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EL BUTLLETÍ de l’amic

La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Entre els internautes, les dones llegeixen més revistes i els joves van més al cinema, i no és un estereotip
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La bombolla de la desinformació: Com punxar-la?

COMUNICACIÓ DIGITAL
El problema del “clickbaiting” en els titulars de la premsa espanyola 

PUBLICITAT I MÀRQUETING
L’enlairament de la publicitat digital impulsa els grups de premsa escrita en l’inici d’any

NOVES EINES
Un mitjà local d’Estats Units automatitza articles esportius

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Un nou estudi crida a la via de la conscienciació per donar suport als diaris locals

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Una nova publicació analitza el paper del dircom davant el repte de la comunicació efímera
TRIBUNA: Quines són les responsabilitats del periodisme ciutadà?
ENTREVISTA: David Jiménez: “Necessitem tornar a dependre del lector i no de l’IBEX per recuperar la dignitat del periodisme”
ANÀLISI: Dels Millennials a la Generació Z: busquen a la xarxa tot el que necessiten i són difícils de sorprendre
DOSSIER: Què vol dir “estudis de periodisme digital”? És el mateix que periodisme?
OPINIÓ: Una economia liberal?

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Entre els internautes, les dones 
llegeixen més revistes i els joves van 
més al cinema, i no és un estereotip
Per Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació

L’últim informe de AIMC Q Panell, el panell propi d’internautes 
de l’associació responsable d’EGM, dedicat en aquesta ocasió 
a la lectura de revistes i assistència al cinema per part dels 
internautes espanyols confirma alguna cosa: les dones llegei-
xen més revistes (sobretot impreses ) que els homes, i que els 
menors de 35 anys van més al cinema, amb una assistència 
setmanal superior al 16% sobre la mitjana.

D’acord amb les dades d’aquest informe, el 68% dels internau-
tes entrevistats declara haver llegit alguna revista en paper en 
els últims 6 mesos. No obstant això, aquesta penetració cau 
fins al 38% quan el temps d’anàlisi és l’últim període (una quin-
zena per a les quinzenals, un mes per a les mensuals, dues per 
a les bimestrals). I arriba fins al 50% si es pren en consideració 
la lectura en format paper i electrònic.

Les dones lideren el consum de revistes tant en paper com en 
format digital: un 72% de les dones afirma haver llegit algu-
na revista en paper durant els últims 6 mesos enfront del 63% 
dels homes. En el cas de les revistes digitals, els percentatges 
són: 30% i 25%, respectivament. Els responsables de l’informe 
recorden que “en les primeres edicions d’aquest estudi eren 
els homes els més proclius al consum de revistes en línia, i 
la passada edició ja es va observar un augment que posava 
pràcticament en empat la penetració d’ambdós sexes (26,1% 
en homes enfront del 25,9% en dones).

D’altra banda, els lectors de revistes a través d’internet en els 
últims 30 dies, una mica més de 9 milions d’individus, supo-
sen un 27,6% dels internautes. I, d’aquests, més d’1,3 milions 
(el 4,2% del total) són lectors de revistes exclusius d’internet 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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i declaren no haver llegit cap revista en paper en els últims 6 
mesos.

El 30% dels internautes assisteix al cinema un cop al mes; gai-
rebé un 10% ho fa un cop a la setmana i un 81% afirma acudir 
al cinema almenys un cop l’any. Un 13% indica haver assistit al 
cinema acompanyat per un menor de 14 anys, de manera que 
l’informe assenyala que el consum de cinema és majoritari en-
tre els millennials i la generació Z i, de fet, el consum del medi 
cinema és més gran entre els menors de 35 anys, amb una 
assistència setmanal superior al 16%, el que suposa més de 6 
punts per sobre de la mitjana. (Il·lustració: Momoko)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors el document de l’AIMC 
Q Panell d’internautes sobre revistes i cinema. CLIQUEU AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_1974.pdf
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ACTUALITAT/ LA PRIMERA#firabarcelona

www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
IDEES, NEGOCIS, PERSONES

ABRIL
VIVE LA MOTO BARCELONA
04 - 07/04   
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)

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

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com
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La bombolla de la desinformació: 
Com punxar-la?
Per Tíscar Lara, directora de Comunicació d’EOI / Nobbot

La desinformació no és un fenomen nou. És consubstancial a 
l’ésser humà pel que fa a la seva intencionalitat (normalment 
amb un cert component polític o ideològic) i a la seva estructura 
(una barreja de veritat amb mentides assaonades i un regust 
emocional que les fa irresistibles). Qui promou la desinforma-
ció? Hi ha elements importants que fan que hagi adquirit la seva 
actual dimensió. Anem per parts:

Els promotors.- Sorprenentment, els que més haurien de pro-
tegir-nos com a ciutadans són part interessada en la seva difu-
sió: polítics, d’una banda, i mitjans de comunicació, de l’altra. 
Interessos ideològics i econòmics atrapats pel model econòmic 
que garanteix la seva subsistència: les visites amb el famós “clic-
kbait” dominant un sector basat en els continguts gratuïts a canvi 
d’atenció. I una bona mentida sol ser més atractiva que una mala 
veritat, així que l’equació guanya al seu favor. 

Polítics i mitjans, a més, que comparteixen taula amb nous con-
vidats a la festa que arriben sense targeta de visita, com poden 
ser grups d’interès que operen a l’ombra i particulars organitzats 
en granges de contingut fals que clic darrera clic fan moure la 
màquina escurabutxaques.

Els canals.- El model de negoci de les plataformes de mitjans 
socials es basa fonamentalment en l’engagement dels usuaris 
que com un Pulgarcito deixen molles de pa de la seva vida en 
línia. Són les llaminadures digitals d’un trio virtuós: interacció 
constant, data creixent i personalització al detall. Un bombó 
massa dolç per a tots aquells interessats en desinformar.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Són els espais on es troben els promotors i els usuaris, que 
són víctimes i alhora còmplices necessaris per a viralitzar la 
desinformació. Usuaris que amb el gallet fàcil i la guàrdia baixa 
comparteixen qualsevol contingut sense la mínima precaució 
sobre la seva veracitat. Impulsos, en aparença innocents, però 
que prenen força en canals privats fora del radar visible i per 
això més difícils de detectar i combatre (no oblidem que el 36% 
dels espanyols consumeix les notícies a WhatsApp ).

La tecnologia.- Aquesta es presenta cada vegada més sofisti-
cada, amb uns majordoms silenciosos, aquests fidels algoritmes 
que ens fan la vida més fàcil, que decideixen per nosaltres per 
presentar-nos “el rellevant”. Amb els seus propis biaixos racis-
tes, xenòfobs, homòfobs... un mirall que ens retorna el més lleig 
de nosaltres mateixos. I tan sofisticada com per crear robots 
programats per semblar humans i crear climes d’opinió, i com 
per simular un vídeo fals de qualsevol persona amb un dee-
pfake (veient aquest d’Obama cal preguntar quin efecte tindria 
el discurs del Rei al 23F avui en dia).

La societat.- Finalment, estem nosaltres, la societat en el seu 
conjunt. Som els Leftovers, abandonats al mythos i amb recel 
del logos, en un estat de màxima desconfiança dels estaments 

de la modernitat: la política, les institucions, els mitjans, la cièn-
cia... Atrapats en les nostres pròpies bombolles redundants que 
operen com càpsules on la diversitat no té cabuda i on la repe-
tició dels missatges actua de forma cacofònica, al loop infinit de 
les càmeres de ressò.

Víctimes dels nostres propis biaixos psicològics que operen en 
la nostra manera de pensar i de processar dades. Així tendim 
a creure en aquelles notícies que connecten amb els nostres 
prejudicis i la repetició lluny de fer-nos sospitar d’elles, els dota 
als nostres ulls de major autoritat (“com més gent ho digui més 
cert ens sembla”). Per tot això ens trobem amb la paradoxa 
que més informació fiable no implica convèncer el enganyat o 
treure-li del seu error. A vegades pot ser fins i tot contraproduent 
perquè genera l’efecte contrari: que es reforci.

Formes de combatre la desinformació.- Els governs de la 
Unió Europea tenen el seu propi pla contra la desinformació, i 
tant les plataformes de xarxes socials com els mitjans de comu-
nicació són al mateix temps part de la solució. En aquest sentit 
xarxes com Facebook, Google o Twitter s’han proposat pal·liar 
en certa forma els seus efectes des de les seves plataformes 
amb certs ajustos interns. En Whatsapp s’ha limitat el nombre 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.youtube.com/watch?v=gLoI9hAX9dw
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de reenviaments que pot fer una persona i el nombre de perso-
nes que es poden afegir en un grup.

S’han fet també molt populars portals de fact-checking que se-
guint una metodologia de treball estandarditzada en el sector 
periodístic es dediquen a investigar certes informacions per 
determinar si són falses o no (Maldita o Newtral són algunes 
d’elles). Els mitjans tampoc són aliens al fenomen i recentment 
un gran nombre d’ells a Espanya s’han unit al projecte Com-
probadoES per vigilar per la verificació de notícies en període 
electoral, mentre operen altres iniciatives com el Trust Project o 
les calculadores de transparència pròpies.

Res d’això, però,  serà suficient mentre no actuem d’una mane-
ra decidida, global i organitzada en el pla de l’educació. Sabem 
que el millor antídot davant de la desinformació és exercitar el 
pensament crític, obrir la ment a la pluralitat d’opinions, trencar 
les bombolles i exposar-se a la controvèrsia en un clima de 
debat cívic. (Infografia: SlashGear)

Canvis en les bases de les 
subvencions a mitjans impresos i 
digitals

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les ba-
ses reguladores de les subvencions estructurals per a mitjans 
impresos i digitals corresponents a 2019, les quals es convoca-
ran properament. La Secretaria de Comunicació del Govern i 
Mitjans de Comunicació ha introduït alguns canvis en les bases 
com a conseqüència de la constant evolució del sector.

Pel que fa a les subvencions a publicacions periòdiques en pa-
per, els canvis afecten tres aspectes concrets. D’entrada, s’ha 
suprimit l’exigència de distribuir dins de Catalunya un mínim del 
25% del tiratge imposada a les publicacions editades fora del 
país. La Secretaria ho argumenta per la necessitat d’adaptar-
se a la “situació canviant” de l’edició de publicacions periòdi-
ques en català fora de Catalunya, i recorre a l’article 50.3 de 
l’Estatut d’autonomia, segons el qual les polítiques de foment 
de la llengua catalana s’han d’estendre al conjunt de l’Estat, la 
Unió Europea i el món.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.crosscheckhq.com/project/comprobado/?lang=es
https://www.crosscheckhq.com/project/comprobado/?lang=es
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848896&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848896&language=ca_ES
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Un altre canvi és la reducció de l’import per exemplar difós se-
gons certificat de l’empresa auditora de les dades de justifica-
ció de la difusió/difusió de pagament ordinari per a les revistes 
gratuïtes d’abast nacional; de 0,03 euros a 0,015. Això respon 
a la voluntat d’igualar aquest tipus de publicacions amb altres 
modalitats que entren dins l’àmbit d’aquestes subvencions.

La tercera novetat és la previsió de dur a terme notificacions 
individuals per via electrònica, en adaptació a la Llei del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pel que fa a les bases reguladores de les subvencions a mitjans 
informatius digitals, les novetats fan referència a la utilització 
de subdominis per part de les empreses. Aquest tipus de difusió 
no estava prevista fins ara en les bases, i de fet s’exigia que el 
domini de la publicació no fos un subdomini.

Així doncs, la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans 
de Comunicació ha moderat aquest requisit de manera que, si 
bé com a regla general la publicació s’ha d’allotjar en un domini 
registrat a nom de l’empresa editora, es permet la utilització 
com a subdomini d’un domini aliè, sempre i quan la cessió que-
di acreditada. (Font: Gencat.cat)

La fiscalia demana processar la 
cúpula de la CCMA per organització 
criminal

La fiscalia demana processar la cúpula de la CCMA i també ex-
càrrecs del Govern de Carles Puigdemont per organització cri-
minal. Ho ha fet mitjançant un escrit adreçat a la jutge titular del 
jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona. Les persones sobre 
les que la fiscalia fa aquesta petició són: Antoni Molons, Joa-
quin Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, David Palanques, David 
Franco, Francesc Sutrías, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, Albert 
Royo, Natalia Garriga, Pablo Raventós, Rosa María Rodríguez, 
Francesc Fabregas, Josue Sallent, Xavier Puig, Rosa Vidal, 
Núria Llorach, Frederich Udina, Vicent Sanchis, Saül Gordillo, 
Martí Patxot, Mercedes Martínez, Joan Manel Gómez, Josep 
Masolivé, Àngels Barberà, Marta Garsaball i Daniel Gimeno.

La Fiscalia considera que una organització criminal és “qualse-
vol xarxa estructurada, sigui com fos la forma d’estructuració, 
que agrupi una pluralitat de persones amb una jerarquització i 
repartiment de tasques”. El text assegura que aquestes són “les 
persones que, de forma concertada i permanent en el temps, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848882&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848882&language=ca_ES
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van actuar amb la finalitat d’aconseguir per vies delictives la 
secessió de la Comunitat Autònoma de Catalunya del Regne 
d’Espanya mitjançant la seva aportació individual i jerarquitza-
da”.
 
La fiscalia argumenta que, per aquesta finalitat, van comptar 
amb el president de la Generalitat, el vicepresident i alts cà-
rrecs del Govern i que, per tant, es dona el supòsit de jerarquia 
que requereix el delicte d’organització criminal. Així com el de 
pluralitat i repartiment de papers. D’aquesta manera, la fiscalia 
pretén afegir el delicte d’organització criminal als de malver-
sació, prevaricació, falsedat documental, revelació de secrets i 
desobediència, pels quals ja es processa aquesta trentena de 
persones. (Font: El Món)

S’insta els periodistes a no acudir 
a cap convocatòria en la qual no es 
permeti el torn de preguntes
La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) 
proposa no acudir a cap convocatòria informativa que no inclo-
gui en el seu format un torn de preguntes i denunciar qualsevol 

cas de vulneració de la llibertat d’expressió, els drets d’informar 
i els drets de l’informador. Sense preguntes, no hi ha cobertura.

S’ha pres aquest acord “davant la negativa de polítics i perso-
natges públics a donar resposta a preguntes formulades des de 
l’exercici professional del periodisme, com l’acció duta a terme 
per dirigents de Vox  a la presentació de la seva candidatura a 
les eleccions municipals a Almeria”. En aquest context, apunten 
que sense la possibilitat de preguntar, el format és de declara-
ció, una circumstància que cal advertir prèviament “tant perquè 
els periodistes valorin atendre’l o no com perquè els mitjans de 
comunicació actuïn en conseqüència considerant-la informació 
remesa per un gabinet o bé com a publicitat tarifada”. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Així mateix, apunten que quan es donin aquest tipus de pràcti-
ques, els periodistes “han de fer constar en les seves informa-
cions i en lloc preferent el format i les circumstàncies de cada 
cas, així com el text de les preguntes que haurien volgut formu-
lar i no els van ser admeses”. Al seu parer, el periodista pot ad-
vertir en la seva informació, com a dada rellevant per al ciutadà, 
que el personatge de la informació no sol admetre preguntes. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: eldiario.es)

La CNMC aprova la compra de Zeta 
per part de Prensa Ibérica

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha autoritzat 
la compra de Grupo Zeta per part de Prensa Ibérica Media. Amb la 
incorporació dels actius de Zeta, Prensa Ibérica es converteix en el 
segon operador a nivell estatal de premsa diària d’informació gene-
ral, segons l’anàlisi del mercat recollida en la resolució de la CNMC, 
amb una quota en volum del 16,31% del mercat. En concret, se situa 
darrere de Vocento i per davant de Prisa, Unidad Editorial i Godó.

A més, Prensa Ibérica Media es consolida com el primer grup 
de comunicació al País Valencià, amb una quota de mercat del 

46,6%, i a Catalunya passa a ser el segon operador, amb el 
27%, segons destaca el grup, ja que, amb l’adquisició d’El Pe-
riódico de Catalunya i Sport, PIM reforça la seva presència a 
Catalunya, on ja edita Diari de Girona, Regió 7 i el setmanari 
Empordà. 

A banda, Prensa Ibérica també incorpora al seu catàleg El Pe-
riódico Mediterráneo, El Periódico de Aragón, El Periódico de 
Extremadura, La Crónica de Badajoz, Diario de Córdoba i La 
Grada, els quals s’afegeixen a capçaleres com Levante-EMV, 
Información, Diario de Mallorca, Mallorca Zeitung, La Nueva 
España, Faro de Vigo o Superdeporte. Amb la compra de Zeta, 
Prensa Ibérica també suma una dotzena de revistes especialit-
zades: Woman, Cuore, Rumore, Viajar, Stilo, Autohebdo Sport, 
Port, Digital Camera, Cartoon Network, Disney Channel, Neox 
Kidz i Like!

El grup presidit per Javier Moll ha dissenyat un pla per rellançar 
les capçaleres adquirides, reconduir les estratègies i modernit-
zar les seves estructures. (Font: Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Prisa perd 40,8 milions d’euros fins al 
març
El grup Prisa va tancar el primer trimestre de 2019 amb pèrdues 
de 40,8 milions d’euros, enfront dels 5,4 milions que va guanyar 
un any abans, després de proveir 51 milions per una sentència 
desfavorable relacionada amb l’explotació dels drets de futbol i 
Mediapro. En els comptes remesos a la Comissió Nacional dels 
Mercat de Valors (CNMV), Prisa explica que ha dotat aquesta 
provisió tot i que ha recorregut la sentència, i afegeix que està 
pendent de conèixer la decisió d’una demanda en què reclama 
136 milions a Mediapro.

A més, el tipus de canvi va tenir un impacte negatiu en els 
ingressos de 7,4 milions i de 3,4 milions en el resultat brut 
d’explotació (ebitda), principalment per l’evolució de tipus al 
Brasil i la hiperinflació a Argentina. Segons la mateixa font, els 
ingressos d’explotació van baixar el 2,7%, fins a 312.300.000, 
i l’ebitda comptable es va situar en 19 milions, xifra inferior al 
70% a la del primer trimestre de 2018. En termes comparables, 
l’ebitda va créixer el 2,6%, fins als 73,5 milions, i la resultat net 
va ser de 0,2 milions, davant 10,4 milions en el primer trimestre 
de 2018.

En una nota, el grup de comunicació, al qual pertany El País, 
assegura que els resultats operatius van estar en línia amb el 
que s’esperava i acords amb l’estacionalitat pròpia del nego-
ci, de manera que es reafirma en les previsions per al conjunt 
de l’any comunicades al mercat. “A més, s’ha culminat amb 
èxit una ampliació de 200 milions que ha servit per finançar la 
compra del 25% de Santillana a Victòria Capital Partners.  Amb 
aquesta adquisició, Prisa passa a controlar el 100% de la seva 
filial d’Educació, una operació clau per al desenvolupament fu-
tur del grup”, segons la mateixa font. (Font: Libre Mercado)

Vocento augmenta un 3,6% els seus 
ingressos en el primer trimestre

Vocento ha fet públics els seus comptes del primer trimes-
tre de 2019. En els tres primers mesos de l’any, el grup va 
aconseguir uns ingressos totals d’explotació de 95.100.000 
d’euros, un 3,6% més que en el mateix període de l’any ante-
rior, fet que suposa el primer creixement percentual en el tri-
mestre gener-març des de la sortida a borsa de la companyia 
en l’any 2006.
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L’EBITDA comparable se situa en 9,1 milions d’euros i millo-
ra 2,2 milions en relació amb l’31 de març de 2018. A més, 
el marge EBITDA comparable puja 1,3 punts percentuals fins 
al 8,8%. Els principals impactes que justifiquen la variació són 
l’EBITDA de l’àrea de Periòdics (amb un creixement d’1,3 mi-
lions d’euros), l’evolució d’Audiovisual i de Classificats (que 
suposa un impacte conjunt de +0,3 milions), els nous negocis 
de diversificació de Gastronomia i altres (amb -0.100.000) i 
l’aplicació de la nova NIIF 16 (+0,8 milions).

Després incloure la partida de despeses per impostos (-0,2 mi-
lions) i el major resultat atribuït a minoritaris (1 milió d’euros), 
el resultat net consolidat en aquest trimestre se situa en 
-4.200.000 en comparació amb les pèrdues de -5.400.000 re-
gistrades un any abans. La xifra final suposa una millora de 1,2 
milions (+ 21,8% en termes percentuals) amb relació al primer 
trimestre de 2018.

En Diaris, els ingressos d’explotació se situen en 78.200.000 
d’euros, una xifra que suposa una millora del 2,6% com a con-
seqüència de la positiva evolució de les vendes per publicitat 
(+6,8% respecte al 1T18). Les marques regionals registren 
un increment d’aquesta partida del +4,1% sobre el mateix pe-

ríode de l’any passat, mentre que a ABC s’eleven un +11,5%. 
L’augment dels ingressos publicitaris compensa sobradament 
el descens del -3% en les vendes d’exemplars. (Font: Prnoti-
cias)

Els ingressos d’Unidad Editorial 
cauen un 2% fins al març, però el 
benefici augmenta
En el primer trimestre de l’any, l’editora d’El Mundo ha declarat 
uns ingressos totals de 70 milions d’euros, el que significa un 
descens del 2% respecte al mateix període del 2018. Aquesta 
nova caiguda en la facturació es deu tant a la disminució dels 
ingressos per publicitat (-2,2 milions) com de circulació. I això 
que la divisió digital ha crescut fins al març un 11,8% respecte 
al primer trimestre de l’any passat i ja suposa el 28,3% dels 
ingressos totals d’Unidad Editorial.

Malgrat aquesta caiguda dels ingressos, l’editora novament 
aconsegueix incrementar els seus beneficis en aquesta arren-
cada d’any. Unidad Editorial ha registrat un EBITDA en el primer 
trimestre de 8,6 milions d’euros, el que representa un augment 
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del 26% en comparació amb un any abans. Però d’aquesta xi-
fra,  1,1 milions corresponen a l’adopció del principi comptable 
IFRS16. Descomptant aquest efecte, l’EBITDA del grup millora 
en 0,6 milions d’euros respecte a l’any anterior, és a dir, un 8%.

Gràcies a aquest augment del benefici, propiciat per la política 
de retallades instal·lades en Unitat Editorial des de fa temps, 
els comptes trimestrals reflecteixen un marge de rendibilitat del 
12,3%, amb un increment de 1,3 punts sobre el mateix període 
homogeni de l’any anterior, quan es va comptabilitzar un 11%. 
(font: Dircomfidencial)

Segons ARI, la influència de les 
revistes creix

Les revistes membres de l’associació espanyola d’ARI (96% 
de l’audiència total de revistes de consum), han aconseguit 
207.167.805 milions de contactes  al mes de març de 2019, + 
7,9% vs. març de 2018. L’informe de l’associació confirma la 
capacitat de les revistes per generar influència a través de les 
seves múltiples plataformes i formats i que mai han tingut tanta 
audiència i seguidors com ara.

ARI 360º és l’informe mensual d’audiència i influència del mitjà 
revistes detallat per marca. Aquest mesurament de la indús-
tria mostra la demanda de contingut d’aquest mitjà, mesurant 
l’audiència en múltiples plataformes i formats, incloent edicions 
en paper, digitals, webs, vídeo i xarxes socials, per primera ve-
gada una anàlisi centrat en l’usuari i no en el suport. 

L’estudi utilitza informació del mercat validada per mesura-
dors externs reconeguts pel mercat, EGM, ComScore i RRSS, 
ofereix informació agregada de 136 revistes i 21 editors (96% 
de l’audiència de revistes de consum) i detallallada, marca a 
marca, de 92 revistes i 14 editors. Cada editor reporta la seva 
pròpia informació a ARI, que elabora l’informe i el penja al web 
www.revistasari.es (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: APM)
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NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe ARI 360º del primer trimes-
tre d’enguany. CLICAR AQUÍ

Exterior.cat llança el seu primer 
número en paper

Exterior.cat, el portal que explica què fa Catalunya al món, ha pu-
blicat el seu primer número en paper. La revista té una periodici-
tat semestral i un tiratge de 6.000 exemplars, i complementa els 
continguts del diari digital impulsat al gener pel Grup Comunicació 
21. El primer número està protagonitzat per una entrevista amb el 
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, Alfred Bosch. A més, la revista inclou articles de Daniel Conde-
minas, Pau Andrés, Rafael Hidalgo o Olga Irastorza, entre d’altres.

La publicació impresa es distribueix al centenar de casals ca-
talans i les delegacions de la Generalitat que hi ha al Món, els 
consolats de Barcelona, administracions i institucions públi-
ques, així com alguns mitjans de comunicació i agències de pu-
blicitat. Exterior.cat té la voluntat de contribuir a donar visibilitat 
a l’acció exterior de la Generalitat i les seves delegacions, així 
com de l’Institut Ramon Llull i les seves oficines.

El mitjà dona cobertura a tot allò que la Generalitat promou a 
l’exterior per ajudar a establir capital i teixit empresarial i cultu-
ral català, principalment al Benelux, Regne Unit, Irlanda, Ale-
manya, Itàlia i els Estats Units, on Catalunya té veu pròpia. A 
més, Exterior.cat també informa sobre projectes en marxa, con-
vocatòries laborals, inversions en ciència o activitats culturals, 
i fa seguiment de col·lectius i casals catalans. (Font: Comuni-
cació 21)

Els lectors afirmen que els diaris 
canadencs són fiables

L’informe anual dels diaris del Canadà conclou que el 88% dels 
canadencs van llegir un diari en format imprès o digital -princi-
palment a través dels seus telèfons mòbils- almenys una vega-
da per setmana, un augment del 3% respecte a l’estudi ante-
rior. L’enquesta, realitzada al febrer d’aquest any, és un referent 
anual dels lectors de diaris canadencs i és realitzat per Totum 
Research en nom de News Media Canada.

“Tenint en compte els nivells més elevats de desconfiança glo-
bal, estem veient una afinitat clara i contínua per la informació 
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fiable que proporcionen els diaris”, va dir Bob Cox, president 
de News Media Canada. Els lectors de diaris digitals continuen 
augmentant any rere any: l’informe de 2019 va trobar que el 
83% dels lectors de diaris canadencs estan accedint almenys 
a alguns dels seus continguts en línia. La majoria d’aquests 
lectors utilitzen aquest contingut digital per complementar, no 
pas substituir, els lectors d’una edició impresa del diari, segons 
un comunicat de premsa sobre l’enquesta. En total, el 52% 
dels lectors de diaris accedeixen al contingut de periòdics tant 
de fonts impreses com de fonts en línia. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)
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El problema del “clickbaiting” en els 
titulars de la premsa espanyola 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
Dins la col·lecció “Estudios sobre el mensaje periodístico”, els 
professors Jesús García Serrano, Luis M. Romero-Rodríguez i 
Angel Hernando Gómez, de la Universitat Carlos III, de Madrid, 
han fet públic el seu Anàlisi del “clickbaiting” en els titulars de 
la premsa espanyola. Segons l’anàlisi, i com a resum del tre-
ball, “la qualitat del periodisme digital es troba actualment en 

risc causa de l’alta competència existent per obtenir trànsit des 
de les xarxes socials. Així, resulta cada vegada més freqüent 
la inserció de titulars cridaners (clickbaiting), de vegades poc 
rigorosos, que pretenen funcionar com «hams», podent distor-
sionar la realitat i incrementar la desinformació.

Desinformació i infoxicació
L’anàlisi recorda que “els diaris han d’informar als seus lectors 
sobre els fets de cada dia de una forma que resulti creïble i sen-
zilla, atès que es tracten d’assumptes d’interès que han de ser 
transmesos amb garanties d’objectivitat i rigor professional”. I 
continua: “No obstant això, la pràctica difereix àmpliament, ja 
que molts diaris no tenen pudor a disfressar les informacions 
de pseudo-realitat, de vegades fins i tot de forma descarada, 
instal·lant així la desinformació i intoxicant als lectors, com ja 
escriva el professor De Pablos Coello el 2008. 

La pseudo-informació té més presència en els continguts inse-
rits en mitjans digitals i xarxes socials, encara que també els mi-
tjans tradicionals estan optant de manera creixent cap a la “ta-
bloidització”, que es produeix a través de la inserció d’un cada 
vegada més gran nombre de continguts de caràcter límbic. Això 
es  produeix a causa que els mitjans de comunicació no dei-
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xen de ser, per sobre de tot, empreses, que han d’adaptar els 
seus productes a la demanda dels seus consumidors. Segons 
l’anàlisi, d’aquesta manera, l’audiència influeix en la generació 
de continguts, en decantar-se aquesta per un tipus o un altre 
de producte en el seu consum informatiu. Així, la desinformació 
sistémico-estructural de l’ecosistema actual ve fomentada per 
la mateixa audiència, com a víctima propiciatòria del sistema 
desinformatiu, i l’avidesa pel consum de continguts buits (o 
pseudo-continguts), que resulten intoxicadorss i inútils per a la 
presa de decisions. 

En l’actualitat –com aclareix aquest treball dels professors Gar-
cía Serrano, Romero-Rodríguez i Hernando Gómez-, l’augment 
d’accés a informacions dóna lloc a una situació de sobresatu-
ració informativa que fa molt difícil que les informacions puguin 
ser compreses, donades les altes probabilitats de sobrecàrrega 
informativa. Es dibuixa, per tant, un escenari que es torna més 
i més complex, en el qual “ens tornem incapaços d’analitzar 
la càrrega informativa, donant lloc a que la desinformació i la 
manipulació comencin a assumir-se com realitats institucio-
nalitzades, en tant que cada vegada serem menys capaços 
d’identificar-les.” 

Clickbait 
El treball dels professors García Serrano, Romero-Rodríguez 
i Hernando Gómez, dibuixa clarament el fenòmen “clickbait”: 
“Els titulars dissenyats (de forma enganyosa o amb poc rigor 
informatiu) amb la finalitat de cridar l’atenció perquè el lector 
faci clic a l’enllaç, són coneguts com clickbaits (Chakraborty, 
Paranjape, Kakarla i Ganguly, 2016). Els periodistes utilitzen 
sovint aquests «esquers» com un dispositiu estilístic i narratiu, 
induint a la curiositat, amb l’objectiu que els lectors entrin en 
l’article. Si el web no genera suficient trànsit, obtindrà, per tant, 
menys ingressos publicitaris”.

Dit d’una altra manera, l’anàlisi reconeix que el clickbait “és una 
estratègia recent que utilitzen els mitjans per aconseguir visites 
mitjançant l’ús de valors extraperiodístics a la redacció dels ti-
tulars. D’aquesta manera, els periodistes pretenen persuadir el 
receptor, a través de la generació de suspens, emoció, curiositat 
o enfocaments escabrosos, deixant de banda certs criteris de 
rigor informacional. De vegades, fins i tot, aquest tipus de titulars 
semblen distorsionar la realitat, amb presumpcions que semblen 
improbables i que no  poden ser substanciades en el text com-
plet. per el que, des d’una perspectiva crítica, aquesta pràctica 
queda més a prop de la manipulació que de l’estimulació, no 
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endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
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havent de ser ignorada o considerada un dany col·lateral en la 
guerra per fer-se amb un major nombre de lectors”.

D’altra banda, l’anàlisi ens parla de la inundació constant de 
clickbait, la qual “podria fer que aquesta  pràctica es convertís 
en una altra forma d’spam, obstruint les xarxes socials i podent 
resultar molesta per la experiència de els usuaris”. L’anàlisi del 
clickbait ens explica, també, que aquest pot ser de tipus omis-
siu, exagerat, surrealista, ambigu, vulgar, erroni, d’esquer en 
cadena o de format incorrecte. (Infografia: Your Charisma BV)

The Times continua afegint 
subscriptors i incrementant els seus 
ingressos digitals
El creixement de la subscripció digital continua sent el motor 
d’alimentació de la New York Times Company, com ho de-
mostren els seus guanys del primer trimestre millors del que 
s’esperava publicat dimecres. The Times va registrar un bene-
fici net de 30,2 milions de dòlars durant els tres primers mesos 
del 2019, superant les expectatives dels analistes i superant 
els 22 milions de dòlars en ingressos nets publicats fa un any.

El diari continua beneficiant-se d’una base digital creixent de 
subscriptors. Durant el primer trimestre del 2019, el Times va 
afegir 223.000 subscripcions exclusives digitals, cosa que va 
fer que el nombre total de subscriptors fos de 4,5 milions. És el 
tercer trimestre consecutiu que Times ha afegit més de 200.000 
subscripcions digitals, després d’haver-ne sumat 265.000 en 
els últims tres mesos de 2018 i 203.000 el trimestre anterior. 
A més, els ingressos per publicitat digital van augmentar un 
18,9%, fins a gairebé 56 milions de dòlars en el primer trimestre 
del 2019.

En un comunicat de l’editora, s’afirma que el Times continua 
complint la seva missió d’arribar als 10 milions de subscriptors 
totals el 2025, un objectiu que la companyia va anunciar tot just 
haver registrat els seus resultats al febrer. “Seguirem invertint 
en el nostre periodisme, producte i màrqueting a nivells elevats 
per atraure i retenir un gran nombre de nous subscriptors al 
Times”, va dir dimecres Mark Thompson, president de la New 
York Times Company. (Font: CNN Business)
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El que els mitjans poden aprendre 
d’altres organitzacions impulsades 
per membres

 
El Centre Knight per al Periodisme en les Amèriques i el Mem-
bership Puzzle Project han publicat un informe sobre moviments 
basats en membres, perquè els diaris puguin tenir les claus que 
mouen a aquestes organitzacions. L’informe, Membership in 
News & Beyond: What Mediaa Can Learn from Other member-
Driven Movements, escrit per Emily Goligoski i Matt Thompson, 
sosté que “les persones que treballen en el sector de les notí-
cies han de mirar horitzontalment, no només verticalment, per 
ser sostenibles i explicar millor les històries de com treballem”.

Goligoski i Thompson, juntament amb un equip d’investigadors, 
van abordar el tema del que els mitjans de comunicació podrien 
aprendre d’organitzacions que no són mediàtiques, com els mo-
viments ambientals, les esglésies i les comunitats de codi obert. 
Segons indiquen des del Knight Center, l’enfocament està en la 
membresía (és a dir, soci d’una entitat) i en com aquest model 
de negoci pot beneficiar els mitjans de comunicació. A diferèn-
cia de les subscripcions, on les persones paguen per accedir o 
rebre notícies, la membresia implica una profunda relació entre 
el mitjà i l’audiència. En essència, un membre té vincles més 
forts amb un diari que el que el té un subscriptor, i és una con-
nexió duradora que pot resultar més beneficiosa a llarg termini.

L’informe es guia per tres preguntes clau: Per què s’uneixen 
els membres? Què fan els membres? Com creixen les comu-
nitats de membres? L’informe va ser presentat durant un dels 
panells de ISOJ moderat per Goligoski titulat “Subscripcions 
i afiliacions: reinventant la relació amb la seva audiència”. El 
Centre Knight per al Periodisme en les Amèriques va ajudar a 
editar l’informe. A més de en anglès, es publicaran versions en 
espanyol i portuguès. (Font: Laboratorio de Periodismo)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe del 
Centre Knight. CLICAR AQUÍ  
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El 44% dels consumidors es queixa 
que hi ha molts anuncis a internet

Fa 10 anys, els internautes rebutjaven la publicitat perquè era 
intrusiva i els impedia navegar a la xarxa. Avui, la principal 
queixa dels usuaris digitals ha de amb la saturació que gene-
ra l’excés d’anuncis. Segons l’Estudi de Consum de Mitjans i 
Dispositius 2019, en el qual Kantar ha enquestat a 1,297 inter-
nautes, fa una dècada el 44% dels usuaris digitals evitava els 
anuncis perquè els redireccionava a un altre lloc web, mentre 
que el 40% es queixava que li treien temps.

Enguany, la principal molèstia pel 44% dels enquestats és 
que hi ha molts anuncis a internet, aquest excés impedeix que 
el 27% dels internautes posi atenció al que es promociona. 
D’acord amb dades de l’agència de comunicació Make360, els 
consumidors reben 5.000 impactes publicitaris al dia, dels quals 
només en processen el 10%.

El repte a vèncer per les marques és la sobrecàrrega 
d’informació. Avui el consumidor és més sofisticat, ja no n’hi ha 
prou fer una segmentació tradicional per conèixer què li agrada 
i quants anys té. La clau està en anar més enllà i entendre què 
hi ha nivells de involucrament i convivència en l’entorn digital. 
Les marques han d’entendre al consumidor considerant acti-
tuds i disponibilitat a l’entorn. 

Si bé encara no hi ha una llei que reguli el que es comparteix 
a les xarxes socials, segons l’estudi, el 52% dels internautes 
confia en la informació que transmeten les seves marques favo-
rites en xarxes socials. Això indica que cal seguir treballant per 
reforçar la seguretat dels consumidors. (Font: Mercadotecnia 
– infografia: consum.es)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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L’enlairament de la publicitat digital 
impulsa els grups de premsa escrita 
en l’inici d’any
Per Dircomfidencial

  
El pessimisme que s’estén respecte a les previsions d’inversió 
publicitària a la televisió tradicional contrasta de ple amb el bon 
to demostrat pels grups de premsa escrita en aquest inici d’any. 
Els principals diaris travessen una situació més favorable que 
les de les televisions per primera vegada en molt de temps. 
Gràcies essencialment a l’impuls del mitjà digital, que va créixer 
un 12,2% fins al març segons Infoadex.

Així ho testifiquen les dades de facturació referits al primer tri-
mestre aportats pels grans grups de comunicació. D’aquesta 
manera, davant de la frenada en els ingressos comercials de 
Mediaset (0%) i Atresmedia (+2,1%), destaca el creixement de 
Prisa i Vocento en un moment dominat per la cautela del sector. 
Queda fora d’aquesta tendència Unitat Editorial, la facturació 
fins al març de la qual va caure un 2%  pel retrocés de la publi-
citat tradicional i de la circulació.

D’una banda, l’editora d’El País va registrar durant els primers 
mesos de l’any un increment del 10% en la publicitat de prem-
sa, la seva principal font d’ingressos. La xifra va arribar als 23,6 
milions d’euros, 2,2 milions més que en el mateix període del 
2018. Dins d’aquest segment, la part digital va créixer un 27% 
a Prisa, més del doble de la mitjana de mercat, representant ja 
un 58% del total de la publicitat (79% en diari AS). No obstant, 
la publicitat en paper es va reduir un 4%, taxa que modera les 
caigudes dels últims temps.

Els ingressos publicitaris de Prisa (+10%) i Vocento (+10%) 
van créixer molt més que els de Mediaset (0%) i Atresmedia 
(+2,1%) en el primer trimestre. D’altra banda, les vendes de 
publicitat van pujar un 10,8% a Vocento durant el mateix perío-
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de, a la qual cosa va contribuir l’efecte favorable de la Setma-
na Santa. També en aquest cas el comportament publicitari va 
estar per sobre del mercat. Tant tradicional, on es va trencar la 
llarga evolució negativa amb un mínim creixement del 0,8%; 
com en línia, que va millorar un 16,1%. Dins d’aquesta última, 
el rendiment de la publicitat estatal (+32,2%) va superar al de 
la local (+21%). Igual que en capçaleres, ja que les vendes co-
mercials d’ABC es van incrementar un 11,5%, amb una pujada 
en digital del 38,8%; mentre que en les marques regionals van 
créixer un 4,1%.

Per la seva banda, la divisió digital de Unitat Editorial ha cres-
cut fins al març un 11,8% respecte al primer trimestre de l’any 
passat; i ja suposa el  28,3% dels ingressos totals de l’editora. 
Malgrat tot, aquest progrés es veu entelat per la contracció del 
negoci imprès. (Foto: Flowers HD Wallpaper)

Carat tornarà a gestionar el compte de 
mitjans de Turisme de Catalunya

Per quart exercici consecutiu, Carat ha estat l’agència de mi-
tjans triada per l’Agència Catalana de Turisme per gestionar la 

seva campanya publicitària d’aquest any. Es tracta d’un compte 
valorada en 2,7 milions d’euros. La companyia del grup Dentsu 
Aegis Network ha millorat les propostes de les també multina-
cionals Havas Media (grup Havas) i WaveMaker (WPP).
  

Ja l’any passat Carat va ser novament l’empresa adjudicatària 
d’aquest compte, encara que en 2018 estava valorada en un 
import, una mica més gran, de 3,1 milions d’euros. També 
aquest moment es va imposar en un concurs públic a Havas 
Media i WaveMaker; que són les companyies que formen part 
de l’acord marc publicitari català des de l’any 2015. Carat tam-
bé va ser la companyia guanyadora en 2017 i en 2016, comptes 
valorats en aquests anys en 1,9 milions d’euros i 3,1 milions 
d’euros, respectivament.
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Per a aquest any, l’Agència Catalana de Turisme preveu una 
campanya enfocada al mercat anglès (especialment Londres), 
que se’n portarà el 42% del pressupost total, que s’acosta als 3 
milions d’euros. Un altre 42% dels fons es destinarà a les cam-
panyes  “És el que veus, és el que vius” i “La Ruta de l’Atza”, 
que englobarà accions de màrqueting amb Vueling i d’altres 
sobre gastronomia i enoturisme; i cultural. També hi haurà una 
petita part per dinamitzar el turisme familiar i les plataformes so-
cials de l’Agència. (Font: Dircomfidencial – infografia: Pinterest)

BBVA, Volkswagen i 888 Casino, els 
anunciants amb major inversió a internet

BBVA, Volkswagen i 888 
Casino encapçalen el ràn-
quing de majors anunciants 
a internet, segons l’informe 
elaborat per Arce Media, 
amb dades a valor de tarifa, 
corresponent al passat mes 

d’abril. L’anàlisi ha detectat activitat per a un total de 5.801 mar-
ques i 38.102 creativitats.

Per sectors, Finances i Assegurances ha liderat la inversió a in-
ternet representant el 16.5%. El segueixen el sector Automoció 
amb un 16.3% i Serveis Públics i Privats amb un 9.3%.

Pel que fa als editors, els que han captat més inversió publicitària 
han estat Marca, As i ABC. Finalment, l’informe assenyala que el 
20% de la inversió detectada ha estat servida per Google. 

Cau la inversió publicitària en ràdio
Mentrestant, l’any passat les ràdios catalanes van facturar 50,7 
milions d’euros, un 1,4% menys que els 51,4 milions de l’any an-
terior. D’aquesta manera, la inversió publicitària ha patit un lleu-
ger retrocés després de quatre exercicis consecutius creixent, 
segons l’informe anual que fa Media Hotline per a l’Associació 
Catalana de Ràdio. En el conjunt de l’Estat, la inversió publici-
tària en el mitjà radiofònic és del 3,5%, i ja acumula quatre anys 
de pujades.

La ràdio aporta un 15% dels 338,1 milions d’euros d’inversió 
publicitària en el conjunt de mitjans catalans, una dècima més 
que el 2017. Pel que fa a tipologia d’emissores, les generalis-
tes abasten el 65% del mercat publicitari, 2,3 punts més que el 
2017, i les temàtiques les baixen fins al 35%. Respecte al 2007, 
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les ràdios generalistes han incrementat la quota de mercat en 
9,7 punts, mentre que les temàtiques l’han perdut. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: Youtube)

NOTA: Us oferim l’informe complet d’Arce Media CLICANT 
AQUÍ 

La indústria del futbol podria acceptar 
publicitat en el VAR

El VAR ja és una realitat en la indústria del futbol des que la 
FIFA l’introduís l’any passat al Mundial de Futbol. Ara, les orga-
nitzacions que estan relacionades amb aquest esport estan ex-

plorant la forma d’obtenir uns ingressos extra a través d’aquest 
nou component que s’ha afegit als partits. I és que, mentre que 
les opinions segueixen dividides respecte a l’ús del VAR en el 
futbol, algunes empreses ja han acostat posicions amb la FIFA 
oferint alguna cosa innovadora: el patrocini en les pauses del 
VAR.

La FIFA hauria mantingut ja algunes converses amb empreses 
que volen vincular les seves marques al VAR. I a Espanya Lali-
ga estaria considerant també les seves oportunitats comercials 
des que va introduir el VAR fa uns mesos. Segons les estima-
cions, el VAR va aparèixer en pantalla durant la Copa Mundial 
de la FIFA 2018 un total de 27 minuts. Són moments d’alta in-
tensitat i concentració, que apareixen al mig del partit, de mane-
ra que podrien haver-se traduït en diners, segons el consultor 
de màrqueting esportiu Tim Crow. Un minut de temps comercial 
durant un gran torneig pot costar fins a 600.000 euros. “Per a 
un patrocinador, això és un somni fet realitat” , assegura Crow. 
I per a les competicions, la multiplicació de 600.000 euros pels 
27 minuts de VAR podria traduir-se en una importantíssima font 
d’ingressos. (Font: The Wall Street Journal – infografia: sema-
na.com)
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Les marques de futbol més valuoses 
del món

El Reial Madrid ha recuperat la corona com la marca de futbol 
més valuosa del món, segons l’últim informe de Brand Finance. 
Amb un valor de marca de 1.646 milions d’euros, el club ma-
drileny està al capdavant d’un exclusiu grup amb més de 1.000 
milions d’euros que inclou el Manchester United (1.472), Barce-
lona (1.393), Bayern Munic (1.314), Manchester City (1.255) i 
Liverpool (1.191).

Els sis clubs representen més del 40% del valor total de la mar-
ca al rànquing Brand Finance Football 50 2019 de les marques 
més valuoses de l’esport, el que subratlla la concentració de ri-
quesa i la creació d’un conjunt de “super clubs”. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)
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Un mitjà local d’Estats Units 
automatitza articles esportius
Per Christine Schmidtmay, Periodismo Digital / Xarxa Interna-
cional de Periodistes

Quan parlem de robots i periodisme, són generalment els grans 
mitjans de comunicació -com The Washington Post o The As-
sociated Press- els que experimenten amb l’automatització 
dels seus articles. Ara Richland Source, un jove mitjà digital 
de Mansfield, Ohio, s’ha pujat a l’onada.

Amb Abundat, una empresa d’intel·ligència artificial que com-
parteix el seu espai de coworking (així és com es van conèixer), 
Richland Source està automatitzant articles dels resultats dels 
esdeveniments esportius de les escoles secundàries d’Ohio. 
Els detalls publicats són exactament els que busquen els pares 
i els fanàtics, diu l’editor en cap, Larry Phillips. “L’automatització 
cobreix els detalls essencials que el lector espera rebre del seu 
mitjà local. Això allibera els periodistes perquè puguin dedicar-li 
més temps al tipus de treball que volen fer”, explica.

Richland Source va crear Lede AI amb l’ajuda d’Abundat, enca-
ra que el mitjà és el propietari del producte i va utilitzar a Abun-
dat com a contractista. El procés no va ser del tot agradable: 
en un començament els cinc periodistes full-time de Richland 
Source i alguns ajudants van passar un divendres a la nit tra-
duint els resultats esportius de ScoreStream d’arxius de text de 
Lede AI  a articles a CMS per al site, i el personal de Phillips va 
escriure centenars d’escenaris. Avui, l’staff pot dormir mentre 
Lede AI publica els resultats dels jocs nocturns.

“Durant vuit setmanes un ésser humà es va asseure i va edi-
tar cada peça abans de sentir-nos còmodes de poder executar 

NOVES EINES
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el programa”, explica Jay Allred, president de Richland Sour-
ce. Ara, després de completar una fase beta amb altres sets 
mitjans (que Richland Source es va negar a nomenar) i més 
de 20.000 articles publicats amb zero inexactituds, l’equip està 
tractant d’incorporar a altres redaccions en el projecte.

Quin aspecte tenen aquests articles? Sovint, només un titular, 
el rengle “Sports Desk”, una oració i alguns anuncis.  

Finalment, el Washington Post ja ha seguit un camí similar auto-
matitzant els resultats de futbol de les escoles secundàries amb 
IA Heliograf, i Associated Press ha generat automàticament 
articles sobre els resultats del beisbol de lligues menors i els 
avenços en la MLB.

Però Richland Source està tractant de convertir Lede AI en la 
seva pròpia mini-versió d’Arc Publishing del Washington Post, 
construint al programari com a font d’ingressos, sumant-los als 
seus anuncis i el seu renovat programa de membresia.

Allred explica que el diari digital ha considerat automatitzar 
altres tipus d’històries, com béns arrels o matrimonis i defun-
cions, però es va quedar amb els esports a causa de la relació 

existent amb ScoreStream. Les històries esportives, a més, te-
nen més probabilitats de traccionar trànsit de cerca. “Volem fer 
alguna cosa que creï una oportunitat perquè les redaccions i les 
petites empreses locals dominin un mercat”, diu Allred.

El mitjà Richland Source s’està expandint i està tractant 
d’augmentar la seva base de subscriptors per a contractar a 
dos nous periodistes. La membresía ha canviat la forma de 
treball d’aquest lloc sense ànim de lucre, amb històries impul-
sades per Hearken i un procés més senzill per donar-li diners 
al lloc (Richland Source també va participar recentment en la 
acceleradora de membres de Facebook per a llocs de notícies 
locals). El mitjà també vol introduir butlletins informatius curats 
per l’audiència i esdeveniments per a subscriptors. Que s’han 
duplicat en els darrers 90 dies i està en camí de duplicar-se 
novament en els propers 90, observa Allred.

Richland Source aviat serà rendible, però Lede AI s’haurà 
d’apropar encara més a l’objectiu. Allred està venent Lede AI a 
200 dòlars al mes i 4 dòlars per article, si l’article obté 10 vistes 
de pàgina o més en els primers 30 dies des de la publicació. 
Durant la temporada de futbol 2018 d’escoles secundàries, el 
Richland Source va publicar 866 articles en total; desglossats 
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en148.700 pàgines vistes, 1.166 de les quals tenien més de 10 
visites i van ser facturades. Va donar tres posicions de visualit-
zació programàtiques en cada article @ 2.00 CPM. Això vol dir 
892,20 dòlars d’ingressos de publicitat programàtica.

“Sabem que construïm una eina que necessitàvem”, diu Allred. 
“Quan vam descobrir que l’eina funcionava, vam pensar que 
altres redaccions també hi podrien estar interessades”. (Info-
grafia: NiemanLab)

La Unió Europea regalarà WiFi a 510 
pobles d’Espanya

La Comissió Europea ha donat a conèixer els 3.400 munici-
pis europeus que rebran una ajuda financera per instal·lar 
connexions de WiFi gratuïtes en espais públics. Es tracta de 
15.000 euros per poble que aniran destinats a la instal·lació de 
punts WiFi a places, parcs, museus, centres de salut o biblio-
teques. Aquesta iniciativa es troba dins el programa ‘WiFi4EU’. 
A través d’aquest projecte la UE vol donar suport i promoure 
la instal·lació de connexions d’alta velocitat en municipis euro-
peus, entre uns 6.000 i 8.000.

El pressupost d’aquest programa per al període 2018-2020 és 
de 120 milions d’euros. Espanya, Itàlia i França són els països 
que més es beneficiaran de la segona convocatòria d’aquest 
ajut: 510 municipis a cada país. Així, se’n porten cadascun un 
15% del pressupost per a aquesta convocatòria: el sostre que 
marquen les normes. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: El Pais)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el llistat complet de loca-
litats catalanes i espanyoles amb WiFi subvencionat per la Unió 
Europea. CLIQUEU AQUÍ   
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Google Bumper Machine: una nova 
eina per convertir automàticament 
anuncis llargs en vídeo ads de 6 
segons

Google ha anunciat el llançament de Bumper Machine , una 
nova eina que promet facilitar la creació de campanyes publici-
tàries de vídeo a YouTube utilitzant el potent sistema de machi-
ne learning del gegant d’internet. Google va crear els anuncis 
de vídeo Bumper el 2016: un format de sis segons especial-
ment creat per a dispositius mòbils, i que no poden ser omesos. 
Des de llavors, els Bumper Ads han ajudat a millorar el reconei-
xement de marca d’acord amb Google. Així, assegura que el 
83% de les campanyes amb aquest tipus d’anuncis van generar 
un increment significatiu del record de l’anunci, més del 30%.

No obstant això per a algunes de les marques ha estat tot un 
repte comprimir els vídeos de les seves campanyes , normal-
ment de 90 segons o més, en un missatge de sis segons. Amb 
Bumper Machine els especialistes de màrqueting i anunciants 
poden transformar els seus anuncis de vídeo actuals de qual-
sevol mida en vídeo ads de 6 segons. Per utilitzar-la, els anun-

ciants han de pujar el seu clip de vídeo, i després d’això la 
intel·ligència artificial de l’eina identificarà els moments més 
interessants i millor estructurats del vídeo, per exemple aquells 
que mostren el producte, el logotip de la marca, rostres hu-
mans, moviment i contrast d’imatges, entre d’altres.

El procés només durarà uns minuts i els publicistes podran  triar 
entre tres o quatre opcions, a més de tenir l’opció d’editar o fer 
algun canvi simple abans de guardar els seus vídeos i conver-
tir-los en una campanya. (Font: Marketing4 eCommerce)

Lenovo introdueix el primer ordinador 
portàtil plegable

Lenovo, que ha estat treballant en el prototip de portàtil ple-
gable durant tres anys, espera comercialitzar-lo el 2020. Amb 
una pantalla plegable de 13,3 polzades, aquest nou producte es 
podrà utilitzar plegat, mostrant un teclat tàctil a la part inferior o 
com a PC clàssic, que el connecta a un teclat Bluetooth.

Amb una pantalla OLED de 13,3 polzades, aquest PC té una 
pantalla de 4:3 a pantalla completa i es converteix en una pan-
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talla de 9,6 polzades quan es plega. Per a quin ús? Lenovo 
ha suggerit diversos casos d’ús: plegats, la part inferior de la 
pantalla es pot utilitzar com a teclat tàctil; desplegat, canvia a 
una pantalla més gran, que es pot utilitzar com a tauleta o es 
connecta a un teclat Bluetooth. També es pot utilitzar lleugera-
ment plegat, com un llibre. Dirigit a professionals molt mòbils i 
amb coneixements tècnics, s’ha considerat que és un ordinador 
complet i no només un dispositiu secundari com una tauleta.
El nou ordinador portarà un programari de lectura adaptat a 
llibres digitals de dues pàgines. (Font: The Verge)

NOVES EINES
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Un nou estudi crida a la via de la 
conscienciació per donar suport als 
diaris locals
Per Laboratorio de Periodismo

La periodista canadenca  Marie-Ève Martel ha publicat un llibre 
en el qual tracta de donar algunes claus per ajudar a ressuscitar 
als diaris locals al Canadà. “Extinction de voix. Plaidoyer pour 
la sauvegarde de l’information régionale “(Extinció de la veu. 
Defensa de la preservació de la informació regional), aborda la 
crisi que pateixen els mitjans locals d’aquell país, algunes de 
les seves causes i possibles solucions. 

Una de les causes cap a les que apunta Martel és la política per 
part de moltes administracions locals de controlar el missatge. 
L’oportunitat que els donen les xarxes socials i les seves webs, 
de publicar informació sense que passi per cap filtre, ni sigui 
qüestionada, els anima a anar apartant-se dels mitjans locals 
perquè són incòmodes en general, i aprofundeixen en aquest 
sentit en la crisi de la premsa local canadenca. Cada vegada 
més, l’accés a la informació és més complicat i molts càrrecs 
electes s’escuden que ja s’ha publicat al web o en xarxes so-
cials i tracten d’impedir que s’accedeixi a més informació, in-
cloent preguntes o accés a informació complementària, segons 
recull el Courrier Frontenac.

Segons Martel: “Ara les ciutats estan gestionant la seva imatge 
com a negoci i alguns polítics electes pensen que ja no han 
de passar pels mitjans per parlar amb el públic perquè tenen 
Facebook i el seu butlletí municipal”, diu la periodista, però fa 
una crida als ajuntaments i entitats administratives locals i re-
gionals perquè acabin amb aquesta tendència, perquè “el pa-
per d’un govern municipal és comunicar informació de manera 
transparent per al benefici dels ciutadans, però el que veiem 
avui és que aquesta informació local només busca beneficiar 
l’administració pública i donar una bona imatge dels polítics. El 
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filtre periodístic que s’aplicaria a aquestes informacions faria 
que el resultat final no fos tan rodó, i això no agrada. Però es 
tracta de posar algunes coses en perspectiva. La gent ha de 
tenir accés a informació de qualitat”, diu Martel.

Els comerciants locals també n’han de prendre consciència 
Un altre dels punts que assenyala Martel és la necessitat que 
els comerciants locals es conscienciïn de la importància dels 
periòdics locals com a generadors d’ocupació: l’arribada de ge-
gants del web com Google, Apple, Amazon i Facebook ha per-
judicat i continua perjudicant els mitjans, principalment a nivell 
financer. Els governs, els ajuntaments i les empreses gasten 
molts diners en publicitat en aquestes plataformes, en detriment 
dels diaris, la ràdio i la televisió de proximitat, assenyala.

“Fins i tot els comerciants locals li estan dient a la gent que no 
compri a Amazon o Ebay, però aquest mateix comerciant anun-
cia els seus productes a Facebook, mentre que realment són el 
seu periòdic o ràdio local els que generen beneficis econòmics 
locals i ocupació.  Hi ha un doble discurs, la gent sembla no 
adonar-se i això ha d’acabar. En realitat, és més barat anunciar-
se a Facebook, però crec que és un problema ideològic invertir 
en un mitjà”, diu Casa-Eve Martel

Segons la periodista, el model de negoci dels mitjans escrits, 
entre d’altres, ja no funciona i necessita ser redefinit. “La gent 
necessita entendre que la informació, fins i tot si està disponi-
ble de forma gratuïta, no es crea del no-res. Hi ha un treball 
de periodisme, investigació, viatges i tots els altres despeses 
relacionades. El fet que els mitjans de comunicació hagin fet 
aquesta informació gratuïta treu la noció que té valor financer, 
però també se la treu des del punt de vista democràtic. Crec 
que ha d’haver-hi algun treball educatiu per revertir la situació”.

Martel també creu que els governs s’han d’implicar en aquesta 
tasca: “” És possible que es requereixi, en virtut de la Llei de 
Dret d’Autor, que Facebook, per exemple, que gaudeix de molt 
trànsit i ven publicitat a través del contingut dels periodistes, pa-
gui una tarifa.  Per què estem enriquint a aquest gegant amb el 
que produïm i no obtenim absolutament res d’ells?”, es queixa 
la periodista.

En el cas del Canadà, el perdre’s l’obligació dels municipis 
de publicar els seus avisos públics als diaris locals també ha 
causat pèrdues significatives d’ingressos. “Els càrrecs electes 
diuen que els ciutadans aniran al seu lloc web, però qui consul-
tarà voluntàriament un avís públic en aquest lloc? Pot ser una 
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fracció molt petita de persones. La majoria d’ells ho llegien tot 
fullejant la seva revista setmanal. A més, era un ingrés molt im-
portant per als mitjans de comunicació locals. De vegades, era 
el salari d’un o dos periodistes, mentre que per a una ciutat, no 
és de bon tros ni l’1% del seu pressupost”, diu Martel.

“Els mitjans nacionals, quan parlen de les regions, és per-
què les coses no van bé”
Amb el seu llibre, la periodista diu que volia llançar un crit 
d’alarma perquè la gent se’n adoni abans que sigui massa tard. 
“Sovint, quan els mitjans locals desapareixen, molts cauen dels 
núvols. Mai haurien pensat que setmanaris que tenen més de 
100 anys tancarien. Saben que som aquí, però no tenen el ma-
teix sentit d’urgència. Sense nosaltres, com serien les coses? 
Els mitjans nacionals, quan parlen de les províncies és perquè 
les coses no van bé, alguna cosa dolenta passa. La bona notí-
cia, en canvi, no és prou important per a ells. Sense els mitjans 
locals, comarcals o provincials, hi ha un risc real de perdre’s 
informació”. (Infografia: huffingtonpost)

El fons Amber aplaudeix la victòria de 
Sánchez: ajudarà a El País a vendre 
més diaris

El negoci és el negoci i les ideologies no tenen un pes excessiu 
en el sector dels fons d’inversió, en què el benefici té un valor 
molt superior a la política. Joseph Oughourlian  és el propietari 
de  Amber Capital, una entitat especulativa amb seu a Estats 
Units que des de fa un temps és la principal accionista del Grup 
Prisa, amb el 29,57% del capital en el seu poder. Tot i que la 
seva concepció de l’economia és oposada a la socialdemo-
cràcia que defensa l’Executiu de Pedro Sánchez, el propieta-
ri d’aquest fons ha celebrat la seva victòria en les passades 
eleccions, ja que ho considera positiu per als seus interessos, 
segons expliquen fonts de Prisa.

Per Amber Capital, tant la Cadena SER com el diari El País 
s’han de moure sempre en l’espectre de la centreesquerra, 
atès que és aquí on aconseguiran uns millors resultats. Du-
rant l’última etapa de Juan Luis Cebrián com a primer executiu 
de la companyia, el rotatiu generalista del grup es va allunyar 
d’aquesta posició i va adoptar una línia combativa contra Po-
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dem que li va valer dures crítiques des de la formació. De fet, el 
mateix Sánchez va arribar a denunciar les pressions que havia 
rebut per part d’aquesta capçalera perquè no arribés a un pacte 
d’investidura amb Pablo Iglesias després de les eleccions de 
desembre de 2015. 

La situació va donar un gir dràstic quan Cebrián va abando-
nar el Consell d’Administració al desembre de 2017. Llavors, 
els accionistes del grup van decidir un canvi en la línia edito-
rial per retornar-la al lloc en el qual es trobava abans de 2014, 
quan es va completar la major refinançament de la història de 
Prisa; i van entrar en el seu accionariat companyies com Te-
lefónica, Caixabank i Santander. La idea d’ubicar la SER i El 
País a l’entorn del centreesquerra -de nou- es va prendre abans 
que triomfés la moció de censura contra el Govern de Mariano 
Rajoy, encara que va començar a executar-se al juny de 2018, 
coincidint amb la arribada de Sánchez a Moncloa. (Font: Rubén 
Arranz/Vozpópuli)

La Unió Europea alerta respecte a la 
privacitat dels assistents de veu

Els assistents de veu han esdevingut una preocupació per a la 
Unió Europea. En una entrevista publicada al diari alemany Han-
delsblatt, la ministra de Justícia alemanya Katarina Barley va dir 
que “aquells que ofereixen aquest tipus de productes han de ga-
rantir els més alts estàndards de protecció de dades i seguretat.”

Una preocupació important en el cas d’Alexa –per exemple- és 
el tema de la transparència de la informació i si els usuaris són 
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realment conscients del que s’estan recopilant dades sobre 
ells i amb quins fins. A més, l’auge dels dispositius connectats 
també posa en relleu les llacunes legals pel que fa a la priva-
citat. D’altra banda, cal preguntar-se, encara que hi hagués to-
tal transparència respecte a l’ús de les dades, renunciarien els 
usuaris a aquest tipus de dispositius?

La paradoxa de la privacitat. Com expliquen a The Guardian, si 
es pregunta a les persones si valoren la seva privacitat, respon-
dran invariablement amb un rotund “sí”. La paradoxa sorgeix 
del fet que, però, continuen utilitzant els serveis que soscaven 
la seva preuada privacitat.

A què es deu? Durant molt de temps s’ha pensat que aquesta 
paradoxa es dóna pel fet que la majoria dels usuaris no entenen 
realment com s’està utilitzant la seva informació personal. De 
moment, no hi ha cap afirmació clara per falta d’investigacions 
i experiments en aquest àmbit. (Font: Weekly Next Media – in-
fografia: Genbeta)

Singapur castigarà amb presó la 
difusió de notícies falses

El Parlament de Singapur ha aprovat un polèmic projecte de llei 
que penalitza la publicació de notícies falses. A partir d’ara, el 
Govern pot bloquejar, corregir i eliminar els continguts que con-
sideri falsos i que es difonguin a través d’internet i d’aplicacions 
de xat . A més, podran fer-ho sense cap tipus de supervisió ju-
dicial. Segons el ministre de l’Interior del país, Kasiviswanathan 
Shanmugam, “no hi ha benefici de cap tipus, ni tan sols benefici 
polític, en intentar permetre que aquestes mentides proliferin i 
danyin la nostra infraestructura de fets”.

Les persones que incompleixin la mesura s’enfronten a penes 
de presó d’entre 5 i 10 anys i multes d’entre 730.000 i 658.000 
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euros. L’oposició i diverses organitzacions i plataformes inter-
nacionals s’han mostrat radicalment en contra de la mesura per 
considerar que ataca la llibertat d’expressió. L’oposició lamenta 
que la llei de “poder absolut” a l’Executiu i denuncia el fet que 
sigui el mateix Govern el que decideixi quina informació no es 
pot reproduir.

Per la seva banda, des Human Rights Watch asseguren que 
“serà un desastre per als drets humans, en particular la llibertat 
d’expressió i la llibertat dels mitjans”, deia el sotsdirector de 
la divisió d’Àsia, Phil Roberston. Amnistia Internacional tam-
bé s’ha manifestat en aquesta línia. “Els singapuresos tenen 
raons per témer que aquesta llei estigui dissenyada per em-
mordassar la llibertat d’expressió a internet”, ha dit el director 
de l’organització per a Àsia Oriental i Sud-oriental, Nicholas Be-
quelin. La mesura es posarà en marxa, previsiblement, a finals 
d’any. (Font: Wan-Ifra – foto: AFP)

Capgròs celebra el seu 35è aniversari

  

El setmanari local mataroní i gratuït, Capgròs, celebra el seu 
35è aniversari aquest 2019. Per commemorar-ho, l’empresa 
editora ha promogut una sèrie d’iniciatives vinculades amb el 
compromís de la revista amb la ciutat i el territori. El projecte 
més destacat ha estat el cicle Col·loquis de Ciutat, dedicats 
respectivament al Comerç, economia i promoció de ciutat, i se-
guretat i convivència, tres dels grans temes de conversa actual-
ment a la capital del Maresme i protagonistes de la campanya 
electoral per a les eleccions municipals del 26 de maig. Els tres 
debats celebrats han estat protagonitzats per experts de reco-
negut prestigi i trajectòria en cada un dels àmbits.
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El fruit de tots aquests debats quedarà recollit en una revista 
especial dedicada al 35è aniversari de Capgròs, que es publi-
carà avui, 17 de maig. L’objectiu és plasmar totes les visions, 
opinions i experiències expressades durant els col·loquis per 
plasmar quin és el present a la ciutat en cada un dels àmbits 
tractats i alhora traçar possibles perspectives de futur que pu-
guin ser d’utilitat com a guia tant per als agents implicats com 
per al conjunt de lectors i ciutadans. La celebració del 35è ani-
versari de Capgrós també ha comptat amb l’exposició “Dones”, 
una col·lectiva d’art amb obres de destacades pintores mataro-
nines i maresmenques. (Font i foto: Redacció AMIC)

Som* farà la difusió audiovisual dels 
castells

El grupo cooperatiu català Som* i la Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya han signat un acord per a la difusió 
audiovisual de les properes quatre temporades de castells. 
Som* generarà i difondrà continguts sobre i per a la comunitat 
castellera a través de diferents canals i de la nova plataforma 
Castells.tv. Som* també s’encarregarà de la retransmissió de la 
majoria de jornades castelleres i la creació de nous continguts. 

El projecte té el doble objectiu de consolidar la comunitat caste-
llera i alhora difondre la seva activitat arreu del país i del món. 

Per fer-ho, les dues parts acorden continuar impulsant els 
continguts audiovisuals que actualment cobreixen l’actualitat 
castellera: 30 retransmissions en directe, el programa televi-
siu setmanal i els resums de les diades més importants de la 
temporada. També mostren el compromís d’actualitzar i millorar 
aquests continguts, ampliar-los i fer-los accessibles de forma 
gratuïta a tota la comunitat castellera i aficionada al fet casteller. 
(Font: Coordinadora de Colles Castelleres)

Formació al Col·legi de Periodistes

Digital Media Management per comunicadors.- Barcelona. 
Dimecres 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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Construye un newsletter eficaç.- On line. Del dilluns 20 de 
maig al 3 de juny (10 hores) - En aquesta formació, Ismael Na-
fría 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 ti-
pus. Són casos que ofereixen lliçons molt pràctiques i valuoses 
per construir el nostre propi butlletí.

Comptabilitat i fiscalitat per a periodistes freelance.- Bar-
celona. Dijous 23 de maig (de 09:30h a 14:30h) Els periodistes 
freelance saben molt de llur activitat professional però, normal-
ment, no saben quins són els tràmits legals per a poder treba-
llar. Jordi Masvidal explicarà en aquest curs, d’una forma molt 
entenidora, quines són les principals activitats comptables i fis-
cals que ha de dur a terme un periodista freelance.

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 co-
neixements 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.

Com informar sobre la violència masclista.- Barcelona. Di-
vendres 24 de maig (de 09:30h a 14:30h) - La violència contra 
les dones és un problema social de primera magnitud al qual 
la societat assisteix entre perplexa i commocionada. En aquest 
curs, impartit per Joana Gallego, reflexionarem sobre aques-
ta violència, el tractament mediàtic que se’n fa, s’analitzaran 
casos concrets i es donaran indicacions sobre com abordar el 
tema d’una manera més profunda i rigorosa.

Comunicació amb Telegram - Nivell avançat.- Barcelona. Di-
lluns 27 de maig (de 15:30h a 20:30h) - En aquest curs, dirigit 
per Sílvia Llombart, crearem canals de comunicació, aprendrem 
a administrar-los, redactarem diferents tipus de missatges, sa-
brem com crear i enviar imatges òptimes i també descobrirem 
quins bots ens poden ajudar a l’hora de comunicar en aquest 
nou canal.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
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centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Una nova publicació analitza el paper 
del dircom davant el repte de la 
comunicació efímera
 Per Espacio Dircom

Juan Francisco Polo, director de Comunicació i Reputació Cor-
porativa de Ferrovial , és l’autor d’una nova publicació que ana-
litza un dels grans reptes als quals s’enfronten els professionals 
de la comunicació en els darrers anys: la comunicació efímera.

Pol explica al seu llibre com els nous dircom s’enfronten a una 
“màquina de les notícies” que “no té pietat de res ni de ningú”. “ 
És insaciable i inassequible al desànim. Malgrat ser alimentada 
i consumida per homes, es comporta com una gegantina bèstia, 

com una autèntica màquina sense altre sentiment que no sigui 
el de produir. Mai flaqueja. És impertorbable”, lamenta l’autor, 
qui critica la forma en la qual el periodisme” ha desenvolupat 
fórmules per a la circulació de rumors, especulacions, elucubra-
cions o notícies falses, quan no directament mentides”.

El veterà directiu parla d’una màquina que s’ha perfeccionat 
en l’era digital i que s’ha fet “més canalla”. Es tracta d’un text 
eminentment teòric, ideal per a molta gent que s’aproxima per 
primera vegada al món de la comunicació.

Abans de convertir-se en dircom de Ferrovial, Pol va dirigir la 
comunicació de Creu Roja i va ser director general de Burson-
Marsteller i soci i director general de LLYC, abans coneguda 
com Llorente i Cuenca.

L’autor defensa que “tot és efímer i lleuger, apareix i desapareix 
com una imatge entre altres mil, la realitat juga amb la ficció, 
sense més contingut o profunditat que la mitja dotzena de pa-
raules que componen un titular”, alhora que planteja nombrosos 
desafiaments a un nou perfil de responsable de comunicació 
que, més enllà dels coneixements purament tècnics sobre les 
necessitats d’aquesta nova etapa, ha d’estar dotat d’una espe-
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cial “mentalitat “ o “sensibilitat” per entendre que ja no existeix 
només un emissor, sinó molts que “dialoguen i discuteixen els 
seus arguments en peu d’igualtat”, en una “dictadura de la im-
mediatesa” que implica que “el que calla, perd”.

Pol expressa els seus dubtes sobre el futur de la nota de prem-
sa i el de qui la considera com una eina que “estableix el límit 
entre formalitat i informalitat, dins de la correcció”.

En un món dominat per la imatge, Pol ofereix consells per porta-
veus, bé per referir-se a la posició de les mans, bé sobre si con-
vé o no fer declaracions dret o assegut, alhora que parla d’una 
societat que ha passat a regir-se per “les regles no escrites de 
l’espectacle”, amb Donald Trump com a màxim exponent.

El directiu afirma que segueix confiant en els seus “vells i sòlids 
valors”, i defensa “la transparència i la credibilitat” alhora que 
intenta donar respostes útils i pràctiques. (Il·lustració: El Espa-
ñol)
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Quines són les responsabilitats del 
periodisme ciutadà?
Per Em Kuntze, editor de continguts / Content Insight

El periodisme es troba submergit una mica en salmorra. Tant si 
es tracta del tancament continuat de les redaccions, com dels 
informes que la llibertat dels mitjans de comunicació es troba 
actualment al punt més baix durant una dècada, o la continua-
ció de les afirmacions des de certs llocs que els periodistes són 
“l’enemic de la gent”, és un temps complicat per als editors que 
fan la seva feina: en tots els fronts.

L’augment del periodisme participatiu no és potser, per tant, es-
pecialment sorprenent: si es tracta de connectar un buit deixat 
pels tancaments de les redaccions, compartir informació sobre 
temes que no tinguin prou cobertura, o simplement per propor-
cionar una veu alternativa al corrent principal; punt en què les 
contribucions públiques al panorama informatiu són una part 
normal del periodisme.

Però, per esmentar el savi Uncle Ben, “amb un gran poder ve 
una gran responsabilitat”, així que com s’incorpora aquesta ma-
triu de periodistes ciutadans a la matriu?

Primer: què és el periodisme ciutadà? Bàsicament, és com 
escriu Tony Rogers: “persones privades, que normalment són 
consumidors de periodisme, generen el seu propi contingut de 
notícies”. El concepte és, doncs, senzill: els que proporcionen 
informació, coneixements i, de tant en tant, anàlisis són els que 
històricament han estat els que consumeixen, no creant con-
tingut. 

Per descomptat, si bé l’associació amb el periodisme ciutadà 
pot ser amb aquells que informen de zones de guerra o llocs 
en agitació a través d’enllaços de vídeo difusos o publicacions 
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de Twitter, la categoria inclou més valor afegit. El periodisme 
ciutadà és participatiu, ja que la participació pot ser evident a 
través de la col·laboració i de la contribució directa. 

Què hi ha d’un periodisme creat per no periodistes amb l’ajut 
de periodistes? Bé, el propòsit fora donar poder a les comu-
nitats inèdites formant a aquestes comunitats per explicar les 
seves pròpies històries. Libby Powell va tenir això per dir quan 
parlàvem amb ella l’any passat: “No hi ha cap dubte que els 
professionals i les persones amb poder presenten un gran nivell 
d’informació pública. El passi de premsa és un pilar fonamental 
de la democràcia, però hi ha una gran quantitat d’informació 
pública que envolta històries humanes, que estan dissenyades 
per ajudar a la gent a entendre’s un a un a un altre a la vida pú-
blica. Aquestes són les històries que els sentim millor explicats 
per les persones més afectades pels problemes.

Com sempre, es tracta d’equilibri. I, amb l’aparició de les xarxes 
socials, l’equilibri s’ha desplaçat.

Persones + mitjans socials = 
nova comunicació
“Els periodistes ni tan sols de-

cideixen quina és la història més important del dia, sinó que 
la societat ho fa, i les notícies virals solen ser produïdes pels 
propis usuaris de xarxes socials”, segons Ellie Mason. No és 
casualitat que el món acadèmic hagi començat a parlar amb 
sinceritat sobre el periodisme ciutadà a mitjans dels anys 2000. 
Llavors estava sorgint el món dels blocs, Facebook estava co-
mençant, Twitter va oferir una gran promesa. La digitalització 
dels diaris estava en curs. Les coses canviaven.

Un cop donades les regnes d’aquest nou mode de comunica-
ció, la pontificació acadèmica es va fer realitat: les persones 
van canviar la forma en què compartien informació. A més, el 
poder va canviar a mesura que la veu del públic lector es va 
anar amplificant. Les notícies disponibles de manera gratuïta (i 
sí, “lliurement”, tant pel que fa al cost monetari com a la facili-
tat de contractació), van trencar l’statu quo: les notícies es van 
compartir instantàniament en els fusos horaris i el format des-
construït. Quan abans els editors seleccionaven les històries de 
primera pàgina, els lectors que consumeixen articles a Face-
book o Twitter no tenien necessàriament cap idea de si aquest 
article hi fora o no en el diari imprès.
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Ignorar el ciutadà com a font és limitar la informació va-
luosa
Així que ara, som mòbils. Estem connectats. Som comunica-
tius. Qualsevol persona que ignori aquestes veritats modernes 
està desfasada en extrem. Els mitjans de comunicació social 
ens ofereixen la capacitat de compartir instantàniament frag-
ments d’informació que, com a lectors, posem a les nostres prò-
pies xarxes de coneixement .

Heus aquí el punt: els mitjans de comunicació social han per-
mès a tothom contribuir a aquestes xarxes de coneixement. Ar-
mat amb un telèfon i un senyal de wifi mig decent, qualsevol pot 
pujar històries perquè algú les pugui llegir.

Els blocs, els microblocs i els fòrums també serveixen com a 
mitjà per expressar emocions i espais de discussió. Fins i tot si 
el reportatge o la informació no tingués un imperatiu moral tan 
necessari, la vergonya no saber treure profit de l’experiència 
dels ciutadans seria una pena. I aquí ve la pregunta: pot un 
ciutadà ser periodista?

El problema és que els mitjans socials, per la seva pròpia na-
turalesa, són un vehicle per als pensaments. Alguns d’aquests 

pensaments estan ben considerats. Altres són més transitoris. 
Molts són -i perdonin-egocèntrics. Les xarxes socials per a la 
majoria de la gent són sobre si mateixes: la seva família, els 
seus problemes, les seves vides.

Amb la proliferació de la tecnologia mòbil, els editors haurien 
de defensar amb raó les imatges de fons i material d’origen. Els 
transeünts amb telèfons mòbils poden capturar moments clau 
i crítics mercès a la sort d’estar al lloc correcte en el moment 
adequat. Utilitzat com a part d’una història o narrativa en curs 
i subjecte als mateixos protocols que qualsevol altre material 
font, aquestes contribucions poden ser molt importants, però, i 
això és clau, com a part dels mateixos processos editorials que 
qualsevol altra font o informació.

La col·laboració és clau
La realitat és que en aquesta època de sobrecàrregues 
d’informació, les redaccions reeixides saben que el seu valor 
resideix en la contextualització de la informació, no en la publi-
cació del mateix en el seu estat en brut. El periodisme ciutadà, 
per tant, és vist millor com a part valuosa de l’arsenal d’una 
redacció, no com a arma de destrucció massiva per dret propi. 
Tot i que podríem estar familiaritzats amb els periodistes “sobre 
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el terreny”, la realitat és que sovint els periodistes que han estat 
enviats per cobrir una història no poden tenir accés o no assolir 
els nivells de confiança per obtenir la informació necessària.

Quan el govern de Mubarak va ser enderrocat a Egipte el 2011, 
els ciutadans tenien telèfons mòbils que capturaven i transme-
tien gran part d’aquesta informació. El nucli de la premsa havia 
trobat dificultats per informar sobre els abusos, les malifetes i 
la corrupció i, perquè eren identificables com a periodistes en 
un estat amb una visió dura de les crítiques governamentals,  
el que suposava un risc per als professionals de la informa-
ció. En un acte al Centre Pulitzer del Caire es va dir que “en 
lloc d’informar directament sobre l’abús i de corre el risc de ser 
arrestats o ser intimidats pel govern, els periodistes de diaris 
van usar bloggers que van publicar els vídeos i així el periodista 
quedava absolt de la responsabilitat directa de la història.” 

El paper de l’editor mai ha estat tan important com ara. Se-
ria una tonteria ignorar la riquesa d’informació que ofereixen 
els particulars, però aquesta informació hauria de ser tractada 
i redactada com qualsevol altre material d’origen. Context és el 
nom del joc. En un moment en què les redaccions estan sota 
una pressió tan immensa, els que tenen èxit són aquells que 

donen valor al seu públic. Els articles amb una gran riquesa 
són una manera de fer-ho, i és responsabilitat de les redaccions 
dels mitjans generar, comprovar i contextualitzar. (Infografies: 
ticbeat.com i Diari de Blanes)
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David Jiménez: “Necessitem tornar a 
dependre del lector i no de l’IBEX per 
recuperar la dignitat del periodisme”
Per Dani Domínguez / Yoibextigo-La Marea

  
“A les redaccions s’havia interioritzat que empreses com Te-
lefónica, el Banc Santander o El Corte Inglés eren intocables. 
Els Dircom de l’IBEX havien adquirit un gran poder sobre els 
mitjans, distribuint els seus pressupostos en funció de la in-
fluència que atribuïen a cada un i castigant els díscols”. David 
Jiménez, exdirector d’ El Mundo, ha provocat un autèntic terra-
trèmol dins el sector del periodisme amb el seu llibre El director 

(Llibres del KO). A les seves pàgines han quedat plasmats els 
poc més de 365 dies que va exercir com a cap d’un dels diaris 
més importants de l’Estat.

Criticat i lloat, Jiménez recull algunes de les perversions que 
s’han normalitzat dins el món: empreses que quadren el balanç 
de comptes dels mitjans de comunicació a final d’any per asse-
gurar cobertures amables, periodistes a sou de grans compan-
yies, regals irrebutjables... “comprar un periodista no és possi-
ble, però del lloguer en podem parlar”, denuncia en El Director.

En el llibre dóna alguns noms, però, quines són les empre-
ses de l’IBEX (o grans empreses en general) “més perillo-
ses” per al periodisme?
L’actitud de les empreses canvia segons qui ocupi la presidèn-
cia o la persona que porta la comunicació en el seu moment. 
Per exemple: Telefónica sota la presidència de César Alierta, 
quan jo era director, era una multinacional que coartava la lliber-
tat de premsa, premiava a periodistes dòcils amb una pluja de 
diners i utilitzava la publicitat per fer callar als mitjans. Però el 
seu actual president, José María Álvarez-Pallete, té una actitud 
cap als mitjans completament diferent i s’ha produït una clara 
millora. El mateix pot dir-se d’El Corte Inglés, un altre dels grans 
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anunciants que durant dècades va mantenir una llei del silenci 
sobre les seves activitats i que avui és més receptiva a les crí-
tiques. El que veiem és que, a l’hora d’informar d’empreses de 
l’IBEX, hi ha una gran autocensura.

L’IBEX era un enemic que no volies tenir. Pitjor que un mi-
nistre?
Per a una premsa en dificultats com l’espanyola, sí, és una pres-
sió molt més difícil de suportar. Un diari que té dificultats per 
pagar la nòmina dels seus periodistes no es pot permetre la re-
tirada de publicitat d’una gran compte de l’IBEX. Els directius de 
les grans empreses ho saben, oloren la teva debilitat i estrenyen 
més o menys en funció de la teva fortalesa. Hi ha una escena 
en El Director on se’m diu que pensi en “la redacció” per dema-
nar-me que freni un article sobre César Alierta. És el xantatge 
emocional: t’estan dient que si no acceptes el joc dels favors hi 
haurà conseqüències per als teus companys. El periodisme ha 
sobreviscut a Espanya gràcies als favors de l’IBEX. Si un director 
intenta trencar aquests lligams, com va ser el meu cas, passa a 
convertir-se en un obstacle i és eliminat. I que passi el següent.

De quines formes es pressiona des d’una gran empre-
sa a un mitjà de comunicació? Com tenen més capacitat 

d’influència: sent propietàries del mitjà, mitjançant la publi-
citat, pertanyent als consells d’administració...?
Tot està entremesclat. El poder econòmic, el polític i el mediàtic 
tenen els mateixos interessos, comparteixen enemics i aliats. 
Els directius de les grans empreses de comunicació d’aquest 
país pertanyen a un establishment que opera en consonància 
amb els altres dos poders: protegeixen als seus amics en el 
cercle de poder polític i econòmic. La pressió d’aquests tres 
poders es trasllada després a les redaccions i és efectiva so-
bretot perquè els directius que haurien d’estar amb les seves 
redaccions en realitat treballen com a aliats dels que coarten 
la seva llibertat. L’enemic, en certa manera, és a casa. Una de 
les raons és evident: la sortida laboral d’aquests executius de 
mitjans està a l’IBEX o en els seus consells d’administració, 
als quals esperen arribar quan deixin el sector. Una manera 
de garantir-se un bon futur laboral és començar a treballar per 
aquests poders des de dins dels mitjans.

Unides Podem ha posat al centre del debat el tema de la 
propietat dels mitjans de comunicació proposant que els 
bancs no puguin pertànyer a l’accionariat d’aquests. Creu 
que cal posar en marxa una mesura com aquesta?
Estic a favor que hi hagi mitjans privats de comunicació que 
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legítimament vulguin guanyar diners. Però quan un és amo d’un 
diari, una ràdio o una televisió té una responsabilitat cap a la 
ciutadania que no existeix en altres sectors. No estàs fabricant 
cargols, sinó distribuint informació que té conseqüències. Per 
això fins i tot els mitjans privats han de ser protegits d’interessos 
econòmics que poden utilitzar el seu múscul financer per con-
trolar la informació o manipular-la. Caldria trobar un equilibri 
entre la llibertat d’inversió i mesures que garanteixin que sec-
tors com la banca no puguin condicionar la independència de 
mitjans de comunicació.

Es pot ser independent tenint les pàgines o el web plens 
de publicitat de grans empreses? Quina és la seva opinió 
sobre els continguts patrocinats?
El problema és que publicitat i informació han estat barrejats 
fins a fer-se indistingibles. Es fa passar per una notícia el que 
és un anunci, sense dir-ho al lector. Cal dir al públic què és 
exactament el que estàs publicant i advertir-lo quan es tracta 
d’un contingut patrocinat. L’única manera d’aconseguir la inde-
pendència total és aconseguir que els teus lectors siguin els 
teus caps i els que paguen les factures. Per això el model de 
subscripció és vital per al periodisme. Necessitem tornar a de-
pendre dels lectors i no de l’IBEX per sobreviure.

No obstant això, és possible tenir influència fins i tot sense 
aparèixer entre els anuncis del diari. Vostè parla del “cas 
Mercadona”.
Mercadona és un cas interessant perquè l’empresa sempre ha 
venut el seu èxit malgrat “no invertir en publicitat”. El que no 
s’explica és que l’empresa paga grans quantitats de diners als 
mitjans en patrocinis que no es tradueixen en publicitat. El fet 
que els mitjans oculten aquestes partides és significatiu. Algú 
pot pensar que una empresa entrega uns diners a un mitjà de 
comunicació a canvi de res? Sense esperar un tracte de fa-
vor d’algun tipus o una cobertura amable? Són uns diners que 
acaben condicionant la manera en la qual la premsa cobreix 
aquesta empresa. El resultat és més efectiu que la publicitat.

Hi ha vegades en què les grans empreses no poden silen-
ciar importants informacions. Ho hem vist últimament, per 
exemple, amb el “cas Villarejo” i companyies com BBVA. 
De quines formes apaguen aquests focs les empreses?
La pregunta és: perquè no va sortir abans aquesta informació i 
només es publica quan Francisco González deixa la presidèn-
cia del banc? Perquè aquí hi ha la clau. Durant dècades era im-
possible llegir una notícia negativa del banc o del seu principal 
executiu. El BBVA, sota el seu comandament, va invertir grans 
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quantitats de diners en “Los Acuerdos”, aquest sistema que es 
descriu en El Director pel qual les multinacionals de l’IBEX pa-
guen a la premsa molt més diners publicitaris del que els co-
rrespon per audiència.

Un altre exemple: Emilio Botín. Quan va morir, els obituaris en 
la premsa semblaven estar descrivint a Teresa de Calcuta. Els 
grans empresaris han comprat la seva reputació a la premsa a 
través de “Los Acuerdos”. Han estat intocables i només deixen 
de ser-ho quan perden el poder. Alguns no deixen de ser-ho ni 
després de morts.

Quin ha estat el paper de la crisi en la pèrdua de l’ètica en 
els mitjans de comunicació?
La crisi ha estat una excusa per violar les normes més elemen-
tals de l’ètica periodística. Però enganyaríem si diguéssim que 
tot va començar amb la crisi.” Los Acuerdos” i “El Gran Juego 
de los Favores” que es descriu en El director ja tenien lloc en 
l’època de bonança, quan els diaris guanyaven fortunes. El que 
passa és que amb la crisi la decadència s’accelera, el poder 
olora les debilitats de l’ofici i comença a exigir un lliurament més 
gran als seus interessos. I clar, molts mitjans claudiquen perquè 
no se senten amb capacitat per a resistir. Els principals diaris 

espanyols haurien desaparegut durant la crisi sense els favors 
de l’IBEX. Encara estan pagant la seva devolució.

Qui són “Els Intocables?
El destí d’Espanya està en mans d’un centenar de persones 
pertanyents a un establishment format per empresaris, polítics 
i “capós” mediàtics. El mateix decideixen qui és director d’un 
diari que com s’ha de regular la banca. I el seu poder, amb la 
crisi, ha augmentat. Tots els països tenen les seves elits, però 
en els més avançats els que abusen de la seva influència tenen 
una premsa que no els deixa dormir a la nit. Aquí, en canvi, 
ho fan com un tronc. Per això és tan important un periodisme 
independent i combatiu que vigili el sistema i denunciï els seus 
excessos. On no hi ha una premsa lliure, hi ha impunitat. (Info-
grafia: cronicaglobal-elespanol)
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Dels Millennials a la Generació 
Z: busquen a la xarxa tot el que 
necessiten i són difícils de sorprendre
Per Puro Marketing

L’estudi realitzat per Publicis Media consta de dues fases 
d’anàlisi: qualitativa i quantitativa. En ell es defineixen les prin-
cipals característiques de la Generació Z i la seva relació amb 
els mitjans. Per a l’estudi s’ha comptat amb una àmplia repre-
sentació de joves d’aquesta generació, nascuts entre 2001 i 
2007. La mostra analitzada són joves entre els 11 i 17 anys 
que han compartit de forma individual com viuen el seu dia a 
dia i han realitzat tallers a grups per edats. Per a la investiga-
ció s’han combinat fonts de mercat com EGM, AIMC Marques i 
Kantar Media, amb fonts propietàries de Publicis Media.

L’estudi ofereix Insigths molt rellevants per entendre les inquie-
tuds i els hàbits d’aquesta generació i sobretot per identificar 
claus que ajudin a les marques a connectar amb aquest grup 
de població, entre les quals destaquen:

Gen Z és una generació líquida, molt influïda pels profunds can-
vis que ha viscut el món i la societat en els últims anys i pels 
reptes que es plantegen al món, que ells hauran d’enfrontar i, 
en el futur liderar la seva resolució.

Les seves preocupacions principals en aquest entorn lí-
quid són enfrontar-se a reptes com l’esgotament del planeta; 
l’automatització i la seva influència en el mercat laboral (des-
aparició de milions de llocs de treball i sorgiment de profes-
sions noves per a les que no hi ha formació); la paradoxa de 
la desinformació en l’era de la informació i les fakes news; la 
revolució de la dona i la dilució de les fronteres entre gèneres (8 
de març; moviment Em Too, orgull,?) al costat de l’augment del 
ciberassetjament; els reptes per a la seguretat, especialment a 
Internet; etc.

Una generació diferent. Tenen una visió fluïda entre el on i offli-
ne, són xarxa i necessiten la xarxa, emprenedors dins d’una 
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economia flexible, amb ocupacions temporals i escassament 
remunerades, aprenen de manera autònoma i dubten de 
l’ensenyament reglat, aposten per l’economia col·laborativa, 
utilitzen poc la memòria, busquen a la xarxa tot el que necessi-
ten, són difícils de sorprendre.

A més, són animals socials (els seus amics són molt impor-
tants), familiars (valoren molt a la família, molt oberta i amb es-
casses regles), digitals (van néixer amb la tecnologia incorpora-
da), accelerats (molt carregats d’activitats, no tenen temps per 
reposar ), li agraden els reptes (en molts casos consisteixen en 
fer tonteries, que graven i els diverteixen), exhibicionistes (ho 
comparteixen tot, buscant l’aprovació del grup, molt important 
en aquests temps i especialment a la seva edat), open-minded 
( accepten sense problema les diferències i estan disposats a 
ajudar), activistes, arriscats, creatius, creadors (creuen que po-
dran viure de les coses que els apassionen), els agrada posar i 
fer-se fotos, són somiadors, buscavides, lligons, es preocupen 
per la seva salut i els interessa el menjar sa.

Quina és la seva relació amb els mitjans i canals de comu-
nicació i com interactuen amb ells: Televisió
Els nens consumeixen més Televisió lineal, encara que en oca-

sions des de dispositius diferents del televisor, però, en créixer, 
comencen a invertir més minuts en xarxes com Youtube. Els 
canals més vistos són els que ofereixen continguts enfocats a 
la seva edat, en cadenes temàtiques i els concursos de talents 
i realities. Els més grans consumeixen principalment sèries en 
plataformes digitals com Netflix que comparteixen amb el seu 
entorn més proper de familiars i amics.

Xarxes socials.- Per a ells les xarxes socials són part fona-
mental del seu ecosistema, les veuen com a instruments que 
faciliten el dia a dia, formen part de la seva vida i les utilitzen 
per a tot, encara que amb enfocaments diferents: Facebook per 
al cercle familiar, en el qual mostren el seu imatge més con-
servadora; Instagram per als seus seguidors, en ella projecten 
una imatge idealitzada, a la recerca de seguidors i “m’agrada”; 
Whatsapp el dediquen als seus amics més íntims i és on mos-
tren el seu veritable jo. És la que té una major penetració.

Dispositius electrònics.- El dispositiu més usat és el mòbil i, al 
contrari que amb la televisió, tendeixen a usar-lo més quan creixen.

Cinema, música, ràdio, lectura, gaming.- Com adolescents 
deixen d’anar al cinema quan comencen a pagar-s’ho ells. La 
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música acompanya les seves activitats diàriament i consumei-
xen música on demand a Spotify. Els crida l’atenció anar a con-
certs, però no sol ser la seva activitat preferida, prefereixen els 
festivals on poden triar també els artistes on demand.

Gairebé la meitat dels enquestats van consumir ràdio el dia 
d’abans i ho fan, en la seva major part, utilitzant aparells de rà-
dio, molt per sobre del mòbil. Ho fan perquè els ajuda a relaxar-
se i majoritàriament sintonitzen cadenes musicals.

Una altra activitat que els apassiona és la lectura ja que tenen 
una gran quantitat d’autors juvenils entre els quals escollir. En 
complir anys passen dels contes al còmic i el manga. En la seva 
major part llegeixen en paper i no en dispositius electrònics. 
Molt pocs llegeixen premsa i els que ho fa se centren, gairebé 
en exclusiva, en l’esportiva, però també en la local.

Els lectors de revistes són alguns més: llegeixen les dels canals 
de televisió i els més grans se centren en revistes de moda o 
xafarderies i divulgatives, com National Geographic.

Els videojocs són una part fonamental de la seva vida, tant en 
solitari com en grup i els consumeixen de manera multicanal, 

així com assistint a esdeveniments o veient vídeos de Youtube 
(el 80% dels nens juguen i el 20% ho fa diàriament).

Influencers.- Els influencers de referència són els que tracten te-
mes d’humor, cantants de ritmes llatins i urbans, personatges que 
hagin aparegut en reality shows, que fomentin l’activisme, que llan-
cin reptes, o els gamers que pugen els vídeos de les seves partides 
en línia, i, per descomptat, que siguin icones de moda. Ara, a més, 
es veu una forta tendència a seguir a influencers amb menor nom-
bre de seguidors que les súper estrelles que triomfaven al principi 
(tendència a seguir micro-influencers més especialitzats).

Si coneixem els seus codis serà més fàcil acostar-nos a ells. 
Per connectar amb la Gen Z és imprescindible parlar el seu 
llenguatge: els agrada l’humor senzill, els crida l’atenció el vi-
sual, i tenen gestos i vocabulari propi, utilitzen paraules com fail 
(fracàs) o crush (amor platònic). La Gen Z busca experiències 
i sobretot el que més els atrau és viatjar. L’experiència ideal ha 
de ser activa, multidisciplinar, exclusiva per a joves i que es 
desenvolupi a l’aire lliure.

Per a ells, el mòbil és una altra part del seu cos, la seva família 
són els seus amics, per fer el ximple, per jugar i per compartir. 
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La música és fonamental en la seva vida, els agrada el DIY, 
mantenen una dieta sana i creuen en que el món pot tenir cura 
i canviar.

Aquesta nova generació ha arribat ja al món del gran consum i 
seran els decisors del consum del demà. És imprescindible per 
als mitjans i les marques connectar amb ells mitjançant els seus 
codis de llenguatge i aportant-los els valors amb els que ells 
s’identifiquen perquè realment se sentin vinculats a una marca. 
(Foto: Abc.com.py)
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Què vol dir “estudis de periodisme 
digital”? És el mateix que 
periodisme?
Per Joshua Benton, director del Laboratori de Periodisme de 
Nieman / NiemanLab   

Una colla d’erudits afirmen que els estudis de periodisme digital 
no s’han de considerar com un subconjunt d’estudis de perio-
disme, sinó un camp independent propi. I diuen que no només 
es divideixen els cabells.

Un dels rituals principals de qualsevol nova àrea d’investigació 
acadèmica és el que es coneix com a edifici de camp: treballar 
per establir -a través de la publicació, la definició de límit, i una 
mica de valentia- que el seu camp ha de ser reconegut com la 
seva pròpia essència.

L’estudi dels governs, per exemple, es remunta a Maquiavel, 
Aristòtil i més enllà, però el camp formal de la “ciència política” 
no va ser acceptat com una cosa diferent de la filosofia fins a fi-
nals del segle XIX; el primer departament de ciències polítiques 
es va fundar a Columbia el 1880. Al mateix temps, l’economia 
es va convertir en una ciència i neixen els graus dels departa-
ments d’economia política, història, filosofia i “ciències morals” 
on havia estat allotjada. Jo mateix vaig ser activista en el cam-
pus, durant la dècada de 1960, com també milers d’estudiants 
en moltes universitats per donar consideració als estudis afroa-
mericans, estudis de la dona, o d’altres. Humanitats digitals 
està en algun lloc al llarg d’aquest camí que hem emprès.

Un camp que aspira a ser més considerat és l’estudi del pe-
riodisme digital. Estructuralment, filosòficament, paradigmàtica-
ment: el “periodisme digital” és quelcom? Cal establir les bases 
per als estudis de periodisme digital com existents en el seu 
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propi camp distintiu, que se situa més enllà del seu lloc com a 
sub-camp dels estudis de periodisme.

Les universitats estan posant els ciments. Els estudis sobre perio-
disme digital haurien de procurar ser un camp acadèmic que explori 
de manera crítica, documenti i expliqui la interacció entre digitalit-
zació i periodisme, continuïtat i canvi. Els estudis sobre periodisme 
digital haurien de procurar, a més, centrar, conceptualitzar i teoritzar 
les tensions, configuracions, desequilibris de potència i els debats 
que se segueixen plantejant per al periodisme digital i el seu futur.

Si això us sembla senzill, el problema inclou sis altres defini-
cions potencials del camp d’altres autors, cadascun dels quals 
posa l’accent en perspectives lleugerament diferents al camp. 
Es tracta principalment d’una continuació de dècades d’estudis 
de periodisme anteriors, de vells vins en bótes noves? Es tracta 
principalment de canviar les maneres de producció o de canviar 
els rols del públic i els impactes que pot tenir el periodisme digi-
tal? Es tracta d’investigació periodística feta a escala computa-
cional amb eines computacionals? Quina relació té amb altres 
camps que investiguen altres tipus de mitjans digitals? Es tracta 
del contingut produït, de les xarxes que el distribueixen o de les 
lògiques empresarials que són la base de tots ells?

La resposta és, òbviament, una versió de “tot l’anterior”, però és 
interessant mirar a través de cada objectiu diferent, que podeu 
fer en aquests breus fragments o en els articles complets del 
tema que es pren cada un.

Aquí hi ha Barbie Zelizer, que ens diu:
El periodisme digital pren així el seu significat tant de la pràctica 
com de la retòrica. La seva pràctica com a creació de notícies 
incorpora un conjunt d’expectatives, pràctiques, capacitats i li-
mitacions relatives a les associades a formes pre-digitals i no 
digitals, que reflecteixen una diferència de grau en lloc d’una 
classe. La seva retòrica anuncia les esperances i les angoi-
xes relacionades amb el manteniment de l’empresa periodística 
que val la pena. Amb el digital que integra la figura al terreny del 
periodisme, el periodisme digital constitueix el més recent de 
molts conductes al llarg del temps que ens han permès imagi-
nar un vincle òptim entre el periodisme i els seus públics.

Sue Robinson, Seth Lewis i Matt Carlson (tots ells 
col·laboradors de Nieman Lab):
El “digital” és el mode de producció que transcendeix les limi-
tacions temporals i espacials dels mitjans analògics, amb les 
seves limitacions físiques particulars de producció i distribució. 
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Les característiques emergents del periodisme digital, tal com 
es reflecteixen en algorismes, automatització, eines de xarxa i 
publicació massiva, compartició i producció amb un clic de botó 
permeten transformacions que s’han de teoritzar holísticament, 
contextualment i relacionalment com a part d’un subcamp del 
periodisme anomenat Estudis de Periodisme Digital. 

Steen Steensen, Anna M. Grøndahl Larsen, Yngve Benes-
tad Hågvar i Birgitte Kjos Fonn:
El periodisme digital és la pràctica social transformadora de la 
selecció, interpretació, edició i distribució d’informació factual 
d’interès públic percebut per a diferents tipus de públics, però 
canviant gèneres i formats. Com a tal, el periodisme digital té 
dues formes, és dins les noves tecnologies i plataformes, i està 
marcat per una relació cada vegada més simbiòtica amb el pú-
blic. Els actors implicats en aquesta pràctica social estan vin-
culats a les estructures de les institucions socials reconegudes 
públicament com a institucions periodístiques.

Andrew Duffy i Ang Peng Hwa:
El periodisme digital com a manera en què el periodisme in-
corpora les filosofies, normes, pràctiques, valors i actituds de 
la digitalització en relació amb la societat. Aquests inclouen 

l’eficiència del control, emmagatzematge, recuperació, ac-
cessibilitat i transmissió de dades; inclusió, interactivitat i 
col·laboració en la propagació d’informació i opinió; flexibilitat 
i innovació en la presentació de notícies; i la propietat estatal, 
institucional i individual de les dades i les seves implicacions 
per a la privadesa i la transparència.

Silvio Waisbord:
El periodisme digital és la producció en xarxa, la distribució i el 
consum de notícies i informació. Es caracteritza per les confi-
guracions de xarxa i les pràctiques que amplien les oportunitats 
i els espais de les notícies.

I Jean Burgess i Edward Hurcombe:
Les pràctiques de recopilació de notícies, informes, producció 
textual i comunicació auxiliar que reflecteixen, responen i con-
figuren les lògiques socials, culturals i econòmiques del mitjà 
digital en constant canvi. Estudiar el periodisme digital és estu-
diar els impactes transformadors i isomorfs de les tecnologies 
dels mitjans digitals i els models de negoci sobre la pràctica, 
el producte i el negoci del periodisme, així com les formes en 
què els discursos periodístics, les pràctiques i les lògiques con-
formen les cultures i les tecnologies d’aquests plataformes de 
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mitjans digitals a través de les quals es practica el periodisme i 
els seus productes es comparteixen i es consumeixen.

Dos especialistes en gestió estratègica, que van escriure sobre 
l’evolució del seu propi camp, van dir que podrien dividir les 
activitats de construcció de camp en tres àrees: la diferenciació, 
la mobilització i la construcció de la legitimitat. 

Com impulsar els estudis de periodisme digital (posant-t’hi 
èmfasis)
Tan fàcilment com els estudiosos examinen els canvis en les 
fronteres del periodisme, també es poden abordar els treballs 
que impulsen els límits, les visions dominants i el sentit de per-
tinença acordat que defineix els estudis de periodisme digital. 
Aquí, les lluites giren al voltant de la millor manera de reconèi-

xer l’herència provinent dels estudis de periodisme, tot centrant 
l’atenció en una esfera cada vegada més diferent d’investigació 
centrada en el periodisme digital.

Així, argumentem, situar els estudis de periodisme digital com a 
sub-camp dels estudis de periodisme, en lloc d’un camp emer-
gent per si mateix, limita el seu valor i potencial a l’erudició 
no només en els estudis i la comunicació dels mitjans de co-
municació, sinó en un abast interdisciplinari més ampli. També 
continua reforçant un enfocament centrat en el periodisme quan 
hem de tenir en compte la interacció entre notícies, digitalitza-
ció i els espais socials més amplis on els públics i els usuaris de 
mitjans de comunicació quotidians generen compromisos amb 
temes d’interès públic i del món que els envolta. A mesura que 
sorgeixen les pràctiques i les organitzacions noves i híbrides, 
cal argumentar que el canvi no es produeix només a través de 
la transformació d’organitzacions existents i establertes, sinó 
també de la fundació d’organitzacions noves i híbrides que 
desenvolupin els seus propis conjunts de normes i valors. Que 
sorgissin estudis, preguntes, mètodes i marcs introspectius per 
fer preguntes clau del periodisme digital que reforcen la nos-
tra opinió que no es tracta d’un àmbit d’estudis integrat dins 
d’Estudis de periodisme, sinó d’un camp amb les seves pròpies 
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demandes i plé de maneres d’acostar-se a aquestes, incloses 
les que s’han desenvolupat a partir dels treballs d’Estudis de 
Periodisme.

No obstant això, hi ha una tensió en aquesta decisió, que també 
se situa entre les formes en què els estudiosos assumeixen el 
periodisme digital com a objecte d’investigació; aquest és, ar-
gumentem, una tensió fructífera, dins d’un camp que necessita 
tenir un treball que tendeixi a resoldre aquestes tensions. Però, 
en definir un camp, no només hem de resoldre primer això per 
a procedir. De fet, igual que les dècades d’un estudi periodístic 
van deixar oberta la qüestió de “què és el periodisme?” Per ex-
plorar-se periòdicament de nou a mesura que sorgeixin noves 
comprensions i les noves generacions d’erudits vagin introduint 
noves perspectives, també veiem les tensions en els estudis de 
periodisme digital a Periodisme i el nucli de preguntes inherents. 
Per a un camp que veu el seu objecte d’estudi -el periodisme 
digital- definit en part pels seus canvis tecnològics i, en part, 
pel seu llegat periodístic, l’empenta i l’atracció entre l’èmfasi 
en la continuïtat i el canvi, o entre el digital i el periodisme, pro-
porciona una manera útil als estudiosos de considerar el seu 
treball a mesura que aborden aspectes discrets del periodisme 
digital. També promou la consciència d’altres forces que juguen 

al camp que les envolta cap al centre del treball innovador que 
passa de definir-se en la comprensió i d’identificar-se cap a la 
teorització. Aquestes tensions poden ser útils, si s’aprofiten.

A manera de conclusió
Imagineu-vos que, al costat de l’Escola de Periodisme de una 
universitat hi hagués hi hagués una altra Escola de Periodis-
me, però aquesta Digital, construïda a partir de zero, lluny de 
les tradicions, els plans d’estudis i els professors de les es-
coles que hem conegut fins ara. Ho hem vist com es va fer a 
moltes escoles de periodisme:-fa deu o quinze anys, “digital” 
s’adjuntava de manera desesperada a algunes assignatures 
existents o “actualitzades”. Hem tingut Facultats on els seus 
alumnes s’incorporaven a les redaccions sense cap experiència 
real en el periodisme d’Internet. Pot ser que no s’haguessin vist 
tants graduats de periodisme entrenats desproporcionadament 
per a llocs de treball que no s’estan produint, que s’han arribat 
a crear. I podríem haver vist una integració millor (i previsible) 
de procedències i perspectives dispars: des de la informàtica, 
des del negoci, des del disseny, des de la indústria fins al que 
ensenya i el que hem après. Aprenguem. (Infografies: Flickr)
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Una economia liberal?
Per Francesc Cabana / L’Econòmic

El govern espanyol, sigui el del PP o el socialista, aplica ofi-
cialment una política econòmica liberal. Més liberal el PP que 
el socialista. Significa que deixen actuar les forces del mercat 
mentre el govern es manté al marge, sempre que no hi hagi 
necessitat greu per intervenir.

El cas que explicaré és el d’un grup empresarial, que té a Bar-
celona un diari en castellà i català, que no és La Vanguardia. El 
grup, situat en l’òrbita socialista, no va gaire bé econòmicament 
i busca comprador des de fa temps. En va trobar un, molt ben 

disposat. Es tractava de Javier Moll, un aragonès que controla 
una xarxa de diaris regionals i fins i tot un d’australià. Té el 
domicili a Barcelona, però la direcció comercial és a Madrid. 
L’acord de compra estava quasi fet, quan es va presentar un al-
tre grup ben conegut: Mediapro, el qual sense pensar-s’ho gai-
re va doblar l’oferta que havia fet l’empresa de Javier Moll. En 
una economia liberal, aquí s’hauria acabat la història: el grup 
venedor ven a Mediapro i s’ha acabat.

Però aleshores van intervenir els bancs. El grup venedor està 
fortament endeutat amb els sis o set bancs seriosos que que-
den a Espanya, els quals no veien clara l’operació. Per als 
venedors era claríssima, però els bancs tenien els seus com-
promisos i les seves amistats i expressaren els seus dubtes. 
Entrem ara en el costat fosc de la banca espanyola, que té un 
gruix apreciable, però que només és a l’abast d’uns privilegiats. 
Primer entorpiment a la política liberal. Aleshores intervé el go-
vern espanyol en un tema en el qual no s’hauria de ficar. Però 
s’hi fica, per raons polítiques. Com ja he dit, el diari barceloní en 
qüestió portava darrere seu el color vermell dels socialistes. En 
canvi, l’altre grup competidor s’identifica amb el nacionalisme 
català, més o menys sobiranista. El govern espanyol manifesta 
les simpaties pel primer grup comprador i té possibilitats d’oferir 
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avantatges que redueixin la diferència de preu. L’amistat del 
govern espanyol val diners. En una economia liberal no és així, 
però a hores d’ara ja podem veure que govern i bancs inter-
venen clarament en una operació comercial entre dos grups 
privats rivals.

Si s’hagués tractat d’una fàbrica de filats o d’una concessionària 
de cotxes, no hi hauria hagut intervenció del govern espanyol. 
No és el cas dels bancs, perquè després de la dràstica desa-
parició de molts bancs i caixes, els banquers es coneixen a la 
perfecció i poden fer dinars i sopars per compartir la informa-
ció. És molt bonic. Un diari és un instrument d’opinió política 
més important que un tuït, una pancarta o una conferència a 
l’Ateneo de Madrid. Amb el diari hem entrat en un terreny de-
licat, que tant et pot servir per crear una operació combinada 
que deixi diners als partícips com per ensorrar una empresa 
que creu que mana ella.

Aquesta xarxa de relacions és fosca i no figura en les esta-
dístiques comptables. No m’estranyaria que hagués tingut el 
seu paper en el desgraciat afer de Bankia. Entre altres raons, 
perquè Bankia havia de ser el gran banc de Madrid i ara és tan 
sols una desferra.

Quan vulguin saber alguna informació fidedigna d’una persona 
madrilenya carregada de diners, esbrinin el nom de l’esposa i 
dels gendres, així com els companys al camp de golf o a la llotja 
del Bernabeu. Val la pensa saber-ho. S’estalviaran sorpreses 
desagradables. Visca l’economia liberal! (Foto: Cinco Días)
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