.836.632,80 euros) de la inversió i Grupo
Zeta el 22,38% (2.159.095,42 euros); la resta es reparteix el

48,23% del total de despesa publicitària de l’Ajuntament de Barcelona (4.653.619 euros). L’edició impresa de La Vanguardia és
on el consistori barceloní ha seguit destinant més euros en publicitat, 1.139.118,25, xifra que representa un 11,81% del total i
un 41,07% de la inversió en premsa diària en paper; tot seguit
es troba El Periódico, amb 1.072.492,81 euros; un 11,11% del
conjunt i un 38,66% dels diaris. El següent diari imprès en inversió publicitària de l’Ajuntament de Barcelona es troba a molta
distància, 20 Minutos, amb 135.599,18 euros, i a continuació hi
ha dos mitjans més de Zeta i Godó: Sport, 117.368,69 euros, i
Mundo Deportivo, 102.386,51.
Per sota dels esportius queden capçaleres com l’Ara, amb
90.487,26 euros, i El País, 42.057,34. Per la seva part, El Punt Avui,
amb 16.896 euros en publicitat, queda superat per El Mundo, amb
3.743,44 euros per al diari i 19.999,88 per a la secció Tendencias.
Aquestes xifres destinades als diaris impresos contrasten amb
les de les publicacions de proximitat, 150.648,42 euros per al
conjunt de capçaleres (un 1,56% del total), quan en el programa electoral de Barcelona en Comú de 2015 s’explicitava el
suport al teixit dels mitjans de proximitat. (Fonts: Dircomfidencial i Comunicació 21)
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Les RTV públiques de Catalunya i
Euskadi veten la publicitat de jocs i
apostes

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i Euskal
Irrati Telebista (EiTB) deixaran d’emetre publicitat d’empreses
de jocs i apostes segons han anunciat fonts dels respectius organismes. Mentre que en el cas de la Radiotelevisió basca ja
és una decisió en ferm del seu consell d’administració, en el cas
de TV3 i Catalunya Ràdio és un anunci que la vicepresidenta
de la CCMA, Núria Llorach, va fer al Parlament i que es farà
efectiva a partir del pròxim 30 de juny.

“EiTB ha considerat que és necessari adaptar les normes reguladores de l’emissió de publicitat en els mitjans de difusió
aprovades pel consell d’administració el 17 de juliol de 2012
amb l’objecte de protegir i salvaguardar, sobretot, els drets de
les persones més vulnerables enfront dels greus problemes
de tipus addictiu que el joc i les apostes poden generar”, ha
assenyalat la directora general de l’ens, Maite Iturbe, durant
la reunió del consell. D’aquesta forma, ha afegit Iturbe, “prohibirem, amb determinades excepcions, l’emissió i/o inserció
de l’activitat publicitària i promocional relacionada amb el joc”.
D’aquesta norma en queden excloses, d’una banda, les loteries
i apostes reservades a la competència de l’Administració de
l’Estat i l’Organització de Cecs Espanyols (ONCE); i per una
altra, la publicitat estàtica o promoció que formi part indivisible
de l’adquisició de drets i de la producció del senyal a difondre.
En el cas de la CCMA, l’eradicació d’aquest tipus d’anuncis,
segons informa el portal Comunicació21, es produirà a la televisió, la ràdio i els mitjans digitals, i no arribarà abans perquè fins
al 30 de juny encara hi ha publicitat contractada amb anterioritat, segons les afirmacions de Llorach a la cambra catalana. La
decisió s’ha pres malgrat que no hi ha una modificació normativa que ho impedeixi.
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La prohibició de la publicitat de jocs i apostes és una reclamació
que ha fet en diverses ocasions el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC), que també demana eliminar la presència de
personatges famosos en els anuncis. L’ens regulador recentment s’havia dirigit a la direcció de la CCMA instant-la a suprimir aquest tipus d’anuncis en horari protegit, petició que ha estat atesa amb escreix. (Font: SPC – infografia: huffingtonpost)

Aquesta desacceleració es pot interpretar com el resultat de la
“pressió descendent dels preus de la publicitat, especialment
per als ingressos procedents dels mercats internacionals (fora
dels Estats Units)”. Tot i això, la companyia encara està esperant vents de cua en aquest moment de l’any i està ara experimentant vents de cara en els preus de la publicitat, el que fa
que la comparació any a any sigui menys optimista.

Els ingressos publicitaris de Google
van créixer un 15% el primer trimestre

El volum de trànsit de la companyia no s’està incrementant com
per fer baixar els preus. Així, Alphabet ha indicat en els seus resultats que els paid clics en les propietats de Google han crescut un
39%, percentatge bastant inferior al 66% i 62% registrats, respectivament, en els dos trimestres anteriors. Sigui com sigui, Google
manté de lluny el lideratge com la major companyia de publicitat a
internet del planeta, amb un 31% del mercat (enfront del 20% del
seu seguidor més immediat, Facebook). (Font: eMarketer)

En el primer trimestre de 2018, la quantitat obtinguda en aquest
àmbit pel gegant d’internet va créixer un 15%, fins als 30.720
milions de dòlars, enfront del 24% que ho havia fet en el mateix
període de l’exercici precedent. Els ingressos totals de Alphabet, companyia multinacional de la qual Google és subsidiària,
van arribar als 36.340 milions de dòlars, un 17% més que en
els primers tres mesos de l’any passat. En aquest sentit, es pot
dir que els ingressos publicitaris de Google van representar el
85% del total d’ingressos obtinguts per Alphabet al gener, febrer
i març.

Banc Sabadell hi torna de la mà de
S,C,P.F... i Grey
De la mà de * S, C, P, F... i Grey , Banc Sabadell torna a construir la seva campanya de comunicació des del concepte “His-
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tòries dels diners”. Aquest cop dirigint-se als negocis oferint-los
ajuda per poder prendre les millors decisions econòmiques en
qualsevol moment de la seva vida.
L’escenari central de la campanya es desenvolupa en el cor
d’un negoci centenari. Concretament a la coneguda Barreteria
Mil de Barcelona que té com a propietària a Núria Arnau, clienta
des de fa molts anys de Banc Sabadell; una història real sobre
la lluita per tirar endavant un negoci familiar. Es viuen una successió d’esdeveniments en els quals sempre hi compta el Banc
Sabadell per ajudar-lo, no només amb el finançament, sinó també a l’hora de prendre decisions econòmiques.
En paraules de Sonia Rico, directora de Màrqueting Operatiu
i Publicitat de Banc Sabadell: “A Banc Sabadell creiem important seguir treballant per ajudar als nostres clients a prendre
les seves millors decisions econòmiques, i amb ‘Històries dels
diners’ volem seguir parlant de la seva realitat, del que a ells els
importa de veritat. (Font: El Publicista)

Nova campanya de Proximity Madrid
per a La Primitiva.
Els personatges Sr. ElDestino i el secretari tornen a ser els protagonistes de la nova campanya de La Primitiva reforçant el
missatge: “El destí és capritxós i pot triar a qualsevol”. La principal novetat d’aquesta campanya realitzada per Proximity Madrid és que, en aquesta ocasió, el Sr. ElDestino surt al món per
anar personalment a la recerca i captura del guanyador, això sí,
a la seva manera. Apareix en les situacions més inoportunes
que es puguin imaginar, al mig d’un funeral o en ple robatori
d’un museu.
La campanya es farà per televisió i cinema. Aquests espots
es complementaran amb Ràdio, Premsa diària, PLV, digital i
RRSS. (Font: Crtl)
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Quatre alternatives a les apps de
transcripció
Per Adrián Caballero, Periodista i politòleg / Rèport.cat

Les eines de transcripció automàtica fallen. Així de clar. Fins
i tot la més descarregada, Dragon Dictation, no serveix gaire
per transcriure una entrevista en català, mentre que en castellà
presenta moltes deficiències.
Les apps que s’anuncien com perfectes per transcriure les entrevistes o per convertir arxius d’àudio en text a la hora de la veritat fallen. Les errades per captar el ritme d’una conversa real i
la limitació de l’eina per entendre idiomes més enllà de l’anglès
són les principals crítiques que reben aquestes aplicacions i

que ha comprovat Report.cat. Ni Dragon, ni Voice Assistant ni
Paper Port han aconseguit transcriure a la perfecció una conversa de 10 minuts.
Què fem, doncs, si aquestes eines no serveixen? A continuació,
us recomanem quatre aplicacions alternatives que, si bé no són
eines de transcripció automàtica, ens facilitaran molt la feina
a l’hora de transcriure una entrevista, unes declaracions, etc.
Cogi.- Aquesta eina ens estalviarà molt de temps quan haguem
d’escoltar la conversa que hem de transcriure. Just abans
d’iniciar l’entrevista s’ha d’engegar l’aplicació i se’ns mostrarà
un botó gegant a la pantalla. Quan creiem que l’entrevistat està
dient alguna cosa important, polsem el botó i aquesta app rebobinarà entre 15 i 40 segons (el temps exacte l’escollim nosaltres) i gravarà fins que tornem a pressionar-lo. Així, gravarem
només els moments importants de la conversa i ens centrarem
en l’entrevistat. El seu disseny és senzill i permet posar noms,
així com afegir imatges i notes, a cadascun dels talls, a més de
convertir-los en àudios.
oTranscribe.- Aquesta app en línia (només es pot utilitzar des
de la seva web) combina dos eines: un reproductor d’àudio i un
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editor de text. El resultat? Pujar el nostre àudio i reproduir-lo
mentre anem transcrivint-ho. Amb aquesta publicació no perdrem temps aturant la gravació per transcriure o per canviar de
programari mentre treballem. Un altre avantatge d’oTranscribe
és que, a més d’un arxiu d’àudio, podem pujar un vídeo de YouTube per escoltar-lo al temps que l’anem transcrivint.
Evernote.- Una eina coneguda per molts periodistes perquè
permet emmagatzemar tot tipus d’informació, imatges, notes…
i classificar-les segons el tema. El que potser no tanta gent
coneix és el fet que pot ser utilitzat d’una manera semblant a
oTranscribe. És a dir, que podem emmagatzemar una gravació
i reproduir-la al temps que, sense sortir de l’aplicació, anem
transcrivint-la.
Rev.- Si aquestes tres opcions no ens han tret la mandra de
transcriure l’entrevista, podem enviar la gravació a la gent de
Rev, una start-up de Silicon Valley el negoci de la qual és la
transcripció d’àudios pel preu d’un dòlar el minut. Els transcriptors no són màquines, sinó persones de carn i ossos, motiu pel
qual la fidelitat de les transcripcions és “perfecta” (així ho asseguren els clients a diferents fòrums). L’inconvenient? Encara no
compten amb transcriptors de català o castellà, però tot apunta

a que aviat estarà disponible en castellà (busquen freelance per
fer-ho). Altres empreses al nostre voltant ja ofereixen, això sí,
el servei de transcripció de castellà i català. (Il·lustració: IJNet)

Facebook Portal es llançarà a Europa
a la tardor
Facebook va llançar a finals
de l’any passat els seus altaveus intel·ligents Facebook
Portal i Portal+, que permet
realitzar trucades i videotrucades a través de Messenger,
compten amb un assistent virtual i faciliten el desenvolupament d’accions en la xarxa social i altres funcions a Internet
mitjançant ordres de veu. Facebook ha anunciat l’arribada de
Portal i Portal+ a Europa aquesta tardor, encara que no ha especificat si estarà disponible a tots els països o només en alguns d’ells. Facebook tampoc ha confirmat el preu de venda
dels equips, però sí que ha assenyalat un parell de novetats
més que arribaran a Portal en les properes setmanes.
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Una de les més importants és que Portal tindrà suport per
WhatsApp. Això vol dir que podrem llegir i enviar missatges directament a través del sistema d’altaveus de Facebook, així
com fer trucades i videotrucades xifrades d’extrem a extrem, el
que garantirà la privacitat de les mateixes i que no puguin ser
interceptades. Facebook també ha anunciat altres funcionalitats que arribaran a partir de l’estiu. Per exemple, dient “Hey
Portal, bon dia”, els altaveus seran capaços d’informar l’usuari
sobre els aniversaris que tinguin lloc entre els seus contactes
aquest dia, esdeveniments que se celebrin i sobre els quals
hagi mostrat interès ...
També es permetrà enviar videomissatges importants mitjançant Portal i, gràcies a la col·laboració amb Amazon, Portal
incorporarà eines visuals d’Alexa, així com una aplicació pròpia
per Amazon Prime Video. D’altra banda, Portal també permetrà
al llarg d’aquest any que s’empri Facebook Live, amb l’objecte
de realitzar retransmissions en directe des del dispositiu en
temps real. A més, es llançarà “SuperFrame”, que permet mostrar les fotos favorites de l’usuari a la pantalla de Portal quan
no està rebent una trucada. Tindrà suport tant per a les imatges
de Facebook com per a les d’Instagram, convertint Portal en un
marc digital. (Font: Trecebits – foto: Cnet)

LinkedIn prova una eina per a
autònoms i freelancers
LinkedIn està experimentant amb una nova opció anomenada
“Serveis”, en la qual els usuaris podran incloure els serveis que
presten com a empresa, com a autònom o com a freelance, i
també està testant una opció que permet als usuaris trobar proveïdors de serveis a través de les publicacions. Aquesta funció
de LikedIn incentiva els autònoms a mostrar l’oferta dels seus
serveis i dinamitza la interacció amb els seus potencials clients.
És per això que aquesta eina està dissenyada no només per
compartir més informació de caràcter laboral, sinó per ajudar
a connectar a clients i proveïdors de serveis. En aquest sentit,
quan l’usuari escriu els serveis que ofereix, aquest es torna visible en els motors de recerca de LinkedIn i pot ser trobat per
clients que busquin algun d’aquests serveis. De fet, en el seu
procés de prova, LinkedIn no només està experimentant amb
la funció de serveis. L’app també està testant una opció que
permet als usuaris trobar proveïdors de serveis a través de les
publicacions.
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La possible incorporació d’aquestes eines segueix la línia que
LinkedIn ha portat aquests mesos, en els quals s’ha centrat en
afegir funcions per dinamitzar les interaccions entre usuaris i,
sobretot, contribuir a la creació d’una marca personal. Exemple
d’això és la incorporació d’una opció que permet compartir documents i PDF en les publicacions, el que resulta summament
útil perquè els freelancers puguin mostrar el seu treball. (Font:
Search Engine Journal)

Nova edició de The Partners Book
Enguany, The Partners Book compleix la seva 24a edició a Espanya, amb una publicació de 481 pàgines que recullen, com
en edicions anteriors, les dades de contacte, equips, clients
i serveis de les companyies líders que col·laboren amb les
marques en les diferents àrees del màrqueting i la comunicació: agències de publicitat, agències de mitjans, de serveis de
màrqueting, consultores de comunicació, agències digitals, de
branding, consultores estratègiques i consultores de negoci.
En aquesta ocasió, la portada, que cada any és realitzada
per una agència diferent, ha comptat amb la col·laboració de

l’agència Lola MullenLowe i en ella han volgut mostrar-nos el
llibre com a forma d’accés als millors col·laboradors de la indústria, oferint-nos en la seva interior les claus que obren cadascuna de les seves portes.
Segons Scopen “a través d’aquesta guia, hem seguit monitoritzant i analitzant els diferents agents que ajuden a les companyies en el seu procés de transformació, generant continguts
rellevants per als consumidors i usuaris de les seves marques i
promovent connexions que generin negoci. En 2019, continuem
evolucionant l’ecosistema de col·laboradors, incorporant noves
consultores estratègiques que, cada vegada més, van ocupant
posicions en la comunicació de les marques “ .
Al costat de la guia s’adjunta, com en edicions anteriors, un
desplegable amb els mapes dels grans grups de comunicació
presents, tant a Espanya com al món. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estartègia)
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SHE, l’eina perquè les dones tinguin
més visibilitat a Google

Si algú busca a Google per saber quins han estat els majors
científics de la història, de seguida toparà amb Albert Einstein
o Stephen Hawking, però li costarà bastant més trobar a Rosalind Franklin, una química la feina va ser clau per descobrir
l’estructura de l’ADN . El mateix passa amb la literatura, la pintura o la música. Atès que es calcula que es fan més de 3.500
milions de recerques a internet al dia, que el 94% del tràfic orgànic a la xarxa passa per Google i que el 70% dels internautes
mai va més enllà de la primera pàgina de recomanacions del
cercador, no es tracta d’una qüestió menor.

Per pal·liar una mica aquest desequilibri, els usuaris de Google
Chrome poden anar ja She, una extensió del navegador que
filtra i reposiciona els resultats per oferir una representació més
equilibrada i precisa de la realitat. Segons dades del Pew Research Center, només el 10% dels resultats de cerca de CEO
es refereixen a dones, tot i que elles ocupen el 28% d’aquests
llocs. Les dones apareixen per darrere en els resultats en el
60% dels casos. She (les sigles corresponen a Search. Human.
Equalizer) treballa en el motor perquè quan la gent busqui certes professionals, els resultats de les dones més destacades en
els seus respectius camps apareguin davant i no només de forma intermitent o en pàgines a les que la gent rarament arriba.
L’eina també tractarà d’eradicar altres formes de biaix, per
exemple, que termes com “col·legiales” o “asiàtiques” et retornin una pantalla plena d’imatges eròtiques. De cara al futur, es
plantegen actuar en altres àrees no relacionades amb el gènere, com que en els resultats de les recerques relacionades
amb famílies o parelles emfatitzin sistemàticament les idees de
família nuclear o parella heterosexual. (Font: MAS – infografia:
Pixabay)
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Microsoft Word millorarà la nostra
escriptura automàticament gràcies a
la intel·ligència artificial
Microsoft ha anunciat el proper llançament d’una funció anomenada Idees que oferirà als redactors de tot tipus de documents
ajuda mentre escriuen. L’objectiu d’aquesta característica és
ajudar al fet que els textos escrits resultin més concisos i llegibles. Perquè no només s’ocupa de marcar errades o errors
gramaticals; va més enllà i busca obtenir oracions que tinguin
un sentit més correcte i siguin més entenedors. En definitiva,
pot millorar la nostra escriptura.
Els suggeriments o correccions que proposarà vindran justificades. Amb cadascuna d’elles, la funcionalitat proporcionarà
explicacions sobre per què seria necessari modificar l’escrit pel
context, per facilitar la claredat del text o per l’existència d’una
regla gramatical que així ho exigeixi. La nova ajuda que estarà
present a Microsoft Word Online, serà accessible en els últims
mesos de l’any 2019. (Font: Build)

Google deixarà programar l’eliminació
de les dades de navegació
Google sap sobre tothom i sabem que pot ser esborrat. I tot i
així, pocs ho fan amb la freqüència que seria recomanable. En
un nou intent perquè l’usuari sàpiga (i senti) que té el control
de les seves dades, Google ha llançat l’opció d’automatitzar la
tasca. És a dir, programar l’eliminació de l’historial d’ubicacions
i activitat web.
L’opció estarà disponible per al historial de localització de Google Maps, les visites del navegador Chrome, i les recerques i
compres en aplicacions dins de la Google Play Store. No inclou l’activitat de veu i àudio ni l’historial de reproduccions de
Youtube, de moment. Entre les opcions que s’ofereix, a més
d’esborrar-se manualment com fins ara, permetrà eliminar les
dades dels usuaris al cap de 3 o 18 mesos.
D’altra banda, Google està a punt per llançar noves eines per
limitar l’ús de galetes de rastreig, un moviment que podria enfortir el domini publicitari del gegant de la recerca i donar un cop
a altres empreses de màrqueting digital. La funció de quadre de
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comandament, que es podrà desplegar en el navegador Chrome, donarà als usuaris d’Internet més informació sobre quines
galetes estan rastrejant el nostre compte i oferir opcions per a
defensar-se. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Actualització de Mozilla-Firefox que
resol el problema dels complements
Els usuaris de Firefox han tingut la impossibilitat de fer ús dels
complements de Mozilla, de Firefox, des del passat divendres
3 de maig, però l’equip de la Fundació Mozilla ha actuat ràpidament per intentar minimitzar l’impacte, oferint una nova versió
del Firefox tant per a equips d’escriptori com per a la plataforma
Android. Els usuaris hauran d’actualitzar a la nova versió per
poder tornar a fer ús, si no de totes, de la gran majoria dels seus
complements preferits.

Concorde a Mozilla, els usuaris podran tornar a habilitar les extensions web, temes, motors de recerques i paquets d’idiomes
amb la nova versió ara disponible. La Fundació Mozilla reconeix que encara hi ha altres problemes pendents de ser resolts,
per a això estan treballant en ells, però volien intentar reduir
l’impacte dels complements deshabilitats aquesta mateixa setmana, per a què els usuaris de Firefox recobrin la normalitat.
(Font: wwwhatsnew – infografia: Mozilla)

WhatsApp esborra els missatges que no
estiguin emmagatzemats a Google Drive
El popular programa de missatgeria instantània WhatsApp aplica
a partir d’aquest dilluns el seu nou sistema d’emmagatzematge
de còpies de seguretat, seguint l’acord subscrit amb Google
que va ser anunciat el passat mes d’agost. Aquest acord permet
que els usuaris tinguin una còpia de les seves dades utilitzant
l’eina Google Drive, sense limitació d’espai i amb la possibilitat
de poder transferir-la després entre els seus diferents dispositius Android. D’aquesta manera serà més fàcil guardar els xats
i traslladar-los, per exemple, a un nou telèfon intel·ligent quan
l’usuari canviï de mòbil.
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Tots els missatges, així com els arxius multimèdia, que no executin la còpia de seguretat corresponent a través de Drive, seran eliminats definitivament per la companyia, tot i que cada
dispositiu pot guardar també, si està configurat per a això, una
còpia local en format d’arxiu. (Font: Público)
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Els mitjans espanyols callen sobre les
seves dependències: tots suspenen
en transparència
Per Rubén Arranz / Voz Populi

Els mitjans de comunicació espanyols pequen d’opacitat a
l’hora de referir-se a les polítiques i pràctiques que fan servir
“per garantir la seva independència i credibilitat editorial”. És la
conclusió a què ha arribat la Fundación Compromiso y Transparencia en un recent informe en què ha analitzat 16 grups i
mitjans de comunicació, tant cotitzats com no cotitzats. La seva
conclusió és que cap informa com seria exigible sobre aquests
aspectes, que resulten importants perquè el lector sàpiga si les
seves notícies podrien tenir algun tipus de biaix per raons polítiques o empresarials.
L’informe parteix de la base que les companyies editores que
conformen l’anomenat “quart poder” tenen una important influència sobre la presa de decisions, per aquest motiu hi hagi
una sèrie d’aspectes sobre la seva activitat sobre els quals
haurien de ser més transparents , malgrat que no estiguin obli-

gades per llei. Això no hauria de “servir per justificar l’extrema
opacitat que mostren en tot el que es refereix a les seves polítiques i pràctiques per garantir la seva independència i credibilitat editorial”, exposa.
Els seus autors estableixen un barem en el qual els grups de
comunicació poden obtenir entre zero i 38 punts, depenent del
seu grau de transparència. Cap aprova -24 punts o més- i el
que més puntuació obté és Atresmedia (18), seguit de Prisa
(17), Mediaset (13), Vocento (12) i Unidad Editorial (8).

A continuació, es troben l’editora de eldiario.es (cinc), el Grup Heraldo-Henneo (quatre), Grupo Imagina (dos), Grupo Zeta (dos),
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Grupo Godó (un) i Grupo Joly (un). No compleixen cap de les
variables i, per tant, obtenen 0 punts, les editores de El Español
i El Confidencial, Grupo COPE, Planeta, Editorial Prensa Ibérica,
Grup Segre, Grupo Voz de Galícia, Hermes Comunicacions (El
Punt Avui), Intereconomía i Promicsa-Diari de Tarragona .
Les mancances observades
Per als autors de l’informe, seria recomanable que les empreses llancessin més llum sobre els titulars de les seves accions
i els seus vincles amb altres empreses, tant cotitzades com no
cotitzades. D’aquesta manera, seria possible observar amb claredat els possibles conflictes d’interessos que podrien existir
entre els seus accionistes.
El document posa de manifest que la majoria dels grups no
ofereixin dades sobre les mesures de prevenció existents per
evitar aquestes ingerències, que podrien derivar en un condicionament de la línia editorial. “Els editors prefereixen confiar
en el seu instint, en la bona voluntat dels seus accionistes o en
l’atzar” davant d’aquests riscos, afegeix.
Per exemplificar sobre aquest perill, fa referència al nomenament de Javier Monzón com a president no executiu de Prisa,

esdevingut el passat desembre, és a dir, tan sols uns mesos
després d’haver estat proposat per a ocupar el mateix càrrec a
Openbank, la filial de banca en línia de Santander. “Com informaran els mitjans del Grup Prisa” sobre aquesta entitat “a partir
d’ara? El temps ho dirà, però el risc que es produeixin conflictes
d’interessos en la cobertura informativa “és “elevat”, exposa.
Unes pàgines després de realitzar aquesta afirmació, dins d’un
article signat per Javier Martín Cavanna, fundador i director
de Compromiso y Transparencia, es defineix a Monzón com
“l’home de palla “ d’Ana Patricia Botín.
L’informe també crida a fer una reflexió sobre la possibilitat
d’adoptar mesures més eficaces per blindar la independència
i la credibilitat editorial dels mitjans. Entre les possibilitats que
exposa, en aquest sentit, es troba la de requerir majories qualificades per a prendre determinades decisions sobre aquests
temes; o la de constituir una fundació que exerceixi d’accionista
majoritari.
En aquest sentit, Martín Cavanna, en el seu article d’opinió,
es mostra crític amb la fundació que volia establir Juan Luis
Cebrián dins el Grupo Prisa, la qual va proposar poques setmanes abans d’abandonar el seu lloc com a president executiu.
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Segons la seva opinió, el que buscava era que aquest òrgan
es convertís en una mena de consell editorial, una cosa que va
en contra de l’esperit que aquest tipus d’estructures han adoptat en països com Regne Unit o Estats Units. Cavanna tampoc
veu amb bons ulls que l’exdirector de El País voldria presidir la
fundació i mantenir la seva quota de poder dins de l’editora dels
Polanco.
Altres conclusions
En el seu apartat de conclusions, l’informe considera que tots
els mitjans de comunicació haurien de desenvolupar o adoptar
un codi deontològic o estatut de redacció i fer-ho públic, de manera que els lectors puguin tenir accés al seu contingut. D’altra
banda, també creu urgent que els mitjans incrementin la seva
transparència a l’hora d’etiquetar el contingut patrocinat (branded content) que inclouen en les seves edicions, atès que és
una pràctica publicitària cada vegada més estesa.
El treball posa en valor l’adhesió a la iniciativa internacional
The Trust Project per part d’El Mundo i d’El País. “Destaquem
aquesta iniciativa perquè (...) aprofundeix en qüestions relacionades amb el procés informatiu, concretament amb la verificació de fets i fonts, el tractament de fonts anònimes, el defensor

del lector o la necessitat de separar la naturalesa de l’activitat,
diferenciant clarament l’opinió de la informació i els continguts
publicitaris”. Ara bé, reconeix que hi ha el risc que quedi com
“un simple exercici de maquillatge”. (Infografia: Voz Populi)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el treball “Informe de transparencia y buen gobierno sobre independencia y credibilidad editorial de los grupos de comunicación”. CLIQUEU AQUÍ

La qualitat dels mitjans i la
ciberdelinqüència
Durant el 2019, la inversió en publicitat digital
representarà gairebé un
terç del total de publicitat en mitjans a Espanya,
amb un total de 1.800
milions d’euros. A escala
global, es preveu que la despesa en publicitat digital augmenti
de 247.000-291.000 milions d’euros entre 2018 i 2019 (segons
“Global Ad Spending Update,” eMarketer, novembre 2018).
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A mesura que la publicitat digital evoluciona cap a nous formats, canals i tecnologies de automatització, els ciberdelinqüents també es han tornat més sofisticats. Històricament, els
delinqüents han centrat les seves accions delictives de frau en
les impressions de compra programàtica. Aquesta tendència ha
afectat negativament la qualitat d’aquest format.
No obstant això, els suports i els proveïdors de tecnologia publicitària estan prenent mesures i invertint en solucions de verificació per satisfer la demanda de majors estàndards de qualitat
des del costat de la compra. Hi ha evidència que aquest esforç
està funcionant, ja que la qualitat l’inventari programàtic s’està
acostant a les mètriques (és a dir, viewability, brand safety,
time-inview) a les impressions venudes directament, fins i tot
superant en alguns casos.
Observant aquesta tendència, podem esperar una major reducció en els propers mesos de la “bretxa” de qualitat entre la
compra directa i l’inventari programàtic en la majoria de les mètriques i dispositius. Aquest canvi es veu impulsat per l’adopció
generalitzada de solucions de verificació en la compra venda
programàtica, i pel traspàs d’inventari premium de compra directa a automatitzada.

Segons el darrer informe –corresponent al 2018- d’IAS Integral
Ad Science, en el qual analitzen milers de milions d’impressions
a tot el món, se’ns ofereixen benchmarks de qualitat de mitjans,
per inventari display i vídeo, en desktop, web mobile i apps a nivell global. De tot plegat se’n treuren unes interessants conclusions més importants per al mercat digital espanyol. L’informe
IAS té com a objectiu ajudar a invertir millor en digital, segons
els seus autors. Consulta l’estudi AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia - Infografia: RRHH Digital)

Educar amb la premsa
Hi ha una necessitat urgent d’educar millor el públic sobre el funcionament dels mitjans de comunicació. Aquest missatge va ser
consensuat entre periodistes i experts en ensenyament reunits a la
Gran Biblioteca de Mont-real, en el marc de la primera setmana de
la premsa del Quebec. Tothom va estar d’acord en que l’educació
als nens sobre el funcionament dels mitjans de comunicació, és
paper de l’escola en coordinació amb els pares dels pares.
Normand Landry, catedràtica de Recerca de Canadà en Educació en Mitjans i Drets Humans, recorda que el paper de l’escola
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és preparar-se per a la ciutadania. Tanmateix, explica, el programa educatiu del Quebec conté nocions d’educació als mitjans de comunicació. “El problema és que rarament s’avaluen,
segons digué. El seu ensenyament, per tant, depèn de la bona
voluntat dels professors que no estan formats per transmetre’ls.”
Es va constatar que els alumnes tenen dificultats per separar
la veritat de la falsedat: la gent que crea notícies falses és molt
intel·ligent. Enumera elements que donen suport al pensament
crític: una graella gràfica semblant a la dels principals mitjans
de comunicació, títols enganxosos, declaracions plausibles, ús
intel·ligent de les xarxes socials... Es va consensuar igualment
que els mitjans de comunicació han de participar en l’educació
d’adults a través de la seva missió d’informació. Cada mitjà ha
de ser pedagògic i transparent sobre com recopilen i processen la informació. A les conclusions es llegeixen que premsa
i periodistes han de ser presents a les escoles. (Font: Agence
Science-presse)

La UAB investeix Joaquim Maria
Puyal com a doctor “honoris causa”

Aquest dijous, dia 7, a migdia, es va celebrar a la sala d’actes
del Rectorat de la UAB la cerimònia d’investidura com a doctor “honoris causa” del periodista Joaquim Maria Puyal. Aquest
és un dels cinc doctorats “honoris causa” extraordinaris que la
UAB lliura aquest curs amb motiu de la celebració del seu cinquantè aniversari. Puyal, que ha estat un factor de normalització essencial del català en fer arribar la llengua al conjunt de la
societat a través de les seves retransmissions, va ser apadrinat
per Miquel de Moragas, catedràtic honorari del Departament de
Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB.
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En la seva lliçó magistral, Joaquim Maria Puyal va fer una defensa aferrissada de l’ús de la llengua catalana en els mitjans
com a eina comunicativa plenament integrada i normalitzada en
la societat, i va criticar que en certes ocasions s’opti per canviar
d’idioma. “No anem bé en això de la llengua, el català és la
llengua pròpia de milions de persones, i no li pot faltar el mínim
suport dels seus parlants”, assenyalà Puyal, tot fent una crida
per defensar el català “sense complexos” i donar-li “la dignitat
que mereix”.
Format en ciències de la informació a la UAB, Puyal acumula
cinquanta anys de carrera professional i més de tres mil narracions esportives. Va esdevenir el primer periodista en reprendre
les retransmissions radiofòniques en català d’un partit de futbol
després de la segona república. La seva trajectòria s’ha desenvolupat a Ràdio Barcelona, Televisió Espanyola, Televisió de
Catalunya i Catalunya Ràdio. Ha estat responsable de programes com ara Vostè pregunta (TVE) i Vostè jutja, La vida en un
xip o Un tomb per la vida (tots tres a TV3).
Les seves aportacions a la terminologia i el llenguatge del llenguatge periodístic el van dur a incorporar-se a la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i és autor d’una tesi docto-

ral sobre discurs televisiu i de l’assaig Aicnàlubma. Reflexions
sobre la societat i els mitjans. Propostes per a la nova televisió
(Columna).
Entre els doctorats honoris causa excepcionals atorgats per
commemorar el cinquantenari de la UAB, el nomenament de
Puyal correspon a l’eix del compromís amb la llengua catalana
i la societat. Anteriorment, s’han atorgat distincions que corresponien als eixos temàtics de la llibertat d’expressió (a la periodista també Caddy Adzuba), la solidaritat (a la microbiòloga
i activista Marie-Paule Kieny), la identitat cultural (a l’escultor
Jaume Plensa) i el coneixement (a la física nord-americana Lisa
Randall). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: Youtube/
Universitat d’Andorra)

Contra la precarietat i la desinformació
El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha reclamat reformes
“amb urgència” que posin fi a “l’enorme” precarietat laboral que
pateix al sector de la comunicació i a les retallades de llibertats
i drets com la d’expressió i la d’informació. El SPC insta el nou
govern espanyol, així com als grups parlamentaris que confi-
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guraran el Congrés, a què “afrontin” reformes “inajornables”
davant la “greu precarietat democràtica” pel manteniment de la
Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana (LPSC), coneguda
com a Llei Mordassa, i per les reformes del Codi Penal, que segons el sindicat han provocat una involució de drets i llibertats.
El SPC ha mostrat la seva posició a través d’un comunicat
amb motiu de la commemoració dels dies del treballador i de
la llibertat de premsa. “Sigui quina sigui la configuració” del nou
govern estatal, el sindicat insta a les forces polítiques a aturar
el degoteig de pèrdua de llocs de treball, alguns en aplicació
d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) executats en períodes anteriors.
El SPC alerta del creixement de periodistes que cobren per
peça i de ‘freelance’, “sense que s’hagi fet el menor gest” per
regularitzar un col·lectiu que consideren que està “totalment
desprotegit”. ”Ja està deixant de ser una injustícia històrica per
convertir-se en una burla cínica dels legisladors cap a unes persones pràcticament sense cap dret social”, afirma la força sindical, que exigeix al nou govern i al Congrés que fixin aquesta
qüestió com una de les prioritats immediates.

D’altra banda, el SPC reclama l’adaptació de les normatives europees sobre la proliferació de notícies falses i sobre la protecció dels denunciants o aquells qui alerten de corrupció. A més,
rebutgen “l’assetjament generalitzat” de què estan sent objecte
els mitjans públics de comunicació “des d’algunes opcions polítiques”. Per això, proposen reformes legals per aconseguir una
gestió “completament despartiditzada i desgovernamentada”
dels mitjans públics. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Premi als periodistes del cas Cursach
L’edició número 38 dels Premis Llibertat d’Expressió ha reconegut als periodistes del cas Cursach i a Jamal Khashoggi, el
periodista saudita assassinat a l’ambaixada del seu país a Istanbul. La Unió de Periodistes Valencians ha lliurat per unanimitat el Premi Llibertat d’Expressió 2019 als periodistes de
Diario de Mallorca, Europa Press i l’Agència EFE afectats pel
cas Cursach. Segons l’organització, el guardó “ha de servir per
visibilitzar aquest flagrant atac a la professió i per recordar que
el secret professional és un dret dels periodistes que ens empara davant els requeriments de tercers i que empara també a
la font que ens subministra la informació”.
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Antonia López, delegada d’Europa Press a Balears, digué que
el premi confirma “l’atac patit en les nostres pròpies carns”, encara que alhora ha destacat que “la víctima real és el periodisme”. També s’ha referit a les conseqüències del cas Cursach
per als professionals que treballen en Tribunals. “Ara costa moltíssim aconseguir informació” perquè és “molt complicat” que
les fonts parlin, assegura.
L’organització també va decidir, per unanimitat, concedir un altre Premi Llibertat d’Expressió 2019 al periodista saudita Jamal
Khashoggi, assassinat a l’ambaixada del seu país a Istanbul. El
premi el va recollir en el seu nom l’associació Reporters Sense
Fronteres (RSF). L’objectiu és “reconèixer la tasca d’aquells periodistes que no poden informar lliurement en els seus països,
que són perseguits, empresonats i fins i tot assassinats per les
autoritats a les quals critiquen en els seus articles”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes
Construeix un newsletter eficaç.- On line. Del dilluns 13 al 27
de maig (10 hores) - En aquesta formació, Ismael Nafría mostra els elements principals que cal tenir en compte per idear,

preparar, publicar, enviar i analitzar els resultats d’un bon butlletí. També repassa exemples de newsletters exitoses tant de
mitjans de comunicació com d’empreses i entitats de tot tipus.
Són casos que ofereixen lliçons molt pràctiques i valuoses per
construir el nostre propi butlletí.
Protecció de Dades per a periodistes.- Barcelona. Dimarts
14 de maig (de 09:30h a 14:30h) - Les noves normatives sobre
protecció de dades han impactat en les tasques dels mitjans
de comunicació i dels gabinets de premsa. Com adaptar els
newsletters a la nova normativa? He de tenir el consentiment
de les persones que es vegin als meus vídeos de xarxes socials? Quant de temps puc guardar les bases de dades? Sóc
responsable de la seguretat? Genís Margarit donarà resposta
als principals interrogants en la matèria a través del curs.
Digital Media Management per comunicadors.- Barcelona.
Dimecres 15 i 22 de maig (de 15:30h a 18:30h) - En aquest
curs, impartit per Chal Jiménez, aprendràs a ser el teu propi
Digital Manager, a definir l’estratègia de comunicació adecuada
per al teu sector o professió, coneixeràs les últimes tendències
en xarxes socials, i sabràs com crear contingut únic, adaptat al
teu públic objectiu, que t’adjudarà a crear engagement.
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Com treballa un reporter freelance?.- Barcelona. Divendres
17 de maig (de 09:30h a 14:30h) - El periodisme freelance és
una sortida professional cada cop més comuna per a aquelles
persones que volen iniciar una carrera a l’estranger, però necessita de versatilitat i tenacitat. En aquest taller teòric i pràctic,
a càrrec de l’Ana Salvá, es donaran algunes pautes per poder
desenvolupar amb èxit una activitat professional en aquest àmbit.
Com crear campanyes en Google Adwords i Facebook
Ads.- Barcelona. Dimarts 21 i 28 de maig (de 15:30h a 19:30h)
- Treballant amb xarxes socials, no n’hi ha prou amb tenir coneixements i experiència en la creació de continguts i en el
community management. També cal saber com acompanyar
les accions amb la potència publicitària de Google Adwords i
Facebook Ads.En aquest curs, dirigit per Enrique San Juan,
aprendreu els punts essencials per posar en marxa campanyes
i tenir èxit en els vostres objectius de social media.
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-

riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot 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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Neix The International Encyclopedia
of Journalism Studies
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Entenem que The International Encyclopedia of Journalism Studies és des d’ara la font de referència definitiva dels estudis de
periodisme per a estudiants, investigadors i acadèmics.
L’època digital ha suposat un
canvi social significatiu, econòmic i tecnològic en el periodisme, dinamitzant els estudis de
periodisme com a disciplina
acadèmica. L’Enciclopèdia Internacional d’Estudis sobre Periodisme és, efectivament, una
guia de referència i recurs únic
sobre el camp de la creació periodística que creix ràpidament i
proporciona informació creïble
i oportuna sobre els seus conceptes, teories i metodologies

clau. L’enciclopèdia oficial de l’Associació Internacional de Comunicacions (ICA), amb un inestimable text inclou més de 250
entrades que formen una visió global exhaustiva de l’estudi del
periodisme com a camp diferent.
La cobertura d’importants desenvolupaments històrics i l’estat
actual del periodisme constitueixen una base sòlida de coneixements essencials, mentre que les crítiques sobre l’economia
dels mitjans de comunicació, les qüestions ètiques i legals i
les pràctiques i plataformes de periodisme aborden qüestions
contemporànies enfrontades pels estudiants i els professionals.
Entrades organitzades alfabèticament es divideixen en 11 seccions, presentant amb un enfocament equilibrat alhora la història multidisciplinari del camp i la seva creixent especialització
en el segle XXI. Més que un conjunt de coneixements generals
sobre periodisme, aquest treball innovador planteja qüestions
vitals que conviden a una investigació teòrica permanent.
L’obra cobreix una àmplia gamma de recerca actual en l’àmbit
dels estudis de periodisme i presenta una visió general del periodisme per als estudiants universitaris, així com una agenda
de recerca d’interès per a estudiosos experimentats. Al mateix
temps proporciona perspectives internacionals sobre temes es-
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sencials en aquest camp, que reflecteixen la diversitat geogràfica i cultural dels estudis de periodisme.
The International Encyclopedia of Journalism Studies s’ha publicat com a obra de pagament i, com tota obra enciclopèdica,
no és precisament barata. No obstant això, l’editorial ha publicat alguns articles en obert que oferim als lectors d’El Butlletí
de l’AMIC:
• Audiències for Journalism
• News
• Interpretive Community
• Boundary Work
• Press Criticism
• 18th Century Journalism and Notable Journalists
• Gender Issues in News Coverage
• Crisi and Disaster Coverage
• Hyperlinks and Linking
• Practice Crowdsourcing
El professor doctor Ramon Salaverria (vicedegà de Recerca de
la Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra i director del Center for Internet Studies and Digital Life) és l’autor

d’una de les entrades de l’enciclopedia que porta per títol Digital
journalism. En les seves aproximadament 5.000 paraules, el
seu article aborda el concepte, història, modalitats i desafiaments del periodisme digital o ciberperiodisme. Ara bé, l’article
del professor Salaverria no és un dels accessibles lliurement.
Amb tot, si algú està interessat en el seu contingut, pot posar-se
en contacte amb ell des d’aquí.
L’Enciclopèdia Internacional dels Estudis de Periodisme és un
recurs indispensable per a estudiants de totes les àrees del periodisme, així com acadèmics, acadèmics i professionals que
busquen una referència oportuna i pertinent. (Infografia: Wiley)
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La recerca urgent de notícies més
lentes i millors
Per Michael Luo, editor de newyorker.com / The New Yorker

Un objectiu central del periodisme és la creació d’una ciutadania informada. I no obstant això, especialment en un entorn de
notícies ambientals flotants, no està del tot clar el que significa
estar informat.
Darrerament, vaig decidir provar un experiment amb la meva
dieta de mitjans de comunicació. Normalment, al matí, faig un
recorregut als butlletins de notícies de correu electrònic que hi

ha al meu quadre de comandament, puc desplaçar-se pel meu
feed de Twitter i examinar les aplicacions de notícies del meu
telèfon més tard, a l’oficina, toco les notificacions i monitoritzo
més d’una dotzena d’aplicacions relacionades amb les notícies,
incloses Facebook i Twitter, mentre faig malabarisme amb altres tasques. Normalment em sento com si estigués al dia de
les notícies més importants de la jornada, però la meva lectura
tendeix a ser fragmentària: només estic escurçant una història
o absorbint una actualització parcial. Tot i que he llegit més que
mai, sovint em sento com si entengués menys.
No he deixat de rebre les meves notícies d’aquesta manera,
però estic intentant canviar les meves vies fins a cert punt. He
adoptat un nou ritual: llegir l’edició impresa del New York Times
durant l’esmorzar i el meu viatge cap a la feina. Des dels dos
mil, quan era periodista junior al Times, he tingut el diari lliurat
a la porta diàriament, però, com que he començat a rebre més
i més notícies en línia, l’he descuidat. Després d’haver tornat
a passar un temps ininterromput amb el periòdic imprès cada
matí, estic compromès amb les notícies. Certament, sóc capaç
de llegir de manera més àmplia. He llegit articles que no es trobaven als meus canals de mitjans socials, o que trobava a faltar
en desplaçar-me per les meves aplicacions: informant sobre els
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esforços per fer de Copenhaguen una ciutat neutra en carboni,
en converses entre els Estats Units i els talibans. un estudi nou
que va trobar que la mida de les bales afecta les taxes de mortalitat en tirotejos. Em sembla que m’he informat millor.
Moltes persones han provat aquests experiments, és clar. I molt
s’ha dit de com estar lligat als nostres telèfons afecta en tot,
des de la nostra atenció cap al nostre benestar psicològic. En
el seu nou llibre, “Digital Minimalism: Choosing a Focused
Life in a Noisy World”, Cal Newport, professor de ciències de
la computació a la Universitat de Georgetown, demostra que les
propietats addictives dels nostres dispositius no són accidentals, sinó que són el producte d’un pensament acurat de les empreses tecnològiques sobre els llaços de retroalimentació que
faran que la gent torni a ells. La principal acusació de Newport
és de les plataformes de mitjans socials, però també argumenta
que la gent ha de replantejar-se la forma en què consumeix les
notícies. L’exposició al torrent en línia d’informació “incompleta,
redundant i sovint contradictòria” que ara segueix invariablement un esdeveniment important de notícies és contraproduent
i ens deixa menys informats, escriu. Fins i tot quan no es produeix un terratrèmol en un dia determinat, continua, la gent segueix un patró compulsiu de consum de mitjans, provocat per

qualsevol indici d’avorriment. “Si us interessa la política, per
exemple, heus aquí la pàgina principal, a Politico, a l’Atlàntic,
al vostre feed de Twitter i, finalment, al vostre timeline de Facebook”, explica. Els tècnics podrien afegir notícies Hacker i
Reddit; aficionats als esports, ESPN. Les empreses de mitjans
de comunicació es beneficien d’aquest “tic lucratiu”. “Comprovar deu llocs diferents deu vegades al dia els fa diners, encara
que no us deixi més informat que comprovar un bon lloc un cop
al dia”, conclou.
El 2008, el Columbia Journalism Review va publicar un article
amb el títol “Overload!”, que examinava la fatiga de les notícies en “una època de massa informació”. Quan es va publicar “Overload!”, BlackBerrys encara dominava el mercat dels
smartphones. Encara no havia arribat l’iPhone, els retweets no
estaven integrats a Twitter i BuzzFeed News no existia. Mirant
cap enrere, la idea de patir una sobrecàrrega d’informació el
2008 sembla gairebé pintoresc. Ara, més d’una dècada més
tard, sembla que hi ha una nova consideració. L’any passat,
Tim Cook, el conseller delegat d’Apple, va donar a conèixer una
nova funció d’iPhone, Screen Time, que permet als usuaris fer
un seguiment de la seva activitat telefònica. Durant una entrevista a Fortune Conference, Cook va dir que estava controlant
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el seu propi ús i que havia “reduït” el nombre de notificacions
que rep. “Crec que ha quedat clar per a tots nosaltres que alguns de nosaltres estem gastant massa temps en els nostres
dispositius”, va dir Cook.
Val la pena considerar com els editors de mitjans han contribuït
als problemes que descriuen Newport i Cook. Els mitjans de comunicació s’han reduït a lluitar per una part de la nostra atenció
en línia; ja que Facebook, Google i altres plataformes tecnològiques han arribat a monopolitzar les nostres vides digitals,
els mitjans han hagut d’assumir un paper secundari, basant-se
en aquests llocs per al trànsit. Aquesta dependència exerceix
una poderosa influència en com es persegueixen les històries,
com es presenten, i la velocitat i el volum al qual resultaran.
A “World Without Mind: the Existential Threat of Big Tech”
(Món sense ment: la amenaça existencial de la gran tecnologia), publicat el 2017, Franklin Foer, ex-redactor en cap de la
Nova República., escriu sobre “una persecució boja i desvergonyida per guanyar clics a través de Facebook” i “un esforç
implacable per jugar amb els algorismes de Google”. Els diaris
i les revistes han buscat des de fa temps comandaments de
grans dimensions, però aquests esforços solien ser principalment la inquietud dels departaments de circulació; les redac-

cions estaven aïllades d’aquestes pressions, amb poc sentit del
que realment llegien els lectors.
Avui en dia, tant en els mitjans impresos com en els que han
nascut en línia, les mètriques de l’audiència són a tot arreu. A
The Times, tothom a la redacció té accés a una eina d’anàlisi
interna i personalitzada que mostra quantes persones els estan llegint cada història, d’on vénen aquestes persones, quins
dispositius utilitzen, com s’estàn promocionant històries, etc.
També es disposa d’eines addicionals de publicitat, com ara
Chartbeat i Google Analytics. Com a editor de newyorker.com,
mantinc una pestanya del navegador oberta a Parse.ly, una
aplicació que em mostra, en temps real, diversos números de
lectors de les històries del nostre lloc web.
Fins i tot als mitjans compromesos a assegurar que els valors
editorials –i no els interessos comercials– determinin la cobertura, pot ser difícil per als editors decidir quina atenció s’hauria
de donar a aquestes mètriques. A “Breaking News: the Remaking of Journalism and Why It Matters, Alan Rusbridger,
el primer editor en cap de The Guardian, narra la introducció
gradual de mètriques en els processos de presa de decisions
del seu diari. L’objectiu, escriu, és tenir “una redacció informada
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per les dades, que no sigui una base de dades”. Però és difícil
saber quan la primera es converteix en la segona.
Per a mitjans digitals sostinguts per la publicitat, les temptacions són gairebé irresistibles. Cada vegada que un lector arriba a un lloc de notícies des d’una plataforma social o de cerca,
la visita, per molt breu, comporta uns ingressos. Foer denomina
aquest fenomen com a “trànsit de trànsit”. A mesura que Facebook i Google han crescut, han reduït els preus de la publicitat
i els ingressos per clic del trànsit drive-by s’han reduït; tot i així,
continua sent un incentiu per a qualsevol nombre de tendències
depriments dels mitjans de comunicació moderns, inclosos els
titulars de clickbait, la proliferació de “ràpids” escrits i la cobertura cada vegada més homogènia, ja que tothom persegueix
les mateixes notícies de tendència, per no perdre’s sobre el
trànsit que aportaran.
En teoria, un model basat en subscripcions hauria de ser una
millora dramàtica, substituint a la recerca implacable de les pàgines vista, l’objectiu superior de produir periodisme que no es
pot trobar en cap altre lloc i mereix la pena pagar. Foer afirma
que els ingressos per lectors basats en subscripcions són l’únic
camí viable per a un mitjà que busca mantenir la seva identitat

editorial. Hi ha una llibertat tranquil·litzadora en el seu model de
negoci imaginari: en lloc de perseguir legions de visitants que
arriben al vostre lloc des d’una cerca de Google sobre algun
tema de tendència i mai tornen, una publicació podria centrarse en els seus veritables fans. “Els mitjans de comunicació necessiten reduir les seves ambicions, tornar als seus nínxols,
reclamar la fidelitat dels públics principals”, escriu Foer. “Per
rescatar-se, els mitjans de comunicació hauran de cobrar als
lectors i els lectors hauran de pagar”. (Il·lustració: desdemiaulablog)
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Conèixer els lectors per fer un millor
periodisme
Per The New York Times / Tecnologia
Com fan servir els periodistes de The New York Times les eines
tecnològiques en el seu treball i en la seva vida personal? Claudio E. Cabrera, sotsdirector de trànsit té el treball de millorar el
posicionament de les nostres notícies en els motors de cerca i
adreçar el tràfic de qualitat cap al Times. En aquesta conversa
ens explica quina tecnologia utilitza.

En què consisteix exactament la teva feina?
Treball en SEO, que [per la seva sigla en anglès] significa optimització de motors de cerca. Però no només m’enfoco en aju-

dar a posicionar les nostres històries perquè tinguin més visibilitat i augmentar el trànsit des de motors de cerca com Google.
Es tracta de molt més. Tenim una redacció gran i constantment
capacitem als editors, reporters i a altres persones en les millors pràctiques respecte a les recerques, ja sigui el relacionat
amb titulars, les URL [adreces d’internet], horari de publicació o
el format de les notícies. Addicionalment, els ensenyem a monitoritzar l’acompliment dels seus articles en les recerques.
Sòl començar el meu dia a les 6:00 o 7:00 i dono seguiment
a tot el que va passar durant la nit per donar-me una idea de
quins són els temes en què he d’enfocar el meu demà. Després
d’això, començo a visitar llocs competitius i a usar les nostres
eines de tendències per trobar idees temptatives i proposarles a les diferents seccions o per posicionar correctament una
cosa que ja hem publicat. Després començo a conversar amb
els editors de secció per saber en què estan treballant i què
puc monitoritzar per a ells. M’agrada anticipar-me a les coses
perquè això em deixa temps lliure per treballar en iniciatives
estratègiques durant el dia.
A part de les notícies diàries també ens enfoquem en la cobertura d’esdeveniments anuals com el Súper Bol, l’informe
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de govern del president dels Estats Units i els premis Oscar; a
més treballem en els plans per donar cobertura a altres grans
esdeveniments noticiosos que sabem que s’aproximen i en les
maneres de millorar el nostre lloc web de forma tecnològica i
expandir el nostre abast internacional.

ren recerques, xarxes socials i les converses al voltant d’elles. A
part d’això, crec que és important mirar als que considerem els
nostres competidors i el que fan diàriament en notícies generals
i en articles de tendència. Em permet veure quines notícies ens
estem perdent i què angles potser no hem explorat.

El meu dia acostuma acabar a les 17:00 o 18:00 (encara que
de vegades visito el nostre sistema intern de missatgeria a hores rares per assegurar-me que les notícies que estem cobrint
tinguin un bon exercici).

Creus que les tendències de recerca han de determinar el
que els periodistes escriuen?
Definitivament crec que la recerca és important i hem de tenir
una sòlida comprensió d’això, però tampoc ho és tot. Les eines
digitals que els periodistes fan servir amb regularitat per trobar
notícies, com Dataminr i Google Trends no poden reemplaçar
el reporteig de la font i altres mètodes tradicionals per buscar
històries que poden convertir-se en temes del moment o en generadors de trànsit, tant en cerques com en xarxes socials.

Com et mantens al dia amb les tendències de cerca?
En bona mesura això implica submergir-te en el periodisme que
el teu lloc està produint. En despertar m’agrada mirar el nostre sistema de cables i les històries que hem publicat durant la
matinada. Trio i selecciono quin llegir segons els titulars i anoto
el que em crida l’atenció. Sempre hi ha una història dins de la
història i que quan nosaltres no ens adonem, una altra marca
ho farà i la afegirà i llavors es converteix en tendència. Aquesta
és una oportunitat perduda per a nosaltres.
Pel que fa a eines, faig ús de Google Trends, Kaleida,
NewsWhip, Reddit i CrowdTangle. M’agraden perquè incorpo-

Però el SEO pot informar-nos què és el que als lectors els
importa sobre un assumpte específic tant en curt com a llarg
termini. Així que si hi ha una notícia d’últim moment, pots saber immediatament el que les persones estan buscant i decidir
com vols respondre a aquesta conjuntura en la teva cobertura. I les estadístiques que podem extreure d’eines com Google
AdWords i SEMrush poden ajudar els periodistes a decidir en
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quines àrees seria millor investigar. Les tendències de recerca
haurien de ser part del procés laboral del reporter, però no al
punt de dirigir-ho tot.
Quines eines tecnològiques fas servir a la feina?
En termes de maquinari uso un ordinador portàtil i dues pantalles. Una d’elles està dedicada al monitoratge i les tendències
de recerca mentre que en l’altra hi ha els projectes i estratègies
de llarg termini que puc reprendre durant el dia.
Pel que fa a eines, faig servir molt Chartbeat per rastrejar
l’acompliment de les històries amb els lectors. També uso Slack
i he configurat alertes de certs termes de cerca per tal de poder
donar suport en converses relacionades al SEO fora de les consultes que em fan directament (la gent diu que mai em surto de
Slack i que no dormo, però sí que ho faig).
Google Docs és el meu millor amic per mantenir-me al dia amb
les històries que estic seguint, per treballar amb les diferents
seccions en la planificació editorial i molt més. Google Webmaster Tools és important per revisar l’acompliment general del
nostre lloc web. I també ús Trisolute, que ens alerta quan les
nostres històries estan posicionant-se en els motors de cerca i

quan han perdut posició. També veig SimilarWeb per a l’anàlisi
de la competència i SEMrush per a l’anàlisi de paraules clau.
Les aplicacions de notícies de la competència m’informen sobre
els seus reportatges més llegits i les alertes generals.
Fora d’això, tinc una bateria portàtil que porto a tot arreu perquè
el meu telèfon sempre estigui carregat. No em vull perdre res
del que està passant.
A part de la feina, quina tecnologia els encanta a tu i a la
teva família?
Mai he estat el “Senyor Tecnologia” i els meus amics sempre
se’n riuen de mi perquè descarrego certes aplicacions més tard
que la resta. Fa poc vaig començar a canviar això.
Vaig descarregar Forest App per recomanació d’un amic,
que t’ajuda a combatre l’addicció al telèfon i a utilitzar el teu
temps de maneres més eficients per complir les metes. També
m’agrada llegir reportatges els caps de setmana així que accedeixo a Pocket, una aplicació per a guardar lectures llargues.
També uso Scribd per a llibres, ClassPass per reservar classes
d’exercici, Sleep Cycle per descansar i l’aplicació de l’Autoritat
Metropolitana de Transport per mobilitzar-me per la ciutat.
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Com la majoria de les famílies del món hispanoparlant del Carib
i Amèrica Llatina, amb la meva família ens comuniquem molt
per WhatsApp. És molt popular en aquesta regió. Tinc molts
parents grans que recentment estan unint-se a xarxes socials
com Instagram i Facebook, així que també em comunico amb
ells a través d’aquestes plataformes. (Fotografia: David Vades
Joseph, The New York Times)
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Les quatre disrupcions que ha
d’abordar la comunicació
Per José Manuel Velasco, coach executiu i d’equips / Fábulas
de Comunicación

ció en el sector de la comunicació. Aquesta ruptura de l’status
quo es va fer molt visible primer en la indústria dels mitjans
de comunicació, el model de negoci va quedar obsolet com a
conseqüència de la digitalització. Ni un clic és el mateix que un
lector, ni un banner interactiu produeix el mateix efecte que una
pàgina de publicitat, ni la credibilitat d’un ciutadà mirant per la
finestra cap a un succés pot ser la mateixa que la d’un periodista exercint la seva responsabilitat informativa .
Les conseqüències de la digitalització de la major part dels processos de comunicació es deixen sentir també a les relacions
públiques. Paradoxal i malauradament no hem estat els comunicadors els més espavilats per adonar-nos del canvi d’era,
sinó potser els professionals del màrqueting, més acostumats
als números que nosaltres. La seva major adaptació a l’entorn
digital explica la recuperació de posicions del món dels tangibles en detriment dels gestors d’intangibles.

La confluència dels avenços tecnològics en les telecomunicacions i en els sistemes d’informació ha provocat una disrup-

En aparent contradicció, els intangibles són avui una font de
valor més cabalosa que els actius materials. D’aquí es deriva
la necessitat d’adoptar mètriques que permetin dimensionar mitjançant nombres conceptes eteris com la reputació, el valor de
la marca i la implicació dels grups d’interès.
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Disrupció 1: Passar dels missatges a les converses.- La
primera disrupció, i potser la més rellevant, que ha d’abordar
la comunicació és canviar el lloc des d’on es pensa. Des de la
segona revolució industrial l’economia ha estat construïda des
de l’oferta i la propietat. No obstant això, hem passat a una
economia de la demanda, en la qual el consumidor no només
té l’última paraula, sinó que influeix amb ella en els processos
de producció i comercialització dels béns i serveis.
No cal pensar en missatges, sinó en converses. La comunicació ha de donar-li la paraula a qui legítimament la demana, de
tal manera que els missatges siguin una part només de la substància que alimenta les converses entre la demanda i l’oferta en
totes les seves dimensions.
En una conversa és clau l’escolta. En general les empreses
parlen molt, emeten molts missatges, i escolten poc. Realment
senten més que escolten, perquè el primer no deixa de ser una
capacitat comuna, mentre que el segon requereix voluntat. La
disrupció no rau en la utilització de la tecnologia per monitoritzar les converses, sinó en la definició de processos que permetin incorporar a l’empresa la informació que flueix amb elles.

Moltes accions de comunicació se segueixen construint d’acord
amb els vells principis de l’economia de l’oferta. Pensem en
totes aquestes campanyes en què les marques pretesament
parlen als seus clients (“el nostre destí ets tu”, “ho fem per tu”,
“tu ets l’energia que ens mou”, “a prop teu”...). Segueixen un
patró pretensiós: “sóci jo qui et parlo a tu”, vénen a dir. El mateix
concepte de campanya reprodueix aquest esquema d’un emissor que parla a uns potencials receptors en el moment i lloc triat
per ell. Encara que es dirigeixen als clients, en veritat hi ha poca
visió de client en aquest tipus d’accions de comunicació.
Com sol dir Daniel Tisch, expresident de la Global Alliance for
Public Relations and Communication Management i fundador i
CEO de Argyle , “el futur de les Relacions Públiques no està en
les continguts, sinó en les relacions”. Des del seu punt de vista,
els continguts serveixen per alimentar les converses que, al seu
torn, permeten gestionar les relacions. “El capital de relació té
un valor sense precedents per a executius i organitzacions; el
creixement de les dades per mesurar l’impacte en temps real
i a llarg termini en les actituds i en el comportament del públic
presenta una oportunitat convincent per mesurar aquest valor”,
afegeix Tisch.
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En l’economia concebuda des de la demanda, la gestió del talent que necessiten les companyies s’allunya molt de les ofertes d’ocupació (mers missatges per atreure currículums) que
es publiquen en tot tipus de taulers, ja siguin físics o digitals.
El talent ha de ser escoltat i reclama la seva quota de protagonisme per participar en el desenvolupament de les companyies
i sentir-se part del seu futur. Les persones no poden ser vistes
com un recurs, sinó com la fi mateix de l’activitat empresarial.
Disrupció 2: Compartir la propietat de la informació.- La segona disrupció es produeix al voltant del concepte de propietat.
L’economia compartida es basa en la informació compartida.
No serien possibles els sistemes de car sharing si cada client
no compartís amb els altres la informació que produeix cada
vegada que pren i deixa un vehicle. En aplicació d’aquest principi, la informació que generen les converses al voltant d’una
empresa no és propietat de l’empresa, sinó del conjunt d’agents
que intervenen en el procés de comunicació.
Només si renúncies a la propietat exclusiva de la informació
pots endinsar-te al món de la co-creació. Les marques estan
generalment molt preparades per respondre a les crítiques i a
les queixes, però molt poc per aprofitar les idees. La co-creació

significa obrir la porta a les idees d’aquells que es relacionen
amb l’empresa o tenen interès en els seus productes. Per aconseguir que els stakeholders vulguin cocrear és essencial generar un clima de confiança que faci que el client, l’empleat o el
proveïdor senti que les seves opinions són considerades com
aportacions. La co-creació implica compartir el protagonisme,
dilueix la vanitat individual en un procés col·lectiu.
Segons l’estudi de LLYC titulat “De l’storytelling a storydoing:
Veus de 30 marques sobre l’emergència de les històries”, el
52% dels professionals entrevistats opinen que la creació en
conjunt amb els usuaris dels continguts de marca serà el format
de storytelling o storydoing del futur. El 29% aposta per continguts immersius, i el 19% apunta a la creació de narratives en
directe, amb eines de microcontingut instantani com ara snapchat o Instagram Stories.
Disrupció 3: La comunicació és una funció cooperativa.De les dues anteriors es deriva una tercera disrupció, tot i que
en clau interna: la comunicació està obligada a cooperar amb
altres funcions, especialment amb les àrees de màrqueting, recursos humans i compliment.
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Des del seu naixement com a departament amb entitat pròpia
la comunicació ha hagut de dedicar-se a integrar funcions procedents d’altres àmbits de l’empresa (comunicació interna, de
recursos humans; relacions institucionals, de secretaria general; reporting, de compliment o finances; assumptes públics, de
l’entorn de la presidència i del primer executiu, entre d’altres).

El temps de captar àmbits de competència per a la comunicació
ha conclòs, tot i que en moltes organitzacions la funció segueixi
molt centrada en les relacions amb els mitjans de comunicació
i hagi de ser completada. Però més enllà de la reivindicació de
l’espai, la comunicació no ha de ser pensada ni exercida des
d’un departament, sinó des de la seva funcionalitat.
Aquesta reubicació espacial exigeix una mentalitat de cooperació amb altres disciplines: si màrqueting necessita leads, la

comunicació haurà de contribuir-hi; si recursos humans busca
una major implicació del talent, la comunicació haurà de trobar
fórmules; si finances pretén convèncer els inversors, la comunicació haurà de col·laborar mitjançant un relat atractiu i convincent; i si el conseller delegat vol tenir una presència pública
efectiva, la comunicació haurà de proposar i trobar buits en la
seva agenda.
Disrupció 4: Incorporar la intel·ligència artificial als processos de pensament estratègic.- Encara que molts executius
segueixen pensat que la intuïció és font d’encert, la veritat és
que les decisions preses a partir de l’anàlisi de dades resulten
més rendibles, segons l’estudi de PwC Gut & gigabytes: Capitalising on the art & science in decision making. De fet, la pròpia
intuïció està basada en dades adquirides amb l’experiència que
aconsegueixen connexions neuronals de forma automàtica i veloç, especialment en situacions de necessitat.
La intuïció no pot competir amb el data en totes les seves dimensions (big, small i smart). El bon dircom ha de manejar la
intel·ligència contextual, una interpretació de l’entorn que requereix tant dades empíriques com avaluacions emocionals. És
la combinació d’intel·ligència emocional i dades per observar,
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escoltar, interpretar, analitzar i, finalment, decidir. A aquest binomi també es pot aplicar la intel·ligència artificial, de tal manera que els cervells electrònics ens assisteixin en el procés de
presa de decisions.
Alastair McCapra, CEO del Chartered Institute of Public Relations del Reino Unido i membre del consell de la Global Alliance, extreu sis conclusions de la influència que la intel·ligència
artificial tindrà en l’exercici de la comunicació:
1. Les eines d’AI estan progressant ràpidament en tots els aspectes de les organitzacions. Cap sector, disciplina o nivell de
treball es lliurarà del seu impacte. 2. La intel·ligència artificial
oferirà als professionals de les relacions públiques formes de
tornar-se molt més productius, per exemple, escriptura assistida, anàlisi de sentiments i eines de mesurament. 3. No és cert
que els treballs gerencials o creatius ofereixin un refugi davant
les amenaces per a l’ocupació humà que pot representar la
intel·ligència artificial. Els rols que impliquen una gran quantitat
de tasques d’un sol tipus (per exemple, escriure i distribuir comunicats de premsa) patiran les conseqüències més primerenca i profundament. 4. Els rols de nivell d’entrada probablement
seran els primers a desaparèixer. Això plantejarà problemes im-

portants per a les noves carreres professionals i per la diversitat
i la inclusió. 5. Els professionals de les relacions públiques han
de trobar noves formes d’aportar valor als seus clients, aprofitant les noves eines i plataformes; i treballant en tota la cadena
de valor. 6. Les habilitats que actualment considerem més relacionades amb les funcions actuals de la comunicació poden
estar entre les primeres a ser automatitzades. Serà més difícil
automatitzar capacitats i atributs més genèrics que ofereixin
qualitat i integritat.
Aquestes quatre disrupcions es poden resumir en una de sola:
cal repensar la professió des de noves perspectives. Tal com
ensenya la pràctica del coaching, la millor manera de trencar
amb una creença és encunyar-ne una nova.
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El mercat dels mitjans digitals a
Espanya, amb una oferta local i
generalista ben forta
Per Maria del Pilar Martínez-Costa, directora Departament de
Projectes Periodístics UNAV / Cuadernos de Periodistas

L’autora analitza quines són les característiques del creixent
mapa espanyol de mitjans digitals i quins desafiaments tenen
per davant en el nou ecosistema informatiu, a partir de les dades obtingudes en el projecte d’investigació Usos i preferències
informatives en el nou mapa de mitjans a Espanya.

La sobreabundància d’informació, la multiplicitat de dispositius i la socialització del consum de notícies que caracteritzen
l’ecosistema digital han descentralitzat els itineraris d’accés a la
informació i torpedinat la feble línia de flotació dels mitjans en
línia, que encara no havien marcat el seu territori en un mercat
durament castigat per la crisi econòmica de l’última dècada. No
obstant això -i encara que el consum de notícies no sempre
es realitza directament a la web dels mitjans, sinó de manera
incidental a través de les xarxes socials-, els mitjans digitals no
han deixat de créixer a Espanya fins a aconseguir, gairebé 30
anys després del seu naixement, una consolidada presència
numèrica en el mercat dels mitjans.
A la fi de 2018, havia 3.652 cibermitjans, dels quals 3.276 romanen actius. A l’increment numèric també cal afegir que els
mitjans digitals emergents han liderat en molts casos processos
d’innovació tant productius com narratius, els quals han contribuït a millorar la qualitat dels continguts ja contraatacar el fenomen global de desinformació deliberada i les pseudonotícies,
les comunament trucades fake news o notícies falses.
Ara bé, tot i ser conscients de la provisionalitat d’un cens en
construcció i en actualització constant, quines són les carac-
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terístiques d’aquest creixent mapa de mitjans digitals i quins
desafiaments tenen per davant?
Un mercat consolidat i viu
En primer lloc, l’observació i seguiment dels mitjans digitals a
Espanya realitzat en el marc del projecte de recerca Usos i preferències informatives en el nou mapa de mitjans a Espanya
permet descriure un panorama consolidat i en expansió. A la
fi de 2018, es van aconseguir catalogar 3.652 cibermitjans. Xifra que s’ha triplicat en deu anys, si tenim en compte un cens
anterior que va aconseguir a identificar 1.274 cibermitjans, segons el professor López García. Lluny de retreure el sector dels
mitjans, l’entorn de crisi de l’última dècada ha actuat com a
revulsiu per al llançament de nous iniciatives digitals i com a
alternativa als suports tradicionals.
No tots reeixits, és clar, però dels cibermitjans registrats, 3.276 romanen actius, fet que suposa un 90% del cens obtingut. D’aquests
mitjans actius, 1.239 (37,8%) són nadius digitals i 1.661 (50,75) són
no natius. Els mitjans nascuts a la xarxa -a més de créixer i ampliar l’oferta no atesa pels mitjans tradicionals- comencen a sumar
adeptes: segons Amoedo Casals, el 64% dels usuaris espanyols de
notícies en línia s’informa a través d’algun mitjà nadiu digital.

La presència dels mitjans nadius, que arriben gairebé a un 38%
dels mitjans actius -enfront del 9% de l’estudi de 2005 abans
esmentat-, creix, dinamitza i renova el sector dels mitjans, que
ha trobat a la web la plataforma a la qual fer confluir l’estratègia
de producció, difusió i negoci dels continguts periodístics. Alhora, no s’abandonen les plataformes tradicionals: 1.936 mitjans
(59%) mantenen la seva difusió a través de la ràdio, la premsa
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o la televisió, a més del web. Tampoc es renuncia a desenvolupar continguts específics per a aplicacions mòbils (447, 13,6%)
i xarxes socials (2.923, el 89,2% té compte de Facebook o Twitter), que contribueixen a introduir noves narratives ia diversificar i rejovenir els públics. Les xarxes s’han erigit en la primera
font de notícies dels joves internautes.
La distribució territorial dels mitjans digitals mostra que els
grans centres poblacionals, així com les comunitats autònomes
amb diverses llengües cooficials, concentren major nombre de
cibermitjans. Tot i que no s’ha pogut identificar la procedència
de 849 mitjans (25%) -i, per tant, les dades no són definitives-,
Madrid (578), Catalunya (457) i Andalusia (263) sumen el major
nombre de mitjans digitals actius.

Una oferta local i generalista forta
En segon lloc, el contingut local i generalista predomina en les
velles i noves iniciatives del mercat digital dels mitjans. Tot i
que la web és una plataforma global, a mesura que ha millorat
la capacitat i mobilitat de la xarxa, ha resultat ser el millor canal
de distribució d’informació periodística i de proximitat. Generalment menys atès pels grans mitjans, l’interès pel local deixa un

marge de treball ampli
per a nous iniciatives
que ajudin a mostrar,
analitzar i entendre la
realitat més propera
amb informació útil en
la presa de decisions
quotidianes.
Així, atenent al seu
abast geogràfic, els
mitjans locals i regionals predominen
arribant a la xifra de
2.374 (72,5%), enfront dels 825 (25,2%)
dirigits al mercat nacional i als només 77
(2,4%) hiperlocals o
de barri. Pel que fa a les temàtiques, el 72% (2.199) dels mitjans tenen com a eix principal l’actualitat general. El contingut
especialitzat està present en el 28% (1.077) dels casos, i es
distribueixen en una àmplia varietat de temes, entre els quals
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destaquen la cultura, l’esport, les publicacions professionals i
l’entreteniment.
Aquest espectre temàtic mostra, però, que hi ha marge per a
noves especialitzacions que, per estar condicionats als gustos i
preferències dels públics, han de ser revisats periòdicament, a
fi d’adaptar-al consum heterogeni i canviant de les audiències.
L’ús de llengües pròpies de cada regió és un altre tret de l’oferta
de continguts del mapa de mitjans digitals. En molts casos es
tracta de mitjans locals nadius, encara que també n’hi ha lligats
a petites i mitjanes empreses de ràdio, televisió i premsa regional. La llengua més utilitzada és el castellà, la fan servir 2.482
cibermitjans (76,8%). La presència d’altres llengües cooficials
és rellevant: 547 (16,9%) fan servir el català, mentre que 112
(3,5%) el basc i 92 (2,8%) el gallec.
Un model per redefinir
En tercer lloc, la majoria dels cibermitjans són de titularitat
privada (2.076), el que hauria de diversificar el model de negoci o, almenys, introduir noves fonts de finançament i més
adequades a l’entorn digital. No obstant això, observem que
la publicitat continua sent la via de finançament predominant

-quan no l’única- per el 66,7% (2.426) dels mitjans digitals i
el patrocini per al 20,8% (756). Entre els mitjans digitals que
utilitzen el patrocini, cal destacar que en 551 casos es tracta
de patrocini públic. Mentrestant, el pagament per subscripció
només s’utilitza en el 10,5% (381) dels casos i no acaba de
quallar en el mercat espanyol com una opció de finançament
generalitzada. Encara que hi ha exemples d’èxit d’altres sistemes d’ingressos generats pels usuaris -membresía, finançament col·lectiu ocrowdfunding, micromecenatge, donatius, club
de socis, etc.-, no deixen de ser casos aïllats.
Per tant, cal assenyalar que molts mitjans digitals, sobretot locals, sobreviuen amb certa fragilitat en un entorn que ha demostrat el debilitament dels models de finançament tradicionals
i únics. Aquest punt d’inflexió arrenca amb la crisi econòmica
del sector de fa una dècada, s’intensifica després per la dispersió de l’oferta i les noves demandes dels públics i es trenca
totalment quan en l’equació entren les grans plataformes tecnològiques. A ningú se li escapa que Facebook, Google, Amazon, Apple i Microsoft acaparen bona part de la publicitat digital,
almenys a Europa i Amèrica, on les tecnològiques asiàtiques
encara no han desembarcat amb força.
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En aquest mapa de mitjans digitals -en on molts sobreviuen
amb dificultat i altres neixen amb un futur incert-, només estan
veient signes de recuperació i bona salut aquells mitjans digitals que han començat a construir una nova relació amb els
seus públics i que han apostat per continguts enriquits, noves
narratives i processos d’innovació àgils. Els públics descentralitzats i heterogenis són el centre del disseny de continguts i
del pla de negoci. I això inclou també als anunciants, els quals
volen posicionar les seves marques amb continguts -branded
content- i estratègies -brand safe- que els donin visibilitat real i
retorns eficaços.
Arribats a aquest punt, caldria fer una anàlisi de contingut i un
seguiment continuat d’aquells mitjans digitals que han innovat i
triomfat en aquest nou entorn de relacions, a fi d’identificar i definir models de producció, distribució i finançament sostenibles
per al present i futur del periodisme. Probablement, arribaríem
a la conclusió que les respostes són tan variades i vives com el
nombre i tipus de mitjans digitals identificats en aquest mapa,
i que només els professionals amb entusiasme i talent podran
explorar-amb èxit. (Infografies: Cuadernos de periodistes)
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La integració d’eines tecnològiques,
clau per aconseguir la transformació
digital
Per Carlos Gómez, Chief Màrqueting Officer The Valley / Marketing News

Vivim en un món 4.0, on els termes com digitalització, innovació, disrupció i adaptació són cada vegada més utilitzats, però
sabem realment què volen dir? Buscar noves formes de fer les
coses per millorar els processos i aconseguir solucions disruptives per adaptar-se a les oportunitats del mercat són la base i
la raó de ser de la transformació digital. Això implica conèixer
i adoptar l’ús de les tecnologies més innovadores i integrar di-

verses eines en les estratègies de negoci per tal de que les tasques diàries dels treballadors siguin més eficients i rendibles.
Dins d’aquest procés de canvi ha alguns obstacles, els soft
challenges, que resulten relativament fàcils de superar per a
certes empreses. Es tracta d’aquells reptes que no estan tan
relacionats amb la implantació d’eines tecnològiques, sinó amb
les persones i el canvi de la cultura corporativa que porta amb
si la digitalització. Per exemple, instaurar polítiques de flexibilitat laboral o capacitat de l’equip en matèria de lideratge agile o
coneixements de tendències digitals.
No obstant això, existeixen també altres desafiaments, denominats hard challengesque presenten un combat més gran, però
que, alhora, aporten valor crucial a les empreses, ja que juguen
un paper fonamental permetent ser facilitadors de tasques i automatització de processos, amb l’objectiu d’augmentar la productivitat i la competitivitat. En aquest sentit, hi ha obstacles
tècnics a l’hora d’abordar el canvi, com, per exemple, migrar els
sistemes i servidors al núvol; gestionar les dades i analitzar-les
amb eines especialitzades; connectar l’àmbit físic amb el digital
a través d’IOT (Internet de les coses); utilitzar el CRM (Customer Relationship Management) per conèixer i interactuar amb
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els clients; i / o aprofitar els beneficis de la Intel·ligència Artificial per oferir serveis d’atenció al client.
A més, perquè la transformació sigui realment eficaç, és molt
important que tots els membres dels equips involucrats siguin
formats sobre els processos digitals a implementar i que tots
els departaments de l’empresa estiguin involucrats. De fet,
un dels col·lectius on aquest coneixement cobra especial rellevància és en màrqueting, per la connexió entre les noves
possibilitats tecnològiques i el negoci. El desenvolupament del
own mitjana de les marques, les possibilitats de mesurar totes
les accions de màrqueting, la capacitat de gestionar el data
existent i l’accessible, i la personalització (atenció al client, producte i publicitat), són només algunes de les possibilitats que la
integració d’eines i aplicacions innovadores ofereix a la millora
de processos de branding i comercialització del producte d’una
empresa.
Davant l’oportunitat que ofereix la transformació digital, les
empreses cada vegada es mostren més interessades en abordar el canvi, i en aquest camí, s’han vist amb la necessitat de
comptar amb partners que els acompanyin durant el seu procés
de digitalització i els ajudin a afrontar els reptes que suposa.

The Valley, com un hub de coneixement que ofereix a les empreses tot el necessari per a la seva adaptació a aquest entorn,
ha creat un ecosistema de serveis que van des de la formació
personalitzada als equips fins l’acompanyament per ajudar les
empreses a dur a terme la digitalització.
La transformació digital implica fer veure a les empreses que
l’entorn ha deixat de ser estàtic i que cal estar preparats per
afrontar una constant evolució. Només les companyies que
siguin conscients d’aquesta circumstància i decideixin abandonar l’entorn de seguretat per abanderar la innovació tindran
cabuda en el futur. (Infografia: Developing the Business)

