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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: El sector publicitari també s’enfronta al repte dels “sostres de vidre”
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El poder de la col·laboració periodística és també el poder de la inclusió: aquí és com aprofitar-lo

COMUNICACIÓ DIGITAL
La comunitat dels partits polítics a Instagram creix un 10.000% en quatre anys

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Les agències es neguen a revelar la inversió en cada mitjà de les campanyes públiques

NOVES EINES
Eines per a Periodistes: com mantenir-se segur en línia

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Cal reinventar les facultats de periodisme i redissenyar la informació local

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Mario Tascón: “Els periodistes crèiem que la gent volia escoltar-nos i el que vol és parlar”
TRIBUNA: Claus per al model de subscripció en premsa: del coneixement de l’audiència al valor de la retenció
ENTREVISTA: Aidan White  “Si subvencionem un ballet, perquè no el periodisme?”
ANÀLISI: Arriba als mitjans la publicitat basada en els sentiments que desperten els continguts
DOSSIER: De la transparència a la claredat en el periodisme
OPINIÓ: Quan el periodisme abandona la batalla del dret a la informació
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El sector publicitari també s’enfronta 
al repte dels “sostres de vidre”
Per  Daniel de Andrés / Prmarketing

El Club de Creatius i APG (Account Planning Group) han pre-
sentat el I Estudi de la Població Publicitària Espanyola, que fa 
una radiografia del treballador del sector i plasma amb xifres 
alguns dels problemes als quals s’enfronta.

A través d’una macroenquesta resposta per 1.500 professionals 
de diferents tipus d’agències, s’ha arribat a la conclusió que el 

professional tipus del sector tindria una mitjana d’edat de 36,5 
anys, formació universitària i una experiència laboral de entre 
cinc i deu anys. Pel que fa al sexe, la investigació detalla que el 
sector és sala de parts (homes 52% - 48% dones). La presiden-
ta del Club de Creatius, Uschi Henkes, ha afirmat que l’objectiu 
d’impulsar l’estudi és “conèixer la realitat de l’ofici [...] som els 
que fem servir més data i sobre nosaltres no tenim cap”.

Més enllà dels aspectes demogràfics, l’estudi permet relatar al-
guns dels reptes que té davant seu el sector, com els denominats 
sostres de vidre o l’entrada dels joves. El president de l’APG, 
Adrián Mediavilla, ha destacat que la professió és “paritària, no 
igualitària” abans de detallar que les xifres exposades en la in-
vestigació confirmen algunes de les creences que ja es tenien.

Els sostres de vidre.- Tot i que la professió està repartida 
pràcticament a la meitat, els llocs de direcció general són ocu-
pats majoritàriament per homes (76%) i sobre la mostra total 
de l’estudi, el 9% dels enquestats ocupen un càrrec d’aquest 
tipus mentre que entre les dones la dada es redueix al 3%. Així 
mateix, i pel que fa a l’experiència de tots dos sexes, un 52% 
dels homes tenen més de 10 anys d’experiència, enfront del 
37% de les dones.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Sobre la taula també s’ha posat l’absència de mesures per fo-
mentar la “conciliació laboral”, fet que podria provocar que les 
dones abandonessin la professió. Així, l’estudi relata que, fins 
als quaranta anys, hi ha més dones en el sector (dones el 65% 
- el 58% homes); però que aquesta xifra descendeix dràstica-
ment en passar aquesta edat (homes 42% - 25% dones).

La directora de planificació de Wink TTD, Beatriz Abad, ha in-
dicat que aquest fet podria donar-se per dues raons: que hagin 
entrat més tard que els homes al mercat laboral o que la de-
manda laboral a les agències és massa exigent. Així, Mediavilla 
ha apuntat que “quan una dona té fills, cada vegada li costa 
més continuar la seva carrera en una agència”.

El maltractament als joves.- Si bé la majoria dels treballadors 
són joves (el 78% té menys de 44 anys), i un bon nombre comp-
ta amb estudis superiors, hi ha una alta rotació entre aquest 
grup d’edat. Específicament, a la franja d’edat més jove (18 a 
24 anys), un 56% dels publicitaris porten menys d’un any en 
el seu treball actual. Uschi Henkes ha denunciat que “s’utilitza 
als joves, majoritàriament, per aprofitar la seva feina per molt 
pocs diners” i ha recalcat que “han de cobrar més”. (Infografies: 
Account Planning Group i Reason Why)

NOTA: El Butlletí ofereix complet als seus lectors l’Estudi de la 
Població Publicitària Espanyola. Consultar CLICANT AQUÍ   

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Ficcions tanca la seva 11a edició amb 
un rècord de participació
El passat 21 de maig es va celebrar l’acte del lliurament de 
premis de l’onzena edició de Ficcions al CaixaForum Barcelona

Més de 300 persones d’arreu de Catalunya, País Valencià i 
Illes Balears van assistir el passat 21 de maig a l’acte de lliu-
rament de premis de l’11a edició del concurs literari Ficcions, 
celebrat al CaixaForum Barcelona. L’esdeveniment, l’últim dels 
cinc actes d’entrega de guardons que s’han organitzat enguany 
– Menorca, Eivissa, Mallorca, València i Barcelona – ha comp-
tat amb la presència d’Ester Franquesa, directora general de 

Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Oriol Ma-
grinyà, director de l’Editorial Barcino, un dels projectes de la 
Fundació Carulla; Mohamed El Amrani, periodista i fundador 
de l’Associació Cultural Xarxa de Convivència de Roses; Marta 
Vivet, guionista de la sèrie de ficció de TV3 “Les de l’hoquei”; 
M. Carme Rodríguez, vicepresidenta de l’AMIC i Josep Ritort, 
secretari general de l’AMIC.

Un dels moments més emotius i intensos de l’acte ha estat la in-
tervenció de Martí Gruas, de l’Escola Arrels II de Solsona, pre-
mi territorial de la Catalunya Central, que pateix un trastorn de 
l’espectre autista. “Crec que sóc una persona bastant normal, 
encara que tinc les meves coses, em costa molt relacionar-me 
amb altres, no entenc les bromes ni els acudits. Potser es pot 
dir que veig el món d’una altra manera”, ha destacat Martí. Tam-
bé ha agraït a la seva professora de català que el va animar 
a participar a Ficcions i ha reconegut que hi va dedicar molt 
temps. “Gràcies per comptar-me entre els finalistes, fins ara mai 
m’havia classificat en cap concurs, gràcies per fer que gent com 
jo siguem cada vegada menys invisibles”, ha conclòs.

En l’acte també ha intervingut Marta Vivet, guionista de la sèrie 
de ficció de TV3 “Les de l’hoquei”, que ha recordat que va ser 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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finalista del concurs ficcions i ha destacat que “els projectes 
que donen veu a la gent jove són molt important perquè confiïn 
en les seves pròpies veus”.

També l’esdeveniment ha comptat amb el parlament d’Ester 
Franquesa, directora general de Política Lingüística de la Ge-
neralitat de Catalunya, que s’ha adreçat als alumnes per remar-
car que el fet de participar en el concurs literari Ficcions els aju-
da a estar més preparats per la vida. “Tots els que heu participat 
ja sou molt més rics en expressió lingüística, més imaginatius, 
més savis i preparats per interpretar el món”.

Dades de participació de Ficcions 2019
Aquesta 11a edició va tancar el passat 24 de març amb una 
participació rècord de 3.801 participants d’entre 14 i 18 anys 
d’arreu de Catalunya (2.725), País Valencià (582 alumnes) i 
Illes Balears (494 alumnes) provinents de 306 centres educa-
tius diferents. Aquestes xifres suposen un rècord absolut en la 
història del concurs, ja que s’ha incrementat en més d’un 6% la 
xifra de participació respecte a la desena edició.

De les més de 1.500 històries publicades, el jurat, format per 
persones vinculades al món literari i de l’educació, ha seleccio-

nat 164 grups finalistes: 90 a Catalunya (146 alumnes), 37 al 
País Valencià (77 nois i noies) i 37 grups a les Illes Balears (un 
total de 54 estudiants).

Organitza AMIC, compromís amb l’educació
El concurs Ficcions, l’aventura de crear històries, que enguany 
arriba a l’onzena edició, és una iniciativa de l’Associació de Mi-
tjans d’Informació i Comunicació (AMIC) per promoure la lectu-
ra i l’escriptura en català entre els joves dels territoris de parla 
catalana.

L’AMIC representa a més de 350 publicacions en paper i digi-
tals fortament arrelades arreu del nostre territori.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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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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El poder de la col·laboració 
periodística és també el poder de la 
inclusió: aquí és com aprofitar-lo
Per Christine Schmidt  / NiemanLab

A mesura que els 
recursos (sobre-
tot a nivell local) 
del periodisme 
es reinventen, la 
col·laboració s’ha 
convertit en una 
manera de fer més 
amb més compar-
tint habilitats, xar-
xes i altres eines 

d’informació per obtenir el màxim impacte. La tercera cimera 
anual sobre periodisme col·laboratiu, organitzada pel Centre de 
mitjans cooperatius a la Universitat Estatal de Montclair (EEUU) 
i allotjada aquest any per WHYY a Filadèlfia, és una gran (hi 
havia adhesius on es llegia “Col·laborar o morir”.)

Un tema important aquest any va ser com es pot exercir la 
col·laboració més enllà de les redaccions i comunitats, on la 
immensa quantitat de periodistes s’hi senten còmodes. Quan 
esteu col·laborant, qui s’inclou i qui s’ha quedat fora?

La cimera també serveix com a indicador de l’estat de la 
col·laboració en la indústria dels mitjans de comunicació, amb 
aquest resum de la directora del centre, Stefanie Murray i d’altres: 
“Tendències en el periodisme col·laboratiu: hi ha més coses, hi ha 
més redaccions locals que ho fan, les redaccions estan emprant 
gestors de col·laboració per ajudar a fer-ho, les col·laboracions 
cada cop són més formals i esdevenen necessàries”.

Es van compartir diversos estudis de casos sobre col·laboració 
entre punts de venda locals, nacionals i regionals. Aquí teniu 
una mostra de projectes esmentats i informats a la cimera:

• Com la col·laboració de Broke in Philly centra l’atenció dels 
mitjans de comunicació locals sobre la pobresa i la mobilitat 
econòmica.
• Com va construir la BBC un dels esforços de periodisme 
col·laboratiu més gran del món, centrat exclusivament en no-
tícies locals.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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• Amb un ampli registre de mala conducta policial ara és públic, 
els mitjans de comunicació de Califòrnia estan col·laborant en 
lloc de competir.
• Com van treballar junts aquestes organitzacions de notícies 
de Chicago per crear una guia de vot col·laborativa.

Es va fer una recopilació de les millors idees compartides a la 
cimera, incloent una presentació sobre l’associació local de no-
tícies de la BBC, un panell sobre el model cooperatiu de la pro-
pietat de les notícies, les presentacions de Diana Montaño i Da-
rryl Holliday sobre la col·laboració amb l’equitat i l’equipament. 
altres, etc. 

Completeu aquesta informació sobre la tercera cimera anual 
sobre periodisme col·laboratiu des d’aquest enllaç. (Infografia: 
NiemanLab)

Anna Cristeto dirigirà El Periódico

La periodista Anna Cristeto Massaneda serà la nova directora 
d’El Periódico de Catalunya en substitució d’Enric Hernàndez, 
qui exercia el càrrec des de feia nou anys. La fins ara delegada 
d’Europa Press a Catalunya és la primera dona que dirigirà El 
Periódico en els seus 41 anys d’història.

El relleu d’Hernández és la primera gran decisió (de portes en-
fora) que pren Prensa Ibérica Media des de que ha adquirit el 
Grupo Zeta.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Nascuda a Santa Coloma de Farners, Anna Cristeto es va in-
corporar a Europa Press el 2008 com a redactora en cap de 
la delegació catalana, assumint també les àrees d’economia, 
tribunals i successos. El 2011 la periodista va ascendir a dele-
gada de l’agència a Catalunya.

Cristeto va iniciar la seva trajectòria a la secció d’economia 
de La Vanguardia i el 2001 es va incorporar a la delegació 
d’Expansión a Catalunya. Quatre anys més tard va passar a ser 
redactora de La Gaceta de los Negocios a la seu de Barcelona, 
i el 2008 va fitxar per Europa Press.
Dones directores

Cal destacar l’aposta de Prensa Ibérica a l’hora de nomenar 
dones per dirigir gran part dels seus diaris: Cristina Martín Vega 
és directora del Diario de Ibiza des de novembre de 2016 (la pri-
mera dona en 123 anys d’història de la capçalera); Maria Ferrer 
del Diario de Mallorca des de desembre de 2016 (la primera en 
63 anys); i Lydia del Canto dirigeix Levante-EMV des de setem-
bre de 2018 (la primera dona en 146 anys).

I no són les úniques: Ángeles Rivero dirigeix La Nueva España 
des de 2008; Marisol López del Estal, La Opinión-El Correo de 

Zamora des de 2009, i Carmen Merelas, La Opinión de A Coru-
ña des de 2010. (per comunicació 21)

ABC s’alia amb Grup Godó per no 
quedar-se fora dels quioscs a Catalunya

Davant el tancament imminent de la impremta de Zeta, ABC ha tan-
cat recentment un acord amb el Grup Godó per utilitzar les seves 
instal·lacions i imprimir l’edició catalana del diari conservador ABC.

Vocento ha tancat aquest acord amb el Grup Godó, editor de 
La Vanguardia després de l’ ERO d’extinció de Gràfiques de 
Premsa Diària (GPD), rotativa del Grup Zeta a Barcelona, on 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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fins ara s’imprimia el diari madrileny. Les negociacions es van 
posar en marxa quan es va anunciar la posada en marxa de 
l’ERO que suposarà el tancament de la planta de Zeta, situada 
a Parets del Vallès (Barcelona). Des de llavors, els treballadors 
han mantingut vives les negociacions amb l’empresa i fins i 
tot van arribar a reunir-se amb l’alcalde de la localitat, que va 
sol·licitar una reunió amb la plantilla per conèixer de primera 
mà la situació.

Des del passat 7 de maig, els treballadors de GPD han realit-
zat aturades diaris a manera de protesta per les condicions de 
l’ERO. En concret, els 54 empleats han parat al llarg de l’última 
setmana des de les 00:00 fins a les 3:00, des de les 9:00 fins 
a les 12:00 i des de les 20:30 fins a les 23:30. L’última jornada 
va ser el passat 16 de maig, dia en què va acabar el període de 
consultes de l’ERO. Un dia abans, tant El Periódico com Sport 
es van quedar sense sortir als quioscos. (Font: El Confidencial 
– Il·lustració: BOD Arquitectura e Ingeniería)

Mediaset començarà a cobrar per 
continguts abans de final d’any

Mediaset començarà a cobrar per alguns continguts premium 
en la seva plataforma Mitele abans de finalitzar aquest any 
2019. Segons ha pogut confirmar El Espanyol amb fonts de la 
cadena editora de Telecinco, l’operadora de televisió ultima els 
detalls tècnics per habitar el pagament en el seu portal digital 
“a la carta” abans de desembre amb funcionalitats similars a les 
de les OTT com Netflix, HBO o Prime Video.

Aquestes mateixes fonts indiquen que l’objectiu de Mediaset 
és diversificar ingressos i establir les bases de nous models de 
negoci en un context dinàmic com l’audiovisual. Amb aquesta 
decisió Mediaset es convertiria en la primera cadena en obert (i 
d’accés gratuït) a cobrar per continguts, generant una veritable 
revolució en el mercat de la televisió de TDT que fins ara ofereix 
els seus continguts gratuïts a internet, però amb grans tandes 
publicitàries .

A hores d’ara Mediaset es troba definint el seu model, però 
l’objectiu és poder oferir per una quota mensual, o per paga-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ment per visió, continguts premium dels seus programes més 
emblemàtics com Supervivientes, Gran Hermano o les seves 
sèries d’èxit. Molts d’aquests continguts es veurien abans de 
la seva estrena en obert o també podrien ser microprogrames 
exclusivament només per a subscriptors a través d’una secció 
dins de Mitele. (Font: El Español)

Acord en la negociació del Conveni de 
Premsa Diària

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), CCOO i UGT 
han arribat a un acord amb l’Associació de Mitjans d’Informació 
(AMI) en les negociacions del VI Conveni Col·lectiu Estatal del 
Sector de Premsa Diària, que va evitar la vaga que els sindicats 
tenien prevista per als dies 24 i 26 de maig si la patronal man-
tenia la seva postura intransigent de negar-se a negociar una 
pujada salarial.

L’acord assolit estableix que el conveni tindrà una vigència de 
tres anys (2019, 2020 i 2021) i en cada un d’ells hi haurà un 
increment salarial del 2%, amb caràcter retroactiu des de l’1 
de gener d’aquest any. A més, desapareix el grup professional 

7, l’últim en l’escala salarial (mosso i netejador/a), i passa a 
integrar-se al grup 6 (auxiliar administratiu, recepcionista telefo-
nista, porter, ordenança...), que té un salari superior.

Els representants dels sindicats també demanaven la desapa-
rició de les categories d’auxiliar de redacció i ajudant de re-
dacció, perquè a les redaccions no hi ha ningú el treball del 
qual consisteixi en ajudar a un redactor o redactora en el seu 
treball però hi ha empreses que aprofiten aquestes figures del 
conveni per contractar periodistes amb aquesta categoria i així 
els paguen un sou inferior. La patronal s’ha negat i els sindicats 
han transigit en aquest aspecte, a canvi d’aconseguir la pujada 
salarial, però tenen la intenció de denunciar a les empreses que 
contractin com a ajudants o auxiliars a professionals que en la 
pràctica realitzen les tasques d’un redactor o redactora.

Malgrat tot, la Confederació Intersindical Galega (CIG) ha 
anunciat que no signarà el conveni perquè, tot i que considera 
acceptable la pujada salarial del 2%, el veu insuficient perquè 
no s’eliminen les categories d’ajudant i auxiliar de redacció ni 
s’inclouen altres millores que proposaven els sindicats. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El projecte de distribució de la premsa 
a França arriba al Senat

El Senat ha tingut en compte la nit d’aquest dimecres, en pri-
mera lectura, la proposta de reforma de la distribució de premsa 
francesa organitzada per més de 70 anys per la llei “Bichet”, 
ara sacsejada per desenvolupaments digitals. El projecte de llei 
manté els principis fonamentals de la Llei de 2 d’abril de 1947, 
en particular la llibertat de radiodifusió i principi cooperatiu obli-
gatori, però amb la reforma de l’estructura de la distribució. 

“La transformació digital “ha donat lloc a canvis que fan que 
avui en dia ha d’adaptar-se la llei Bichet,” va dir el ministre de 
Cultura, Franck Riester, davant la Comissió de Cultura del Se-
nat. “Si es tracta d’una icona de la República, no s’ha de con-
vertir en un tòtem.” El projecte de llei també planeja donar més 
marge de maniobra als quioscos de premsa, amb l’obligació 
d’oferir els títols de la premsa d’informació política i general, 
però amb flexibilitat, negociats amb la indústria, per a altres 
valors. Els quioscos digitals estaran subjectes a les mateixes 
obligacions que emeten tots els títols de la premsa d’informació 
política i general que desitgin.

La CGT du Livre (SGLCE), per la seva banda, protesta contra 
aquest projecte tot exigint el manteniment de la llei del 1947, 
que supervisa la distribució de la premsa a França i obliga als 
editors a la solidaritat, “a la igualtat de tracte de tots els títols, 
la qual cosa permet que hi hagi hagut pluralisme i democràcia 
durant 72 anys”, explica el sindicat. (Font: AFP)

El Papa dona una lliçó de bon 
periodisme als corresponsals a Itàlia

No sigueu els altaveus dels 
que criden més fort i recor-
dar les guerres i situacions 
oblidades, són alguns dels 
consells de la lliçó de bon 
periodisme que el Papa va 
impartir dissabte als co-
rresponsals estrangers a Itàlia als que va rebre amb les se-
ves famílies al Vaticà. Els prop de 400 periodistes acreditats a 
l’associació de la Premsa Estrangera de Roma i que normal-
ment cobreixen les audiències que celebra el Papa, aquest cop 
eren protagonistes. El discurs era per a ells.
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I també van ser ells els que dirigien el seu discurs a Francisco, 
representats per la presidenta de l’associació, la nordamerica-
na Trisha Thomas, que va parlar al Papa de la necessitat que 
el periodisme lluiti contra les notícies falses i també contra l’odi 
que flueix a les xarxes socials i ha citat els diversos periodistes 
que han mort recentment exercitant el seu treball. A la Sala Cle-
mentina del palau apostòlic plena per a aquesta ocasió, Fran-
cisco va començar el seu discurs assegurant que “aprecia” la 
feina dels periodistes i que “també l’Església ho aprecia, fins i 
tot: “quan fiqueu el dit a la nafra, i quan la nafra és a la comu-
nitat eclesiàstica”. En el seu discurs, el Papa va exhortar els 
presents a que realment la “comunicació sigui un instrument 
per construir i no destruir”, “que no sembri l’odi, que doni veu a 
qui no té veu, i que no serveixi de megàfon a qui crida més fort”.

Des de el 1988, quan el papa sant Joan Pau II va acudir a la seu 
de l’associació de la premsa estrangera i després els va convi-
dar a la residència de Castelgandolfo amb les seves famílies, 
que un pontífex no es reunia específicament amb els reporters 
estrangers. El primer que va rebre Francisco va ser el carnet de 
soci de la Premsa Estrangera i una invitació a que vagi a la seu 
com va fer Karol Wojtyla.

El  Papa Francisco va afirmar que la humilitat “pot ser” un ele-
ment essencial “del periodista; és necessària la humilitat per 
buscar la veritat i evitar així “la presumpció de saber-ho tot”. 
“Periodistes humils no vol dir mediocres, sinó més aviat conei-
xedors que a través d’un article, un tuit, un directe televisiu o ra-
diofònic es pot fer el bé i si no s’és escrupolós, el mal al pròxim 
o fins i tot a comunitats senceres”. (Font i foto: Agència Efe)

Capgròs celebra el seu 35è aniversari

El setmanari local gratuït, Capgròs, celebra el seu 35è aniver-
sari 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 seguretat i convivència, tres dels grans temes de con-
versa actualment 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 ex-
perts de reconegut 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 el proper 17 de maig. L’objectiu és plasmar totes les vi-
sions, 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.

Col·lectiva d’art en femení
La celebració del 35è aniversari de Capgrós també ha comp-
tat amb l’exposició “Dones”, una col·lectiva d’art amb obres de 
destacades pintores mataronines i maresmenques. L’Espai Ca-
pgròs, sala d’exposicions ubicada al vestíbul de la revista, ha 
sigut l’acollidora de l’exposició durant els mesos de març i abril.

Salvaje, la revista que reivindica la 
naturalesa 

La revista Salvaje és la nova proposta en paper sobre natura, 
biodiversitat i camp. “Volem que deixis anar el mòbil i et donis 
comptes molts dels nostres problemes, vénen d’haver perdut 

les nostres arrels”, recorda Guillem López Linares, director 
de la capçalera. La publicació, que tindrà una periodicitat tri-
mestral, tindrà 112 pàgines i un suplement infantil anomenat 
Salvajito. La revista reivindica el paper per poder llegir-la en 
qualsevol lloc, sense necessitat de cobertura i es podrà adquirir 
mitjançant subscripció i en llibreries i botigues seleccionades. 

El projecte, que veurà la llum el mes que ve, vol donar veu a 
les noves iniciatives que des dels pobles estan revitalitzant el 
medi rural. Per posar-lo en marxa han llançat un finançament 
col·lectiu amb el que, en principi, pretenien recaptar un mínim 
de 19.500 euros, dels quals ja compten amb gairebé 30.000 
euros. La quantitat òptima se situa en 44.500 euros. (Font: In-
foperiodistas)
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La comunitat dels partits polítics a 
Instagram creix un 10.000% en quatre 
anys
Per  The Social Media Family

  
Un estudi ha analitzat les xarxes socials dels sis principals par-
tits polítics de cara a conèixer la seva evolució i repercussió en 
la societat, destacant que el partit que més les rendibilitza és 
Vox.

The Social Media Family ha elaborat un informe que analitza 
l’evolució entre 2015 i 2019 de la presència de les principals 
formacions polítiques que concorren a les eleccions municipals 
del proper 26 de maig pel que fa als seus perfils oficials de 
Facebook, Twitter i Instagram. Entre les principals conclusions 
que es poden extreure de l’informe destaca que Instagram ha 
passat de ser una plataforma desconeguda fa tot just quatre 
anys a presentar un creixement del 10.000%, així com Vox és 
el partit que més equilibri presenta entre quota de mercat en 
xarxes socials i la seva contraposició en vots durant les últimes 
eleccions generals.

Quatre anys donen de si per a molt, sobretot pel que fa a la 
política i els mitjans socials. Durant aquest període, hem vist 
consolidar-se xarxes socials, caure partits polítics com UPyD, 
relleus de lideratge (Mariano Rajoy i Pablo Casado) i el ressor-
giment d’altres aparentment caiguts en desgràcia com VOX. No 
obstant això, el més cridaner resulta en què la política torna al 
interessar al ciutadà del carrer, especialment en les tres plata-
formes analitzades, tal com demostra el fet que aproximada-
ment l’equivalent al 18% dels espanyols convocats a les urnes 
segueixen a algun dels partits analitzats -Partit Popular, PSOE, 
Ciutadans, VOX, Podem i Esquerra Unida.
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La comunitat de seguidors dels partits s’ha duplicat en aquest 
període, pràcticament tres vegades més que el que han fet 
l’audiència de Facebook, Instagram i Twitter.

Des del punt de vista quantitatiu, és innegable destacar el 
predomini de Podem i Pablo Iglesias. Concretament, la for-
mació estatge acapara 2,8 milions de fans en el conjunt de 
les plataformes analitzades, el que equival al 37% del global 
de la comunitat (7,5 milions). No obstant això, si contextualit-
zem aquestes dades amb els recaptats en l’anterior onada de 
l’informe, ens trobem com Podem ha perdut 15 punts de quota 
de mercat (pràcticament els mateixos que creix VOX, un 10%, 
que es converteix en la formació que més creix). Aquesta és la 
quota de mercat per partits en les diferents xarxes socials: 

En aquest sentit, parlar de VOX és fer-ho com el partit que ha re-
bentat totes les mètriques lligades a interaccions en cadascuna de 
les xarxes socials (excepte en likes d’Instagram, on predomina Po-
dem). De fet, el partit liderat per Santiago Abascal ha passat de no 
tenir un perfil oficial en aquesta plataforma al maig de 2019 a ser 
el partit amb més seguidors a la mateixa, amb més de 300.000.

Però, com conjugar intenció de vot, escons i comunitat social? 
En aquesta edició s’ha volgut relacionar els resultats electorals 
de les recents eleccions generals i els seguidors de cada partit 
en l’acumulat de Facebook, Twitter i Instagram, i els resultats no 
deixaran indiferents a ningú: mentre que el PSOE és la força po-
lítica que menys seguidors ha necessitat per aconseguir un escó 
(una mica més de 7.500), Unidas Podem (en aquest informe, 
conformat per Podemos i Izquierda Unida) es trobaria en el pol 
oposat, amb una mica més de 85.000. Dit d’una altra manera: 
la quantitat no és sinònim de qualitat, o, en aquest cas, de vots.
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endesa.com

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

What’s your power? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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Per plataformes, Twitter es manté com la que major comuni-
tat congrega al voltant de partits, concretament el 55% del tota 
l, a molta distància de Facebook (34’74%) i Instagram (10%). 
Precisament, aquesta última plataforma és la que mostra unes 
ràtios de creixement més desorbitats, tal com demostra el fet 
que l’increment de la comunitat dels partits en la mateixa ha 
estat del 10.000% des de les anteriors eleccions autonòmiques 
i municipals (serveixi com dada que ni VOX ni Esquerra Unida 
disposaven en aquell temps de perfil oficial a la xarxa social). 
(Infografies: The Social Media Family)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe complet Los 
partidos políticos ante las elecciones municipales y autonómi-
cas 2019. CLICAR AQUÍ  

Havas i Vivendi presenten l’estudi 
global The Future Of Entertainment

Es tracta de l’estudi global TheFuture Of Entertainment realitzat 
en col·laboració amb Cannes Lions i que es presentarà en la 
propera edició del Festival amb  Jeff Goldblum i  BETC París. 
Gràcies als avenços tecnològics i la ràpida afluència de contin-

gut, les persones ara estan considerant i consumint entreteni-
ment de formes fonamentalment noves.

Yannick Bolloré, president del Consell de Supervisió de Viven-
di i CEO d’Havas Group, explica: “L’era digital ha revolucionat 
el camp de l’entreteniment. Les persones ara han col·locat 
l’entreteniment al centre de la seva existència en lloc de re-
legar als límits de la seva vida. I això ens dóna, com a líders 
d’entreteniment, una gran responsabilitat. El nostre paper avui 
és crear valor d’entreteniment, i em sorprèn el fet que aquest 
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estudi revela que el 83% de les persones ara consideren que 
l’entreteniment té un paper vital en les seves vides. Aquesta és 
una bona notícia per a la nostra indústria”.

En el primer trimestre de 2019, Havas Group, part de Viven-
di, va treballar en associació amb Cannes Lions per explorar 
els canvis fonamentals que estan transformant la forma en què 
les persones pensen i experimenten l’entreteniment. L’estudi 
es basa en les actituds i comportaments de 17,411 persones 
majors de 13 anys en 37 països, amb un enfocament en prosu-
mers, els influents d’avantguarda i els impulsors del mercat als 
que Havas ha estat seguint durant més de 15 anys.

Incloure contingut local. Gairebé 9 de cada 10 Prosumidors 
creuen que l’entreteniment necessita donar poder i educar. A 
més, el 78% està d’acord que les plataformes d’entreteniment 
global han d’incloure contingut local significatiu en el seu idioma 
natiu, i el 81% diu que és important que els artistes promoguin 
les seves cultures nacionals.

Les persones més joves, especialment, se senten pressionades 
a participar en la cultura de l’entreteniment, tant com a consu-
midors com a creadors. Entre els enquestats de 13 a 17 anys, 

el 55% sent que sempre necessita entretenir els seus amics i 
altres persones, i el 43% se sent pressionat per mostrar un estil 
de vida entretingut.

Conclusions:  1. L’entreteniment és ara tan crític com la salut. 
2. Sempre buscant la nostra propera solució. 3. Dóna’m més!. 
4. Enriquir i transformar. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
Infografia: Havas)

NOTA: Us oferim la lectura completa de l’Informe del Consumi-
dor Cannes 2019: The future of entertainment des d’aquest en-
llaç. El Butlletí també ofereix als seus lectors l’Informe Global 
sobre el que fa que l’entreteniment tingui significat per a perso-
nes de tot el món, igualment del grup Havas. CLIQUEU AQUÍ  

Les dones lideren la lectura de 
revistes, tant en paper com en línia

Les revistes en paper mantenen el seu nínxol de mercat tot i la 
crisi que viu el sector. Així ho assegura l’últim estudi que ha fet 
públic l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comu-
nicació, que després de consultar als seus internautes, ha fet 
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públiques les dades de la seva última enquesta que ha revelat 
que el 68% d’ells confirma haver llegit alguna revista en paper 
en els últims sis mesos.

Aquesta dada té una segona lectura, ja que tot i que gairebé el 
70% dels enquestats, hagin afirmat haver llegit alguna revista 
en paper en l’últim mig any, només un 38% d’ells afirma haver 
llegit l’últim exemplar de la revista en qüestió . Una dada que 
puja fins al 50% si ampliem el rang del paper i el digital.

L’estudi revela també una dada significativa. En els últims 30 
dies, més de nou milions de lectors han recorregut a una revista 
a internet, una dada que aglutina el 27,6% dels internautes. En 
la banda oposada, dins d’aquest col·lectiu, gairebé 1,4 milions 
de lectors (4,2%) asseguren no haver llegit cap revista en paper 
en l’últim semestre. A més, l’estudi posa també de manifest que 
un 10% dels internautes és seguidor d’alguna revista en xarxes 
socials. 

La dona supera l’home en consum de revistes. Un altre de 
les dades significatives que aboca aquest estudi és que la dona 
és una major consumidora de revistes, tant en paper com digi-
tals. El 72% afirma haver llegit una publicació d’aquest tipus en 
els últims sis mesos, davant del 63% dels homes. Respecte a la 
lectura en línia, la lectura de revistes és també majoritàriament 
femenina: el 30% de les dones enfront del 25% dels homes.

No obstant això, aquests números no són suficients per incen-
tivar la inversió publicitària en aquest tipus de publicacions. Tal 
com revela l’últim informe d’Infoadex, les revistes han estat les 
més afectades en el descens d’inversió publicitària en el pri-
mer trimestre de l’any. El sector ha viscut un important des-
cens que ha passat de comptar amb 48.100.000 d’euros en el 
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primer trimestre de l’any passat, a comptar amb 43,7 milions 
d’euros en el mateix període d’aquest 2019. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: somosmamas). 

NOTA: El Butlletí us dóna accés a l’estudi de l’AIMC QPanel. 
CLIQUEU AQUÍ   

Territoris.cat compleix 7 anys
El diari digital Territoris.cat compleix 7 anys al servei de les Te-
rres de Lleida i les seves comarques. El digital, que es va fun-
dar el 2012, va néixer com un mitjà digital de proximitat i avui en 
dia ja compta amb més de 45.000 lector mensuals de mitjana 
que el segueixen cada dia.

Des de Territoris confirmen que el diari “continuarà amb la ma-
teixa filosofia que l’ha caracteritzat des del seu naixement: la 
de treballar per fer un periodisme a consciència, independent, 
rigorós i implicat socialment amb les comunitats locals a les 
quals donem veu.”

Territoris organitza un concurs “El territori és teu, el gran sorteig” 
amb l’objectiu de celebrar aquest aniversari. En els pròxims 

dies informaran a través de les xarxes socials tots els detalls i 
obriran les participacions amb regals especials i representatius 
de cadascuna de les 6 comarques de ponent.

Prensa Ibèrica se suma a Telegram

Els diaris de Prensa Ibèrica ofereixen un nou servei gratuït a 
través de Telegram per difondre les notícies més importants del 
dia. Immediat. Actualitzat. Sense comentaris no desitjats. Segur 
i il·limitat. Així és el nou servei de missatgeria que els diaris de 
Prensa Ibérica ofereixen als seus usuaris a través de Telegram, 
l’aplicació de missatgeria. Tot el que se sumi a ell, rebrà al seu 
mòbil les notícies més importants del dia, posant especial aten-
ció en les eleccions del proper 26 de maig. Els usuaris estaran 
sempre informats, gairebé en temps real. Aquest servei se suma a 
l’anunciat pel diari Super, que a partir d’ara informarà a través de 
WhatsApp de les notícies esportives més importants de la jornada.

Les aplicacions de missatgeria instantània s’han convertit en una 
eina indispensable que permet als mitjans de comunicació estar 
permanentment connectats amb la seva audiència, segmentar 
al públic i conèixer les seves preferències. Gràcies a les Apps 
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i a les xarxes socials, els mitjans arriben a un major nombre de 
persones d’una manera instantània i còmoda. De fet, segons 
l’informe del Reuters Institute Digital News de 2018, un 53% de la 
població espanyola comparteix les notícies a través de les xar-
xes socials o per correu electrònic. En el cas de WhatsApp, una 
altra de les aplicacions de missatgeria més populars, un 36% 
dels usuaris la fa servir per compartir informació. (Font: AMI)
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Les agències es neguen a revelar 
la inversió en cada mitjà de les 
campanyes públiques
Per Dircomfidencial

  
El Consell de Transparència i Bon Govern, organisme públic 
independent, està intentant obtenir des de fa anys informació 
sobre la inversió publicitària de campanyes institucionals des-
glossada per cada mitjà de comunicació. De moment, sense èxit.

Fa tres anys, un ciutadà va sol·licitar al Ministeri d’Interior informa-
ció detallada sobre les campanyes públiques executades entre els 

anys 2012 a 2015. En concret, el pressupost executat, organisme, 
campanya, nombre d’insercions, tarifa i mitjà de comunicació.

Al cap de pocs dies, el Ministeri es va limitar a traslladar a aquest 
ciutadà el Pla anual de publicitat i comunicació institucional. En 
aquest document no es recull la informació sol·licitada pel re-
clamant, sinó el pressupost publicitari de cada Ministeri. No es 
desglossa, per tant, la inversió en cada mitjà, ni tarifes o nom-
bre d’insercions.

A la vista de la negativa del Ministeri a proporcionar aquesta 
informació, el ciutadà va reclamar davant el Consell de Trans-
parència i Bon Govern; que va instar el Ministeri d’Interior a do-
nar les dades sol·licitades en un termini de quinze dies. Interior 
va recórrer aquesta resolució i el Jutjat Central del Contenciós 
Administratiu li va donar la raó a finals de 2017. Argumentava 
en la seva sentència que proporcionar el desglossament de la 
inversió publicitària per cada mitjà, tarifes o insercions podria 
afectar els interessos de les agències de mitjans que haguessin 
gestionat les campanyes.

Després d’aquesta decisió judicial, el següent pas que va pren-
dre Transparència va ser el de dirigir-se precisament a les 
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agències de mitjans, a les quals va reclamar les dades de les 
campanyes. Va incoar un nou procediment de reclamació a Ca-
rat, OMD, Media Diamond i Havas Media.

“Secret d’empresa”.- De totes elles, l’única companyia que va 
contestar al requeriment va ser Carat. En el seu escrit, l’agència 
de mitjans del grup Dentsu Aegis Network argumenta que la in-
formació requerida constitueix un “secret d’empresa”, posseint 
aquesta informació un caràcter confidencial i absolutament 
transcendental en l’àmbit de l’activitat que desenvolupa”.

De revelar la informació, “situaria Carat en una situació de des-
avantatge il·legítima que li pot generar greus danys i perjudicis 
econòmics. Una prova d’això és que en els contractes de ser-
veis i compra de mitjans amb els seus clients les empreses del 
grup Dentsu freqüentment es veuen obligades a establir estric-
tes clàusules de confidencialitat”, expressa l’agència en la seva 
contesta a Transparència.

No obstant això, l’organisme independent creu que no es pot 
considerar com a secret comercial l’import que han rebut les 
agències de mitjans ni els mitjans de comunicació derivat de 
la prestació d’un servei contractat per l’Administració Pública. 

Així mateix, Transparència no arriba a veure el desavantatge 
comercial en què podrien incórrer les agències si es fa pública 
aquesta informació.

Per això, l’entitat pública torna a sol·licitar al Ministeri d’Interior 
mitjançant una resolució signada a l’abril que reveli el llistat de 
campanyes realitzades i pressupost executat per als anys 2012 
a 2015, desglossat per mitjans de comunicació on es va anun-
ciar la campanya. També desglossat per anys el pressupost 
executat, organisme, campanya, nombre d’insercions, tarifa i 
mitjà de comunicació. Va donar 20 dies de termini al Ministeri 
perquè proporcioni la informació. (Infografia: El País)

Zenithbr llança un servei per 
optimitzar les campanyes locals

L’agència Zenithbr ha llançat un servei d’estudi d’audiències de 
mitjans de comunicació per optimitzar la planificació de publicitat 
en els diferents suports mediàtics. Es tracta d’un informe que 
recull les audiències de mitjans de comunicació d’àmbit local, re-
gional, autonòmic i estatal amb l’objectiu d’aportar valor als ajun-
taments en la programació de les seves campanyes publicitàries.
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L’estudi contempla les audiències dels diferents mitjans de 
comunicació segons l’última onada de l’ EGM (Estudi General 
de Mitjans) i dades de Kantarmedia, a més de les audiències 
d’altres suports no auditats per aquestes fonts. L’informe, que ja 
ha estat utilitzat amb èxit en la planificació de mitjans d’alguns 
ajuntaments, recull l’audiència tant de ràdios, televisions, digi-
tals, com de la premsa escrita, revistes i suplements , i el seu 
tiratge impresa.

José María Rubert, CEO d’Zenithbr, ha assenyalat que l’informe 
es constitueix com una eina de gran ajuda per conèixer la capa-
citat d’influència de l’entorn mediàtic més proper a administra-
cions i organitzacions locals. En aquest sentit, ha recordat que 
la planificació de mitjans és un dels factors clau per a l’èxit de 
les campanyes publicitàries. Segons ha destacat Rubert, “cada 
producte o servei que s’anuncia en un mitjà de difusió pagat 
ha d’optimitzar la relació entre el seu abast i el seu cost per 
fer eficient la comunicació de qualsevol anunciant per restringit 
que sigui el seu àmbit de comunicació o el limitat de la seva 
pressupost”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Parlament Europeu crea la seva 
primera campanya amb influencers

A pocs dies de les eleccions europees, el Parlament Euro-
peu ha llançat la seva primera estratègia de influencers amb 
l’objectiu d’atraure els votants més joves a les urnes. Els ale-
manys AlexiBexi, Kuperfuchs i Lisa Sophie Laurent han estat 
seleccionats per crear diferents publicacions en Twitter, Insta-
gram i Facebook relacionades amb temes socials que captin a 
aquest segment d’electors.

L’empresa d’estratègies de vídeo en línia i màrqueting de in-
fluencers, Divimove, ha estat l’encarregada de crear i produir la 
campanya, així com la sèrie de pre-rolls que ha acompanyat a 
les publicacions en YouTube. Les xifres han indicat una eleva-
da taxa de compromís amb el contingut, amb més de 250.000 
visualitzacions i 3.300 comentaris registrats en els vídeos pu-
blicats a YouTube. Durant aquests dies, les temàtiques de les 
publicacions se centraran en els drets de la dona, la protecció 
del medi ambient o la regulació de dades i propietat intel·lectual 
a Internet.
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Al seu torn, totes les comunitats tindran l’oportunitat de selec-
cionar el influencer que es convertirà en ambaixador de les 
eleccions, a través del seu registre a la web Estavezvoto. A 
més, els participants tindran la possibilitat de guanyar tres bit-
llets d’Interrail i un viatge al Parlament Europeu de Brussel·les 
juntament amb el influencer escollit. (Font: Reason Why)

Huawei suspèn les seves campanyes 
publicitàries després del veto de 
Google
La companyia tec-
nològica està pagant 
directament les con-
seqüències de la gue-
rra freda econòmica 
lliurada entre Estats 
Units i la Xina. La 
principal i més dramàtica és el bloqueig de Google, que diu-
menge passat anunciava la fi de les actualitzacions d’Android i 
serveis com Play Store. Així, tot i que l’administració de Donald 
Trump ha decidit aplicar una moratòria que permet estirar fins 

al 19 d’agost el termini perquè Huawei pugui rebre productes de 
programari i components nord-americans, el dany a la reputació 
del gegant asiàtic ja està fet, però.

La filial espanyola de la tecnològica ha registrat en poc més 
d’un dia i mig més de 10.000 cancel·lacions de comandes eme-
ses a través d’Amazon, paralitzat la campanya prevista per al 
Prime Day i ha suspès totes les accions publicitàries planifica-
des en mitjans de comunicació. Una resposta sense pal·liatius 
derivada del veto plantejat per Google, ja que deixa al fabricant 
xinès en la complicada tessitura d’haver de desenvolupar el seu 
propi sistema operatiu, tal com van avançar els seus responsa-
bles a través d’un comunicat. D’antuvi, les properes versions 
dels seus mòbils podrien no incloure Android ni aplicacions com 
Youtube, el que ha tallat en sec la venda de telèfons en molts 
països, entre ells Espanya.

Però una de les mesures més dràstiques adoptades per la filial 
implica la paralització immediata de tota la publicitat relacio-
nada amb el nou Huawei P30, l’últim model presentat per la 
companyia fa dos mesos. També s’han suspès totes les publici-
tats negociades en premsa, televisió, exterior i Internet. (Font: 
ADSLZone – infografia: GSMArena.com)
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Groupe Renault anuncia un acord 
estratègic amb el Grup Publicis

L’objectiu de l’associació és crear la primera plataforma global 
de contingut editorial per mobilitat, aportant una nova dimensió 
al concepte AEX (Experiència editorial augmentada) iniciat en 
col·laboració amb el Grup Challenges el 2017 i presentat en 
l’últim Saló de l’Automòbil de París. Amb l’arribada dels vehicles 
connectats i autònoms, Groupe Renault accelera el desenvolu-
pament d’una nova activitat estratègica i reinventa el temps em-
prat en viatjar. L’ambició és oferir als usuaris una experiència 
immersiva enriquida per contingut editorialitzat i personalitzat, 
el valor proporcionarà un diferenciador real en l’elecció de com-
pra i ús del vehicle.

Com a part d’aquest acord estratègic, Relaxnews, la nova tec-
nologia adquirida per Publicis al maig de 2015, contribuirà a la 
acceleració del projecte AEX en aportar la seva xarxa de socis, 
la seva experiència estratègica, editorial i tecnològica com a 
agència de notícies i les habilitats dels seus socis. Equips ja in-
volucrats en el projecte. A més, Publicis Sapient donarà suport 
tècnic als equips en el desplegament d’aquesta plataforma en 
termes de UX (interfície d’usuari), tecnologia i gestió de pro-
jectes. 

Una experiència de navegació editorial sense precedents du-
rant un viatge amb l’ús successiu i ininterromput d’una àmplia 
tipologia de contingut de diferents proveïdors o editors, gràcies 
a un sistema d’enllaços elaborats, dissenyats i orquestrats per 
la plataforma AEX.  Una experiència multi-contingut i multi-font: 
una plataforma capaç d’afegir tot tipus de contingut d’àudio i 
multimèdia, incloent notícies, música, audiollibres, podcasts, 
aprenentatge electrònic o contingut basat en la geolocalització 
i les preferències de l’usuari. 

Una experiència, en suma, que es viurà en dos anys a Europa 
a través d’una aplicació mòbil i després s’implementarà a bord 
dels cotxes. (Font: Programa Publicidad – infografia: Publicis)
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El Col·legi de Publicitaris es reinventa 
per afrontar nous reptes 

Representar i impul-
sar la indústria de 
la Comunicació i el 
Màrqueting a Cata-
lunya perquè recupe-
ri el pes internacional 
que tenia anys enre-
re és l’objectiu de la 

transformació que està duent a terme el Col·legi de Publicita-
ris i Relacions Públiques de Catalunya. El Col·legi s’ha marcat 
com a objectius prioritaris, activar l’economia del sector, definir 
i explicar el dinamisme constant que crea noves professions, 
retenir el talent i fomentar la exportació de serveis en l’àmbit 
internacional, consensuar i estandarditzar les pràctiques més 
rellevants, i fomentar les oportunitats de negoci per a professio-
nals i empreses. Tot això, mitjançant projectes i serveis de valor 
que serveixin per encoratjar el sector català.

Un dels principals canvis ha estat adaptar el Col·legi a la realitat d’un 
món professional en continu moviment i aparició de nous perfils pro-

fessionals. Per això, ara és possible ser col·legiat, independentment 
de la titulació universitària que es tingui, si s’acredita experiència 
competent en el sector de la comunicació, el màrqueting, la publi-
citat o les relacions públiques. Addicionalment el Col·legi inclou la 
possibilitat que empreses, institucions i el món acadèmic puguin 
participar en aquest projecte, sota la figura de Partners Corporatius. 
En tan sols sis mesos ja s’han incorporat més de quaranta.

Una altra iniciativa que ha tingut una gran acceptació ha estat 
la creació dels Comitès de Treball, des d’on es treballaran els 
principals projectes de sector que el Col·legi es proposi com a 
objectiu. Cada Comitè comptarà amb la figura d’un president, 
que renovarà cada dos anys. La llista de Comitès i els seus 
presidents és: Comitè d’Agències: Aleix Satorras, Evil Love; 
Comitè de Creatius: Enric Nel·lo, Full Circle Karma; Comitè 
d’Innovació Digital: Marc Cortés, Roca Salvatella; Comitè de 
Comunicació Corporativa: Alba Roig, Lewis; i el Comitè de la 
transformació de la inversió: Eduard Amiel, Carat. 

Finalment, d’una banda, el Col·legi ha creat el Consell Consul-
tiu, format pels principals representants de les empreses que 
són partners corporatius, des d’on es revisaran els objectius 
estratègics i que aportaran el seu punt de vista respecte al des-
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envolupament del propi Col·legi i del sector de la comunicació i 
del màrqueting. D’altra banda, s’està treballant en la creació del 
Consell Empresarial, presidit per Enric Jové, de Mccann, du-
rant els dos primers anys, que estarà format per professionals 
reconeguts per la societat catalana que ajudin en el desenvolu-
pament de reconeixement i econòmic d’un sector cada vegada 
més important per a Catalunya. (Font i infografia: colpublirp)

Reus licita la gestió de la publicitat 
institucional als mitjans

L’Ajuntament de Reus ha obert el procés de licitació per adjudicar 
els serveis de planificació, negociació i inserció d’espais publicitaris 
als mitjans de comunicació de la institució, els seus organismes au-
tònoms i les empreses municipals. El pressupost base de licitació és 
de 484.170 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorroga-
ble un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 10 de juny.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de va-
loració l’oferta econòmica (el 70% de la puntuació) i la memòria 
tècnica basada en una proposta d’estratègia i planificació (el 
30% restant). (Font: Comunicació 21)

Sorteig d’or de la Creu Roja
Creu Roja fa un gir al concepte de la sort en la campanya del seu ja 
conegut “Sorteig d’Or”. Fer que les coses canviïn no és qüestió de 
sort. La violència, la soledat, no tenir feina o perdre-ho tot, és mala 
sort? Amb el missatge “Fer que les coses canviïn no és qüestió de 
sort” l’ONG transmet un missatge de compromís amb els col·lectius 
més vulnerables i recorden a la societat la necessitat de col·laborar 
per contribuir a la millora de la vida d’aquestes persones.

El sorteig d’Or de Creu Roja és l’acció de captació pròpia més im-
portant de Creu Roja. En aquesta ocasió el sorteig, que compleix 
ara quaranta anys, se celebrarà a Palma el 18 de Juliol, data fins 
a la qual s’estén la campanya en diferents mitjans i canals. Aquest 
any a més, com a acció especial, les butlletes han estat dissenyats 
per diferents persones conegudes de l’art, l’esport, la televisió etc., 
quina trajectòria per descomptat no és fruit de la sort: Alejandro 
Sanz, Rafa Nadal, Agatha Ruiz de la Prada, Jesús Calleja, Mi-
reia Belmonte, Maribel Verdú, Joaquín, José Mota, Niña Pastori 
i Carlos Sobera han aportat la seva col·laboració dissenyant les 
butlletes que ja estan a la venda i que mostren les diferents àrees 
d’acció de Creu Roja. La seva imatge està també en la publicitat 
exterior i PLV de la campanya. (Font: Control)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Eines per a Periodistes: com 
mantenir-se segur en línia
Per Periodismo.com

No és un moment fàcil per al periodisme, i per defensar i donar 
suport a la independència dels reporters, l’European Journa-
lism Centre i DataJournalism.com  com van treballar en con-
junt per llançar 1Password for Journalists, una eina extre-
madament útil per a periodistes, que guarda les contrasenyes i 
inicia sessió en els llocs amb un sol clic.

1Password et manté fora de perill al web gestionant les teves 
contrasenyes i encriptant els arxius, notes i contactes que vul-
guis mantenir segurs.

L’eina pot sincronitzar-se entre diversos dispositius, i connexió 
a pàgines web, aplicacions i xarxes amb un sol clic.

Gràcies a la manera de viatge, pots creuar fronteres sabent 
que la teva informació confidencial ja no està en el dispositiu, i 
podeu restaurar-la quan arribis al teu destí.

L’eina també t’avisa de les vulneracions de seguretat i de les 
contrasenyes que reutilitzes, perquè puguem millorar els inicis 
de sessió de forma proactiva i mantenir-nos fora de perill.

El seu ús és molt senzill, només cal ingressar el nom i el correu 
electrònic laboral per crear un compte, i l’staff de 1Password es 
posarà en contacte per demanar-nos la informació certificadora 
necessària per donar-nos un compte totalment gratuït. (Infogra-
fia: Periodismo.com)

NOVES EINES
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Coneix WiFi 6, la nova tecnologia que 
ofereix major velocitat

L’ Internet és una eina indispensable en la vida de l’ésser humà, 
ja sigui per entretenir-se, comunicar-se o realitzar algunes tas-
ques; pel que és necessari a casa, l’oficina i centres públics, en-
tre d’altres. A més, a mesura que avança el temps, tots els objec-
tes que veiem al nostre voltant es tornen “intel·ligents”, és a dir, 
amb els avenços tecnològics poden realitzar funcions d’una ma-
nera més eficient, però per això requereixen de accés a la xarxa.

A la llar, tots els integrants de la família tenen un dispositiu mò-
bil i tots es connecten a la xarxa WiFi, ja sigui per veure vídeos, 
navegar en les xarxes socials o fer qualsevol altra cosa; a més 
s’integren objectes com càmeres, televisions intel·ligents i elec-
trodomèstics. Són molts els dispositius que es connecten a la 
xarxa WiFi, que amb l’estàndard actual (WiFi 5) ja no és efi-
cient, ja que entre més objectes connectats hi hagi, la velocitat 
de l’Internet disminueix i amb això la qualitat de la navegació.

Ara arriba el Wifi 6 el nou estàndard que s’ha alliberat aquest any, 
que portarà molta més velocitat, amb la qual cosa l’experiència 

de l’usuari serà fins quatre vegades més gran que l’actual. Així, 
els usuaris que estiguin connectats a una xarxa WiFi 6 podran 
fer córrer qualsevol tipus d’aplicacions, fins i tot vídeos 4K o 8K 
sense preocupar-se que l’experiència es vegi afectada. Wifi6, a 
més, aconsegueix que els equips consumeixin menys energia 
elèctrica, al voltant d’un 30 per cent, el que també significa un 
estalvi per a les empreses que tenen aquesta tecnologia. 

D’acord amb l’Aliança WiFi, aquest 2019 el protocol WiFi 6 co-
mençarà a obrir-se camí cap a més punts d’accés i produc-
tes de consum, per augmentar la seva velocitat i rendiment, i 
oferirà capacitats millorades en entorns congestionats. Wifi 6 
serà la tecnologia de xarxes indispensable per donar suport a 
la producció de les companyies i la digitalització dels serveis. 
(Font: Notimex)

Microsoft i Hiberus acorden dissenyar 
una oferta conjunta de serveis per a 
mitjans de comunicació
  
Les companyies de tecnologia i informàtica Microsoft Espanya 
i Hiberus Tecnologia (pertanyent al grup Henneo) han arribat 
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a un acord per dissenyar una oferta conjunta de productes i 
serveis adreçada al sector dels mitjans de comunicació, segons 
han informat en un comunicat. L’oferta es basa, d’una banda, 
en la plataforma en el núvol Microsoft Azure i, per un altre, en 
el gestor de continguts digitals (o CMS per les seves inicials en 
anglès) Xalok, de Hiberus.

El CMS de Hiberus integrarà, entre altres, les eines de publicitat 
programàtica, de mur de pagament (paywall) dinàmic, vídeo, 
analítica de dades d’usuaris i intel·ligència artificial, totes elles 
optimitzades amb la plataforma cloud de Microsoft.

En el seu conjunt, aquesta eina tecnològica desenvolupada per 
Hiberus Media Labs (filial de Hiberus) per crear i gestionar con-
tingut digital es distribueix a més de 400 milions d’usuaris únics 

mensuals i serveix més de 1.500 milions de pàgines vistes al 
mes. “M’atreveixo a afirmar amb seguretat que amb aquesta 
aliança crearem la millor solució integral per a mitjans en lí-
nia. La unió crearà un servei completament orientat a millorar 
la performance i el negoci dels mitjans digitals”, subratlla Car-
los Torres, director general d’Hiberus. (Font: lainformacion – 
il·lustració: iberus)

VClip: eina gratis per a Windows que 
deixa gravar la pantalla en diversos 
formats i amb àudio inclòs

Formes de gravar la pantalla en Windows en sobren, algunes 
més complicades que altres, algunes més limitades que altres. 
A Genbeta hem compartit múltiples utilitats que serveixen per 
a això, i ara anem a compartir-ne una més pel simple i eficient 
que és. El seu nom és VClip i a més de ser completament gra-
tuïta, és compatible amb totes les versions modernes de Win-
dows (10, 8 / 8.1 i 7). El seu avantatge és que permet gravar en 
múltiples formats, ja sigui vídeo o GIF, i fins i tot permet gravar 
tot l’àudio que escoltis en el teu sistema.

NOVES EINES
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VClip és compatible amb HiDPI i escalat de pantalla. A l’hora de 
processar el vídeo i fer la gravació, funcionarà millor, com més 
nuclis tingui el teu processador. I també recomanen afegir-lo 
com aplicació permesa a Windows Defenser perquè li prengui 
menys temps escriure dades en disc, però això és opcional.

Una de les millors característiques d’aquesta aplicació és que és 
portable i per tant no necessita instal·lació, te la pots emportar 
a on sigui i fer-la funcionar en qualsevol ordinador. Una vegada 
que descarreguis l’arxiu .ZIP des del seu web oficial, només has 
de extreure’n la carpeta de la teva preferència. Aquesta carpeta 
conté dos arxius executables, un arxiu d’àudio, i una carpeta en la 
qual s’emmagatzemen els quadres capturats per l’aplicació. Per 
gravar la pantalla només has d’executar VClip.exe i una finestra 
d’enregistrament apareixerà immediatament. (Font: Genbeta – 
infografia: Google Play)

27 plantilles d’Excel per organitzar-ho 
quasi tot

T’agrada tenir-ho tot sota control. Tens una calendari on apun-
tes les activitats de cada dia, gestiones les teves tasques en 
una agenda , fas llistes amb tot el que et vols portar cada vega-
da que fas un viatge, anotes totes les despeses de la casa per 
controlar les finances, i fas seguiment del que menges, l’esport 
que fas i les hores que dorms.

Encara que a molts això els sonarà a control freak total, molts 
altres es poden identificar totalment amb aquesta imatge. Excel 
en un programa que no deixa ningú indiferent. Sol ser sinònim 
de treball, però també compta amb un ampli repertori d’eines 
i funcions amb les que els més experts poden fer veritables 
meravelles .

Però a més dels seus usos més estàndard, la flexibilitat d’Excel 
permet usar-lo per a moltes altres coses, gràcies a l’ús de plan-
tilles. Amb elles podrem gestionar-ho absolutament tot, des de 
les tasques de cada dia fins als deures dels estudis, passant per 
tot tipus de llistes, agendes, planificadors i fulls de seguiment. 
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Tota aquest ventall de possibilitats té el seu origen a Vertex42, 
una impressionant col·lecció de plantilles per Excel que permet 
treure profit d’aquest programa de totes les formes imagina-
bles. Tant si vols un senzill calendari per imprimir-lo i tenir-lo vi-
sible sobre l’escriptori, com si necessitem un full de pressupost 
per organitzar un casament, aquest web ho té pràcticament tot. 

Això sí, dues coses a tenir en compte: primer, que les plantilles 
estan totes en anglès (encara que són totalment personalitza-
bles); i segon, que tot i que es poden descarregar gratis, la 
majoria són per a ús personal. I aquí hem fet una selecció de 
les que poden ser més útils. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Autosubsync, una eina per 
sincronitzar subtítols de forma 
automàtica
Si hi ha alguna cosa que molesta bastant, especialment per 
a aquells que no entenen bé un altre idioma com l’anglès, és 
el tenir una pel·lícula o vídeo a veure i que els subtítols que 
descarreguem no estiguin ben sincronitzats i no aconseguim 
els adequats per cap costat. Si bé hi ha reproductors com el 

mateix VLC, que ens permeten augmentar o disminuir la veloci-
tat a la qual apareixen els subtítols per intentar sincronitzar-los 
nosaltres mateixos a mà, amb aquesta eina anomenada Auto-
subsync no hi hauria d’intervenir en cap moment.

L’eina utilitza un model d’aprenentatge automàtic que va ser entre-
nat amb una col·lecció d’arxius multimèdia amb subtítols sincronit-
zats correctament, i tot i que encara no és perfecte, el model diu 
ser exacte en un 72% en detectar el llenguatge parlat en una pista 
d’àudio que mai ha escoltat abans, la sincronització dels subtítols 
és molt millor tot i que la IA no detecti el 100% del que es diu.

Autosubsync és capaç de corregir tant el canvi d’un subtítol a un 
altre com la velocitat dels mateixos. Fins ara, segons les seves 
proves, diu tenir una exactitud de al voltant de 0.15 segons. El 
seu creador explica que la sincronització d’una pel·lícula com-
pleta, actualment pren al voltant de 3 minuts i utilitza uns 1.5 
GB de RAM. L’eina permet utilitzar una gran varietat de formats 
de vídeo gràcies a que utilitza la plataforma oberta de FFmpeg. 
També suporta arxius SRT en qualsevol idioma.

Si el voleu provar, malauradament, no és precisament senzill, 
i només es pot fer des macOS o Linux (Debian/Ubuntu). Hau-
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rem d’instal·lar FFmpeg primer usant Homebrew a Mac o Apt 
en Linux. Després utilitzant pip instal·larem autosubsync. Es bo 
revisar el projecte a projecte en GitHub per llegir instruccions 
detallades d’ús. Aquest és sens dubte un projecte en progrés 
que val la pena seguir. (Font: Genbeta)
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Cal reinventar les facultats de 
periodisme i redissenyar la informació 
local
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia 

Els mitjans de comunicació tradicionals estan agonitzant, llevat 
d’excepcions. Els mitjans digitals purs estan molt lluny d’haver 
trobat un model estable i amb futur. La comunicació corporati-
va o política estan sent revolucionades fins a les seves arrels 
amb les xarxes socials, el màrqueting digital i l’esclat de noves 
formes d’informació. Però les facultats i escoles de periodis-
me estan ancorades en els seus plans d’estudi en el món que 
s’esvaeix, especialment a Espanya, però també en altres paï-
sos. Una situació aberrant i insostenible.

Però també hi ha qui s’està posant les piles, especialment als 
Estats Units. Per exemple, el Nieman Lab ha publicat “Predic-
cions per al periodisme el 2019”’. En ell s’identifiquen quatre 
àrees que són bàsiques per al periodisme actual: anàlisi de da-
des, notícies locals, xarxes socials i models de negoci. El web 
Storybench.org ha entrevistat a cinc professors de periodis-
me als Estats Units que dirigeixen programes i cursos espe-
cialment orientats cap al futur d’aquestes àrees. Un d’aquests 
professors va encarregar a la seva classe la tasca d’armar i 
netejar registres públics de tot el país. Van acumular més de 
130 milions de registres per a ús públic. Després els van en-
senyar habilitats avançades per a l’anàlisi d’aquestes dades, 
convertint-los en històries de gran interès.

Un altre professor va centrar el seu ensenyament en el disseny 
de notícies locals. Una part molt important del territori dels Estats 
Units s’ha convertit en un desert de notícies locals com a conse-
qüència del enfonsament dels ingressos publicitaris. És de gran 
importància formar periodistes que ajudin a redissenyar informa-
ció local, basant-se en l’anàlisi i l’escrutini de les audiències.

A l’Escola de Periodisme de la Universitat de Missuri s’han 
centrat en els nous models de negoci per als mitjans de co-
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municació, impresos o digitals. S’ensenya als alumnes que per 
sobreviure has de ser perennement adaptable i eficient. Han de 
impregnar-se de la cultura emprenedora .

El treball del periodisme sobre xarxes socials és un tema com-
plex. Les xarxes són d’extraordinària importància, però sovint 
són un camp minat per als reporters; aprendre a bregar sobre 
aquest àmbit és un ensenyament vital.

La Intel·ligència Artificial és possiblement la tecnologia emer-
gent que tindrà més transcendència, també per al periodisme. 
Ja hi ha nombroses aplicacions d’Intel·ligència Artificial que es-
tan sent implementades a les redaccions. Hi ha una part molt 
important d’informació que es produeix de manera automàtica 
recorrent a la Intel·ligència Artificial. La tecnologia de Block-
chain, la Realitat Virtual i Ampliada, per citar altres camps, són 
assignatures obligades per a l’exercici de la professió. Aquest 
ofici es va a articular probablement amb una part molt important 
de professionals autònoms que treballen per a diversos mitjans, 
agrupats en cooperatives que utilitzen tecnologia de cadena de 
blocs per a les remuneracions i altres tasques. Aquestes reali-
tats són profundament disruptives sobre la situació actual.

Els estudiants de periodisme cursaran els estudis pertinents, 
en diversos graus i especialitzacions. Quan acabin els seus ci-
cles, hauran de saber que una bona part del que han après 
s’ha quedat obsolet quan arribin als llocs de treball. Han d’estar 
disposats a reciclar-se constantment tota la resta de la seva 
vida professional. Comencem per reciclar a les escoles. (Foto: 
Vikipedia)

Els mitjans de comunicació són els 
protagonistes 

El Congrés Mun-
dial News Media 
d’Associació Interna-
cional de Mitjans de 
Comunicació (INMA), 
que va comptar amb la 
participació de més de 
500 executius de mitjans de comunicació de 38 països, va tenir 
lloc la setmana passada a Nova York. 
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Un repte del nou pensament va girar al voltant de la defensa del 
negoci principal dels mitjans de comunicació: el periodisme i la 
recerca dels fets en què la democràcia depèn per sobreviure i 
prosperar. Per tant, els editors s’han convertit en bons en crear 
fluxos d’ingressos per lectors a partir de diversos canals pel 
seu contingut i per convertir-se en obsessionats per les dades 
i competència en preus dinàmics i agrupats. Per descomptat, 
res d’això funciona sense els lectors i usuaris compromesos 
amb les seves marques de notícies preferides, que exigeixen 
als editors la qualitat i la coherència de les redaccions. 

“Aquest ha estat un congrés de passió”, va dir Earl J. Wilkin-
son, director executiu i director general d’INMA, als delegats a 
la celebració del Congrés Mundial de Mitjans de Comunicació. 
Wilkinson va esbossar i prioritzar els temes més inspiradors, 
interessants i intrigants de la setmana que incloïen dos reco-
rreguts d’estudi, cinc tallers de mig dia i una conferència de 
mitjans de dos dies. Els lectors d’aquest butlletí poden seguir 
les conclusions de Wilkinson en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: INMA)

Brutal experiment social contra 
l’homofòbia

Cada 23 segons es publica un comentari homòfob a Internet i a 
ningú li importa. La Fondation Emergence de Canadà ha decidit 
portar-los al món real perquè no només deixin de ser ignorats 
sinó que a més siguin denunciats.

“Mariques. Tots mereixeu morir”, “Els transsexuals són malalts 
mentals”, “Ets una vergonya per a l’espècie humana”, “És una 
malaltia que ha de ser curada”, o  “Sou tan pervertits que no-
més penseu en sexe” són només alguns dels comentaris que 
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diàriament es publiquen a Internet sense que ningú faci res al 
respecte. La Foundation Emerge i l’agència Rethink van deci-
dir sortir al carrer, en cartells distribuïts pel centre de la ciutat 
de Mont-real, i n’hi va haver prou amb 20 minuts perquè els ciu-
tadans cridessin a la policia per denunciar el que semblava ser 
una campanya homòfoba en tota regla. I, tanmateix, missatges 
així s’aboquen impunement cada dia a les xarxes socials. 

Amb aquesta acció es convida a la ciutadania a etiquetar, as-
senyalar i denunciar els posts que destil·lin qualsevol forma d’odi 
o discriminació contra el col·lectiu LGTBI. Mireu aquest video. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: Youtube)

Es publica una guia per entrevistar 
infants i adolescents als mitjans

La ONG de defensa dels drets de la infància Educo ha publicat 
una guia per entrevistar nens, nenes i adolescents dirigida a pe-
riodistes. El document pretén ser una eina de consulta i orienta-
ció perquè els professionals de la comunicació puguin informar 
d’una manera més responsable sobre qüestions relacionades 
amb la infància i aplicar un enfocament de drets.

La guia inclou 
recomanacions 
per abans, du-
rant i després 
de l’entrevista, 
així com sobre 
la presentació 
de la informació. 
El manual també 
dedica un apartat 
específic per fo-

tografiar o filmar nens, nenes i adolescents respectant els seus 
drets. Entre d’altres, la guia destaca el respecte, el consenti-
ment i el risc com els tres elements clau als quals atenir-se a 
l’hora d’informar sobre infants i adolescents. A més, considera 
fonamental que els joves sàpiguen com utilitzaran els mitjans la 
informació que proporcionen i la seva imatge. També remarca 
que cal mantenir la confidencialitat de les dades dels menors i 
els seus familiars i entorn.

“Una cobertura periodística coherent amb els drets humans i 
amb els drets de nenes, nens i adolescents exigeix coneixe-
ment, compromís, responsabilitat i un maneig ètic per part de 
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periodistes i professionals de la comunicació”, afirma Educo. 
“Presentar notícies o informació relacionada amb la infantesa 
i l’adolescència és fonamental per a visibilitzar la seva situació 
i promoure la seva participació protagonista. No obstant això, 
un enfocament inadequat podria comportar una vulneració dels 
seus drets i un risc per al seu benestar”, adverteix l’ONG. (Font: 
Comunicació 21 – Infografia: Educo)

NOTA: El Butlletí us ofereix la Guia Educo per entrevistar in-
fants i adolescents, amb enfocament de drets. CLICAR AQUÍ  

XXV Congrés Internacional de la SEP 
a Bilbao

La Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació de la Uni-
versitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV / 
EHU) i el Grup de Recerca Gureiker (IT112-16, Sistema Univer-
sitari Govern Basc) organitzen el  XXV Congrés Internacional 
de la SEP els dies 30 i 31 de maig de 2019, a la seu del Bizkaia 
Aretoa (UPV / EH) a Bilbao. 

  
Amb el títol “Oportunitats i riscos del periodisme hiperconnectat” 
, aquesta edició del Congrés SEP busca oferir un fòrum espe-
cialitzat i de referència per reflexionar sobre l’exercici, l’anàlisi 
i l’ensenyament del Periodisme en l’actual context de hiperco-
nexiones múltiples, definit per les oportunitats tecnològiques, 
però també pel sorgiment de riscos derivats de la multiplicitat de 
veus i del desenvolupament de paràmetres de comportament 
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aliens en molts casos als que han definit tradicionalment a la 
professió.

En aquesta XXV edició s’ofereixen diverses àrees temàtiques 
integrades en quatre grans eixos de debat i reflexió: I. Desen-
volupament i adaptació de la professió periodística. II. Evolució 
dels models de negoci i de gestió de mitjans. III. Innovació en 
continguts, narratives i relats. IV. Estratègies de distribució i en-
gagement de les audiències actives.

La informació completa d’aquest XXV Congrés Internacional 
(presentació, programa, procediment d’inscripció, agenda so-
cial, accessos, allotjaments, contacte, etc.) es troba disponible 
al web de l’esdeveniment. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 

Formació al Col·legi de Periodistes

Com crear campanyes en Google Adwords i Facebook Ads.- 
Barcelona. Dimarts 28 de maig (de 15:30h a 19:30h) - Treballant 
amb xarxes socials, no n’hi ha prou amb tenir coneixements i 
experiència en la creació de continguts i en el community ma-
nagement. 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.

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 
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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Mario Tascón: “Els periodistes crèiem 
que la gent volia escoltar-nos i el que 
vol és parlar”
Per Levante-EMV

L’Observatori d’Investigació en Mitjans Digitals (OIMED) de 
la Universitat CEU Cardenal Herrera va reunir a València una 
quinzena d’experts per commemorar el Dia d’Internet, amb una 
nova edició de les Jornades de Periodisme Digital, que com-
pleixen 20 anys de estudi de les tendències i evolució dels 
continguts informatius a la xarxa. Entre els ponents convidats, 
Mario Tascón, que ja va participar en la primera edició de les 

Jornades fa vint anys. Per Tascón, actualment els mitjans s’han 
d’adaptar a la conversa a la xarxa: “Els periodistes crèiem que 
la gent volia escoltar-nos i el que vol és parlar: el diàleg en 
l’entorn digital és essencial”.

Tascón, que va ser el primer director i impulsor de la web El-
mundo.es, director general de l’àrea digital del grup Prisa entre 
2000 i 2008 i editor de DixiMedia i projectes com Lainformacion.
com, s’ha referit també a la CEU UCH a la proliferació de notí-
cies falses en l’àmbit digital: “la premsa està en desavantatge 
davant les mentida news, els manipuladors, que emmarquen i 
repeteixen. Funciona el versemblant, no la veritat, perquè no 
qüestionem prou la informació”. Mario Tascón ha recordat que 
“n’hi ha prou amb una imatge i un text en majúscula, un simple 
meme, per difondre un fake: com més t’apropis al que algú vol 
creure, a l’emocional, millor funcionarà aquesta notícia falsa, 
independentment de la seva qualitat”.

Per Tascón, que dirigeix la consultora Prodigioso Volcan i ha 
coordinat “Escriure en internet. Guia per als nous mitjans i les 
xarxes socials,” de la Fundació de l’Espanyol Urgent, patrocina-
da per l’Agència EFE i el BBVA, entre els reptes del llenguatge 
periodístic digital destaquen la millora de l’ús de l’hipertext, la 
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lectura no seqüencial, l’estructura de capes, els diàlegs asín-
crons, l’escriptura adaptada a les màquines lectores, així com 
l’ús de símbols i els reflexos de l’oralitat en el text informatiu.

Nous models de negoci i periodisme hiperlocal
Els nous models de negoci periodístic han estat analitzats en 
les Jornades de Periodisme Digital de l’OIMED a la CEU UCH 
pel periodista i consultor Ismael Nafría, autor de la revolució de 
The New York Times. I l’evolució del periodisme esportiu digi-
tal ha estat analitzat pel professor José Luis Rojas Torrijos, de 
la Universitat de Sevilla, autor del bloc Periodisme esportiu de 
qualitat.

Les tendències de la informació digital s’han tractat en la taula 
rodona amb el redactor en cap de lasprovincias.es, Mikel La-
bastida; el coordinador multiplataforma de levante-emv.com, 
José Manuel Sanchis; el delegat de La Vanguardia a la Comu-
nitat Valenciana, Salvador Enguix; el director de Valenciaplaza.
com, Javier Alfonso; i Sergi Pitarch, de eldiario.es a la Comuni-
tat Valenciana.

Per analitzar l’última dècada d’evolució de la informació hiper-
local en l’àmbit valencià, han participat també en les Jornades 

de OIMED els directors dels mitjans digitals locals Hortanoti-
cias.com (Manuel Furió); Nostresport.com (José Luis Silvestre); 
ComarcalCV (Javier Ruiz); i l’El Periodic d’Ontinyent (Santiago 
Sanchis).

20 anys de periodisme a la xarxa
En l’organització de les Jornades de Periodisme Digital 
d’enguany col·laboren amb OIMED la Unió de Periodistes Va-
lencians, l’Associació Professional de Periodistes Valencians 
i l’Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana 
(AMDCOMVAL). Els seus presidents -Noa de la Torre, Héctor 
González i Manuel Furió- han inaugurat les Jornades, al costat 
del degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
CEU UCH, Elías Durán, i la professora i directora de OIMED, 
Elvira García de Torres .

Des de 1999, la Universitat CEU Cardenal Herrera acull les 
Jornades de Periodisme Digital, organitzades per OIMED, per 
analitzar les tendències de la comunicació i els models innova-
dors de negoci dels mitjans a Internet. Estan finançades per un 
projecte I + D del Ministeri d’Economia i Competitivitat i formen 
part de l’oferta d’activitats de la Xarxa d’Excel·lència “Cap a 
un Periodisme Inclusiu”, coordinada pel doctor Pere Masip. La 
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CEU UCH forma part d’aquesta Xarxa d’Excel·lència al costat 
d’altres nou universitats espanyoles.

Al OIMED participen investigadors en comunicació i periodis-
me digital d’Espanya i Iberoamèrica. Al llarg dels seus més de 
20 anys de trajectòria en l’estudi del periodisme digital, sota la 
direcció de la professora de Periodisme de la CEU UCH Elvira 
García de Torres, l’OIMED ha analitzat els canvis en les rutines 
productives dels periodistes i els nous models de negoci dels 
mitjans, formant els professionals del periodisme ja futurs in-
vestigadors en l’evolució dels continguts informatius a la xarxa 
i les seves tendències. (Foto: Levante-EMV)
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Claus per al model de subscripció 
en premsa: del coneixement de 
l’audiència al valor de la retenció
Per Dircomfidencial

Quan es parla de subscripcions digitals sol fer-se, per norma 
general, des de la perspectiva general del negoci. Però el pas 
d’un model publicitari de la subscripció implica una nova forma 
de treballar per als mitjans, que han d’adaptar la seva orga-
nització al comportament dels usuaris, establint una estratègia 
orientada a convertir-los en ‘clients’.

“Les subscripcions no signifiquen que calgui aixecar un mur de 
pagament. Més aviat tenen a veure amb establir una estratègia 

d’optimització dels ingressos directes dels nostres usuaris”. Les 
cometes pertanyen a la segona part de  Suscripciones, the 
new black, el dossier que dedica l’Agència Evoca al negoci de 
la subscripció.

En aquesta ocasió l’anàlisi se centra en la part operacional i 
les implicacions organitzacionals. Així, el dossier comença as-
senyalant la importància de captar les necessitats del client -en 
aquest cas el lector-, seguint l’exemple de les empreses de co-
merç electrònic.

Aquest coneixement és crucial en un sector com el de la prem-
sa digital, on el 7% dels visitants únics mensuals d’una web 
generen la meitat del trànsit, segons dades de la plataforma 
Piano. Una mitjana que, encara aproximat, ajuda a entendre 
que uns lectors són més importants que altres en la monetitza-
ció directa dels continguts.

Aquesta comunitat, que Evoca identifica com super-usuaris, és la 
responsable de sustentar part de la indústria. Sense anar més lluny, 
el 12% dels visitants de The New York Times contribueix al 88% 
dels ingressos digitals. “Encara que l’audiència dels usuaris més 
lleials tendeix a representar només una petita part de l’audiència 
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total d’un lloc, solen ser els usuaris amb més probabilitats de regis-
trar-se i pagar”, destaca Pepe Cerezo, autor del dossier.

Partint d’aquesta premissa, els editors han de estimar la base 
de potencials subscriptors dins de la seva estratègia així com 
valorar l’impacte que tindria aquesta aposta en els ingressos 
publicitaris. Un cop identificat en el radar aquest volum, es pas-
saria a la fase de conversió, que l’informe aborda a partir del 
concepte de l’embut de monetització.

En aquest punt es destaca que per a un mitjà digital el preferible 
seria comptar amb una escala d’audiència el més àmplia possi-
ble amb vista a aconseguir un nombre mínim de conversions. I 
una bona manera d’ampliar la base és mitjançant la implantació 
de murs de registre, fins ara la via més efectiva per als mitjans 
pel que fa a la recopilació de dades. De fet, alguns diaris estan 
recorrent a ella per conèixer millor a la seva audiència.

El següent pas és aconseguir que els lectors paguin, cosa que 
porta el seu temps en el camp informatiu. Per això, Cerezo in-
sisteix en el grau de personalització del model, ja que “cadas-
cun varia en funció del tipus d’usuaris, continguts, mercat, preu 
o del moment concret de l’oferta” .

Retenir al subscriptor és més complicat que convertir-lo
Referent a això, “el viatge cap a la conversió comença amb 
el compromís amb el lloc, es consolida amb una experiència 
d’usuari satisfactòria i culmina amb una oferta adequada en el 
moment oportú”, conclou el dossier. Però el treball no acaba 
amb la seva conversió, sinó que cal intentar retenir-lo, el que en 
ocasions pot ser més complicat que la captació .

“És la retenció, i no tant l’adquisició, la clau sobre la qual se 
sustenta el creixement de les subscripcions digitals i la viabilitat 
d’un model econòmicament rendible a llarg termini”, explica el 
consultor. I cita com a exemple el cas de The Economist, que 
considera la retenció com la major prioritat estratègica.

Per aquest motiu, cal diferenciar entre aquells continguts o pro-
posta de valor per a la  conversió i els que són vàlids per a 
la retenció. Així, encara que la majoria de subscriptors de The 
Economist es fan per les anàlisis econòmiques, les àrees que 
millor ajuden a la retenció són les de cultura i les de ciència. 
A més de les aplicacions mòbils, els podcasts o els butlletins 
ajuden a consolidar la fidelitat amb aquestes àrees temàtiques.
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D’altra banda, una de les conseqüències de la menor depen-
dència publicitària és la necessitat de posar en valor nous indi-
cadors, com els que analitzen la taxa de conversió o ingressos 
mitjans per usuari. Així, la nova realitat fa que les eines relacio-
nades amb la gestió de dades siguin cada vegada més impor-
tants. (Infografia: Cuadernos de Periodismo)
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Aidan White  “Si subvencionem un 
ballet, perquè no el periodisme?”
Per Lluís Amiguet / La Vanguardia

  
Fa anys que els periodistes se senten una espècie en extinció 
per causes tecnològiques. Aidan White ( president de la Xar-
xa de Periodisme Ètic per frenar la difusió de ‘fake news’), en 
canvi, anuncia una altra edat daurada per a la professió si, en 
comptes de servir com robots delclica a les grans plataformes, 
sap ser útil fins a merèixer la subvenció pública o la subscripció 
privada. L’exemple, tan fàcil d’admirar com difícil de replicar, 

seria la BBC, que es va enfrontar a successius governs fins 
guanyar-se la confiança de tots amb un eficient model de gestió 
social, que no polític. Avui la tecnologia big data pot reduir el pe-
riodista a mer gestor de continguts o donar-li l’oportunitat, des 
de la seva independència, de conèixer als lectors en la seva 
diversitat per generar l’incalculable valor de informar-los.

White té 68 anys: ha exercit al Financial Times i The Guardian, 
però per a ell l’edat d’or del periodisme comença ara. Va néixer 
a l’Ulster: sap què és jugar-se-la informant. Creu que els lec-
tors accepten pagar impostos o subscripció pel bon periodisme. 
Col·labora amb el Consell de la Informació de Catalunya.

Als polítics d’extrema dreta cal negar-los visibilitat mediàtica?
Què és el que més tem un mentider?

¿...?
Una bona pregunta. I periodisme és fer-les.

Són l’antídot contra les fake news?
I, per això, els populistes eviten als periodistes independents i a 
les seves preguntes i prefereixen difondre la seva propaganda 
a les xarxes.
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Però si la barbaritat que propalen no mereix tan sols ser 
desmentida?
No per ignorar la mentida, deixa de propalar-se. Al contrari, 
les fake news s’alimenten de les ombres i la ignorància, quan 
no són desmentides amb arguments i fets. Si asseguren, per 
exemple, que els africans porten malalties contagioses... Què 
fem?

No publicar?
Serà més útil trucar a un acreditat epidemiòleg que ho desmen-
teixi i el líder de la comunitat africana i a testimonis creïbles a 
l’Àfrica...

I després ho publico tot junt?
És clar, perquè el periodista no decideix qui té raó, sinó que 
deixa que ho decideixi el lector després d’oferir tots els punts 
de vista.

Però així no propago el virus i deixo als populistes que de-
cideixin la meva agenda?
Si fos un algoritme, els deixaria, però vostè és periodista i ser-
veix al lector investigant i donant-li dades que desmenteixen 
falsedats.

Així es combaten les fake news?
La millor manera de desactivar fake news és posar-los context. 
És a dir, investigar les dades i publicar-les perquè el lector les 
desmenteixi.

Perquè augmenten les fakes?
Perquè fan servir tecnologies sofisticades de la manera més 
simple en favor de grups d’interès que perjudiquen la majoria.

A qui beneficien?
Als populistes, però també a les grans plataformes que explo-
ten els big data. Especialment Google, però, sobretot, Face-
book i les seves filials Instagram, WhatsApp, Messenger...

Creu que hem de regular-les?
Crec que EUA ha sabut trossejar abans altres grans monopolis 
per salvar la democràcia i el lliure mercat. I demano que trosse-
gin a aquestes grans plataformes com Facebook, ja.

Els diaris no són un negoci també?
Però els seus periodistes assumeixen el deure d’actuar dins 
d’un marc ètic de valors democràtics i respecte als drets hu-
mans.
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No publiquem també errors?
Cometem errors, però la diferència amb les xarxes és que hem 
assumit el compromís de corregir-los i de combatre l’odi i la 
violència.

La tecnologia amenaça aquest compromís?
La tecnologia ha accelerat el desgast dels valors que es van im-
posar després de la II Guerra Mundial: la democràcia liberal, els 
drets humans, i un concepte no nacionalista de la convivència 
arbitrada per l’ONU i la Unió Europea.

És que Facebook no els respecta?
Facebook acumula guanys obscens retransmetent, per exem-
ple, la massacre a la mesquita de Nova Zelanda que van veure 
milions de persones. Zuckerberg va dir que l’instant vídeo era 
el futur. I miri què ha passat.

El periodisme s’exerceix avui d’una manera menys ètica 
que antany?

L’exigència digital d’immediatesa impedeix interpretar la realitat 
sense deixar-nos arrossegar per les emocions que amenacen 
la convivència democràtica. La reflexió requereix temps.

És només una qüestió de temps?
I per això, els populistes sempre tenen pressa, perquè saben que 
les pitjors emocions -la por, l’odi, la ràbia- són els seus aliats i es 
propaguen en la immediatesa. Necessiten que no reflexionem. 
En canvi, la democràcia és, en principi, un exercici de reflexió 
personal i col·lectiva, al qual serveix el bon periodisme.

Sobreviurà el periodisme o acabarem com a gestors de 
continguts rendibles?
El periodisme només sobreviurà si la societat el reconeix com 
un servei públic i assumeix que, com a tal, cal subvencionar-lo. 
Si no, només quedarà el periodisme econòmic i la resta seran 
agents de relacions públiques i xarxes.

El periodisme del futur el pagaran els subscriptors?
Els lectors només voldran ser subscriptors si perceben cada 
dia que el periodisme que paguen els serveix. I si els serveix, 
també hi haurà contribuents disposats a subvencionar.

La subvenció fa dependre al periodista del polític de torn 
que les decideix.
Depèn de si el periodista ho admet o si convenç al públic que 
val la pena que mantingui la seva independència dels partits.
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Que difícil!
La BBC va aconseguir consolidar-se com servei públic enfron-
tant-se a tots els partits polítics fins que va aconseguir la con-
fiança de tots. Aquest és el camí que hem de recórrer.

I només viurem dels impostos?
I de publicitat i subscripcions. Però per què subvencionem sen-
se queixes un ballet o una òpera i no el bon periodisme al servei 
del lector? Cal trobar camins de perquè ho financi el ciutadà 
sense que això signifiqui caure sota el control del partit de torn.

Com?
Les tecnologies han facilitat les mentida news, però també els 
big data ens ofereixen enormes possibilitats per a un periodisme 
híbrid i nous models que sàpiguen trobar al seu lector i generar 
valor per a tots. (Foto: Gabinet d’Educació i Comunicació-UAB)
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Arriba als mitjans la publicitat basada 
en els sentiments que desperten els 
continguts
Per Miguel Ángel Ossorio Vega, redactor en cap de tecnologia i 
comunicació / Media-tics

El Project Feels de The New York Times categoritza els contin-
guts que publica el diari i insereix publicitat igualment categorit-
zada, de manera que els sentiments que desperti la lectura de 
l’article estan d’acord amb els que desperti en l’usuari l’anunci 

mostrat. T’expliquem com funciona aquest curiós sistema publi-
citari... que funciona.

La primera era de la publicitat digital es basava en el simple 
sistema d’inserir anuncis en pàgines web, sense saber molt bé 
qui visitava la web o qui visitava l’anunciant. La segona era es 
va sofisticar... massa. No cal explicar perquè potser no eren 
necessaris tants detalls sobre qui visitava la web o qui visitava 
l’anunciant. Ara arriba una tercera era que busca deslligar-se 
de les galetes en la mesura del possible, però sense renunciar 
a saber què passa amb cada usuari. I, per això, res millor que 
recórrer als sentiments, aquests que tan bé han funcionat amb 
les notícies falses i que tan bé li estan funcionant als polítics 
extremistes. Però això ni és mentida ni és perillós per a la de-
mocràcia: simplement és innovador.

El diari The New York Times està provant amb cert èxit 
l’anomenat “Project Feels”, que fins ara ha generat 30 milions 
d’impressions a 50 campanyes publicitàries. Es tracta d’un sis-
tema que categoritza els continguts que publica el diari a la 
seva web segons 18 emocions que pot despertar cada peça en 
qui les llegeix. Amb aquestes dades a la mà, s’ubica al costat 
de cada peça una determinada publicitat, així mateix catego-

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI

https://open.nytimes.com/how-does-this-article-make-you-feel-4684e5e9c47
https://www.media-tics.com/noticia/7985/medios-de-comunicacion/la-publicidad-digital-tampoco-es-el-camino.html


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

ritzada segons emocions. La lògica del sistema es basa en el 
fet que si un article ens fa sentir-nos optimistes, un anunci d’un 
producte optimista per la seva pròpia naturalesa podrà obtenir 
major atenció -i per tant probabilitat de transacció exitosa- si se 
situa al costat d’ell.

Com funciona Project Feels
El sistema no és rudimentari en absolut, ja que darrere té enor-
mes dosis de ciències de la informació (anàlisi de continguts), 
intel·ligència artificial (per automatitzar els processos) i algo-
ritmes que el gestionen i analitzen per polir-ho. Els usuaris, per 
això, no s’assabenten de res: simplement llegeixen un article 
i visualitzen un banner publicitari. Exactament igual que ara, 
però amb la diferència que el banner en qüestió no es basa en 
el seu historial de navegació o en l’anàlisi de les apps que hagi 
obert en el seu telèfon mòbil: es basen en el que potencialment 
va a sentir en llegir el article. Però no hi ha ningú en el seu cer-
vell per comprovar-ho, per sort.

De fet, els usuaris han estat de gran ajuda per desenvolupar 
Project Feels. El diari novaiorquès va demanar a un grup de vo-
luntaris l’elaboració d’una llista amb emocions que sentien cada 
vegada que llegien una mostra d’articles i continguts del diari. 

Amb aquestes dades i tecnologia, The New York Times va crear 
una llista definitiva de 18 emocions, a més de les compatibilitats 
i incompatibilitats entre elles. 

A saber: optimista, inspirat, divertit, segur de si mateix, aven-
turer, amor, amb ganes de gastar diners, tristesa, avorriment, 
interessant, odi, por, esperança, felicitat, nostàlgia, competiti-
vitat, indulgència o informat. Només 4 etiquetes són negatives, 
ja que estem parlant de publicitat, certament incompatible amb 
les emocions negatives si es busca una reeixida transacció. Tot 
i que s’ha demostrat que la negativitat també funciona (que l’hi 
diguin a aquests extremistes dels que parlàvem).

Publicitat i emocions
Una de les pors que hi ha en aquesta simbiosi del contingut 
periodístic i els anuncis és que la publicitat pugui influir en el 
comportament editorial dels mitjans. The New York Times ho 
va tenir en compte, davant el risc que per acontentar a aquest 
model les seves històries poguessin tornar-se més emocionals. 
No obstant això, va detectar que la majoria dels continguts que 
publica ja eren emocionals abans d’implementar el sistema, i en 
qualsevol cas a cap periodista se l’obliga a reorientar les seves 
històries perquè encaixin amb un determinat anunciant.
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Project Feels és innovador, però no únic. De fet, hi ha prece-
dents en la conjunció de sentiments i publicitat. La cadena nord-
americana ESPN és capaç d’orientar anuncis depenent de si 
l’equip de l’espectador va guanyant o perdent. El diari USA To-
day classifica continguts segons l’estat d’ànim que evocaran en 
els lectors. I la plataforma de música en streaming Spotify tam-
bé insereix anuncis relacionats amb l’estat d’ànim que indueix 
a cada usuari en funció de les cançons que està escoltant. No 
sabem si serà bo, dolent o menys dolent que, a partir d’ara, les 
galetes deixin pas als nostres sentiments. L’única cosa que sa-
bem és que ja és real. (Infografia: The New York Times)

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

De la transparència a la claredat en el 
periodisme
Per Àngel Arrese, professor de Periodisme Econòmic, UNAV / 
Compromiso Empresarial

El gelós escrutini amb què les redaccions analitzen els inte-
ressos econòmics, individuals i corporatius que entren en joc 
i condicionen el funcionament de les empreses i de tot tipus 
d’organitzacions (polítiques, econòmiques, culturals, etc.) es 
converteix en un silenci gairebé absolut quan es tracta de treure 
a la llum aquests temes al voltant d’altres mitjans de comunica-
ció, i no diguem ja al voltant del propi.

En els grups periodístics espanyols, com es reflecteix any rere 
any en el Informe sobre credibilitat i independència dels 
grups de comunicació. Primera plana (publicat en el darrer 
número d’El Butlletí de l’AMIC), la deguda transparència es li-
mita gairebé exclusivament a la qual per motius legals es veuen 
obligats els grups que cotitzen en borsa. A la resta, la disponi-
bilitat d’informació sobre propietat i govern corporatiu és minsa 
o inexistent.

En uns i altres, en qualsevol cas, l’exercici de la transparència 
és un exercici passiu , que simplement es limita a donar més 
o menys informació, en llocs de la web més o menys visibles, 
sobre aquest “Qui som” que ja gairebé és obligat per a qual-
sevol persona o institució que té alguna identitat en línia . Per 
descomptat, Espanya no és molt diferent en això a altres països 
del seu entorn.

Transparència i periodisme
No hi ha dubte que aquesta ‘pudor corporativa’ dels mitjans, i 
l’actitud passiva davant de la seva pròpia transparència -per 
contrast amb la qual manté davant els altres-, és resultat d’una 
inèrcia històrica, de la dificultat fins i tot tècnica (limitacions 
d’espai i temps) que en el passat existia per gestionar adequa-
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dament les referències a la pròpia identitat en el dia a dia de 
l’activitat periodística.

També era propi d’altres temps no tenir potser estructures empre-
sarials i xarxes d’interessos tan complexos com els que avui hi ha 
al món de la informació, en uns mercats, els del segle XX, en què 
l’”autoritat” d’unes poques empreses periodístiques era indiscuti-
ble, i la seva identitat corporativa segurament més coneguda.

Però en la societat actual, en la societat de la informació i la 
transparència, cap d’aquests motius, o altres molts que van po-
der existir en temps pretèrits es sostenen. Més aviat, al contra-
ri: avui en dia, probablement un dels modes més eficients per 
recuperar la credibilitat i la confiança en els periodistes i als 
mitjans sigui l’exercici d’una transparència activa sobre la seva 
identitat corporativa, sobre qui són i per què en seus mitjans es 
prenen les decisions que es prenen.  

La transparència de la propietat dels mitjans i de les seves 
estructures de govern corporatiu adquireix especial sentit i ur-
gència no només perquè els mitjans estan en crisi (de negoci, 
de credibilitat, d’autoritat...) sinó perquè ho està també el propi 
periodisme i el seu rol en les societats democràtiques.

La transparència de la propietat i de les seves estructures de 
govern corporatiu adquireix especial sentit i urgència no només 
perquè els mitjans estan en crisi sinó perquè ho està també el 
propi periodisme i el seu rol en les societats democràtiques.

Afligits pels seus problemes econòmics, desconcertats pels 
reptes de les noves tecnologies i reticents a perdre la seva in-
fluència en la societat, molts mitjans han deixat de creure en 
el que havien cregut en els dos últims segles. Així, els seus 
missatges, les seves veritables aportacions al debat públic 
-creixentment minvants- i els seus continguts un sol ús -cada 
vegada més nombrosos- es dissolen sense ordre ni concert en 
el soroll generalitzat que envolta els temes d’actualitat.

Les dades es barregen amb les opinions, les veritats amb les 
mentides, les notícies amb els rumors i falses notícies (fake 
news), i tot això s’escampa amb una capil·laritat gairebé infinita, 
fins que finalment és filtrat per l’amic o el col·lega a Facebook o 
Twitter, per a ser consumit en alguna de les múltiples terminals 
a què estem connectats.

Amb uns mitjans de comunicació famèlics i un periodisme des-
dibuixat campa al seu aire la mentalitat postfactual, i la lògica 
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de la intoxicació, el prejudici i la propaganda. La política post-
factual corre paral·lela a un (suposat) periodisme postfactual 
que és la manera més comuna d’informar-se en una societat 
postmediàtica.

Els mitjans han deixat de ser, per a gran part de la societat, 
l’autoritat informativa, i moltes vegades moral, que ajudava 
als ciutadans a prendre millors decisions, a entendre millor el 
món que els envolta, i a participar de manera més plena en la 
discussió pública. I per això, com assenyalava fa algun temps 
Jürgen Habermas en una entrevista al Frankfurter Rundschau: 
“En el mare magnum del soroll digital, les habilitats del bon pe-
riodisme -tan necessàries avui com en el passat- no s’haurien 
de perdre”.

El periodisme professional, històricament, ha estat un periodis-
me realitzat en organitzacions, entre altres coses perquè el bon 
periodisme, el que s’erigeix en pilar bàsic i estable d’un sistema 
democràtic, només pot ser resultat d’una obra col·lectiva.

Els grans mitjans periodístics, els que han jugat i en certa me-
sura segueixen jugant un paper fonamental en la configuració 
de l’opinió pública, són resultat de l’activitat d’empreses, fun-

dacions, ens públics o altres modalitats d’organització, sovint 
complexes i intensives en recursos econòmics i humans.

L’organització amb missió periodística, en aquest sentit, no 
té substitut útil en altres modalitats de generació i difusió 
d’informació altament personalistes (blogs, webs, microporta-
les de continguts, etc.) o altament mecanitzades (plataformes 
de recerca, xarxes socials, etc. ).

És en aquest context tan confús i fosc en el qual la transparèn-
cia sobre la propietat i el govern corporatiu dels mitjans adqui-
reix especial significat com una de les claus fonamentals de 
la recuperació del seu sentit, la seva funció i la seva autoritat 
periodística.

No és estrany que la Unió Europea, en la seva recent Final 
report of the High Level Expert Group on Fake News and 
Online Disinformation, cités la transparència com a primera 
mesura per abordar la problemàtica de les fake news, i concre-
tament la de la propietat, com la primera de les transparències 
desitjables.
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Tampoc sorprèn que algunes de les noves iniciatives periodís-
tiques més esperançadores dels darrers anys, en diferents paï-
sos, hagin enarborat la bandera de la transparència sobre la 
seva propietat i sobre les seves fonts de finançament com un 
dels elements centrals de les seves propostes de revitalització 
del periodisme.

Casos com el eldiario.es a Espanya, De Correspondent a Ho-
landa o Krautreporter a Alemanya, per citar només un grapat 
d’ells, han posat especial èmfasi en explicar als seus lectors 
la composició de l’accionariat de les seves empreses, la seva 
evolució en el temps, etc.  Això els ajuda a generar un tipus de 

confiança i de proximitat amb els seus lectors que es troba a 
faltar en molts altres mitjans.

Transparència passiva i transparència activa
Els grups de comunicació que gestionen mitjans periodístics, 
sobretot els més tradicionals, han d’esforçar-se molt més per 
fer visibles les seves dades de propietat, la formació dels seus 
consells d’administració i la resta dels seus interessos corpora-
tius en general.

L’assoliment d’aquesta transparència formal, passiva, en tot el 
mercat dels mitjans -no només entre les empreses que legal-
ment han de fer públics els seus dades- seria un gran avanç en 
el sector. Però segurament això no serà suficient per superar 
els greus problemes que afligeixen als mitjans.

L’exercici d’una transparència veritable ha d’anar molt més en-
llà de la mera formalitat, entre altres coses, perquè en l’era de 
la informació, com ens recorda Byung-Chul Han a La societat 
de la transparència, “la transparència no és la veritat”. És més, 
una transparència mal entesa, practicada estratègicament i 
cosmèticament, pot generar més confusió que claredat. De fet, 
en l’actualitat no és estrany que la remissió a la transparència 
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sigui una manera cada vegada més habitual -i políticament co-
rrecte- d’evitar dir la veritat i explicar les coses.

“Tot està a la web, al nostre portal de transparència: vagi allà i el 
podrà informar del que desitgi saber (i que jo no li explico)”. Per 
descomptat, gairebé ningú va a la web, i qui s’acosta a ella amb 
esperit investigador s’adona que no hi és tot, ni de bon tros; que 
l’última vegada que es va actualitzar va ser fa tres anys; que cal 
ser un expert en el tema que es tracti -per exemple, en el de la 
propietat d’una empresa reflectida en un document adreçat a 
inversors- per separar el gra de la palla; que de vegades hi ha 
tal excés d’informació que caldria dedicar hores a descobrir el 
que un desitja saber, etc., etc.

El que potser es necessita avui en les nostres societats hipe-
rinformades és més claredat i menys transparència. O dit d’una 
altra manera, el que es necessita és la transparència suficient 
perquè tot guanyi en claredat: la transparència activa enfront 
d’una transparència passiva. En el món dels mitjans, és ne-
cessària la claredat que sorgeix de la il·luminació de les coses 
-de explicar la seva sentit-; una claredat que té més a veure 
amb la veritat que amb la transparència, i està més relaciona-
da amb l’esforç de discerniment i la voluntat humana que amb 

la capacitat tecnològica de registre, processament i distribució 
d’informació.

Com comentava fa un temps un alt directiu d’IBM, Charles 
Prow,  “Transparency is about ensuring that your inputs, pro-
cesses and outcomes are visible to key stakeholders. (...) Cla-
rity is about utilizing this information to redueix complexity and 
uncertainty, so that leaders and managers can make the best 
decisions. (...) What our leaders need to lead is clarity. It invol-
ves taking information and analysis and applying it to your goals 
to defineix a clear path forward. (...) While transparency is an 
important way to Communicate with citizens and stakeholders, 
it does not, in and of itself, provide clarity. Transparency should 
help make the right existeixen dades, but the availability of data 
is only the first step to more effective decisions and actions”.

La claredat sobre els interessos corporatius dels mitjans, sobre 
els conflictes que poden generar des del punt de vista periodís-
tic, etc. pot treballar sobre la transparència passiva de moltes 
formes. No estaria malament, per exemple, que les empreses 
de mitjans acudissin als seus periodistes i no als encarregats 
de relació amb els inversors quan es plantegin com donar vi-
sibilitat a les seves webs -pensant en els seus lectors i en la 
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societat-, a les qüestions relacionades amb la seva propietat i 
el seu govern corporatiu.

No hi ha dubte que encara seria millor que la transparència ac-
tiva es manifestés d’una manera consistent en la pràctica con-
tinuada del disclosure, de la revelació de relacions i possibles 
conflictes d’interès, professionals i corporatius, en les notícies 
d’actualitat que així ho requerissin.

És molt sa, per exemple, que un diari com el Wall Street Jour-
nal hagi de recordar als seus lectors cada vegada que informa 
sobre una empresa com 21st Century Fox que “members of the 
Murdoch family are major shareholders in 21st Century Fox and 
in News Corp , the company that owns The Wall Street Journal” 
(membres de la família Murdoch són els principals accionistes 
de 21st Century Fox i de News Corp, la companyia propietària 
de The Wall Street Journal). Genera claredat i confiança -enca-
ra que la decisió pugui ser discutible- que els usuaris regulars 
de Bloomberg sàpiguen que el servei de notícies no genera 
informació sobre la pròpia companyia, Bloomberg LP, i que no 
cobreix assumptes relacionats amb la vida personal i la riquesa 
del seu fundador, Michael Bloomberg. “Clear is the new clever”: 
aquest seria un bon lema per a la transparència dels mitjans.

Els grups de comunicació i les marques periodístiques que 
desitgin participar seriosament en la revitalització del periodis-
me, i en la reconquesta del seu rol com a institucions valuo-
ses en les societats democràtiques, tenen davant seu el rep-
te de practicar una transparència activa respecte a les seves 
estructures de propietat, respecte a les limitacions o conflictes 
d’interessos que els poden generar en les cobertures de certs 
temes, respecte a les tensions que poden originar en el mante-
niment de les seves línies editorials, etc.

Només aquesta claredat sobre si mateixos els confereix autori-
tat per presentar-se davant els ciutadans com a generadors de 
claredat sobre el món que els envolta. Al cap i a la fi, aquesta 
la funció del periodisme, del bon periodisme, sobretot en mo-
ments tan confusos com els actuals. (Fotografias: Aristegui No-
ticias – Accem)
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Quan el periodisme abandona la 
batalla del dret a la informació
Per Daniel Condeminas i Tejel, consultor en comunicació / Co-
municació21

El Congrés i el Senat espanyols van viure dilluns un episodi 
incompatible amb un Estat que es reclama democràtic: un tri-
bunal –concretament el Suprem– prohibia que els mitjans de 
comunicació, els periodistes, poguessin adreçar-se, preguntar 
i entrevistar càrrecs electes, quatre diputats i un senador, dins 
els dos edificis de les seus parlamentàries estatals. Prohibir a 
periodistes parlar amb diputats i senadors! Una prohibició que , 
pel que s’explica, era recordada pels policies que custodiaven 
aquests representants de la sobirania popular pels passadissos 

del Congrés, com si allò fos una comissaria del CNP i Jun-
queras, Sànchez, Turull, Rull i Romeva fossin uns perillosos 
delinqüents.

I davant la suprema vulneració del dret a la informació que va 
imposar el TS, no hi va haver cap resistència per part de cap 
professional acreditat. No era d’esperar cap gest “heroic” per 
part de cap periodista, temorosos tots i totes que el clima de 
retallades de drets civils que viu l’Estat espanyol els pugui pas-
sar per sobre com una piconadora. Comprensible. Si els vam 
veure i escoltar va ser gràcies a uns vídeos enregistrats per 
companys diputats i difosos per les xarxes socials… i finalment 
recollits per uns mitjans de comunicació formalment emmani-
llats al Congrés i al Senat. Les mateixes tàctiques que utilitzen 
les forces d’oposició democràtiques a Turquia o a les dictadu-
res d’arreu del món. Tot ben coherent.

Ara, el que és també indignant –tot i que gens sorprenent– és 
el silenci, silenci absolut, de les organitzacions que represen-
ten la professió periodística. L’Asociación de la Prensa de Ma-
drid. L’APM –més o menys l’homònim del nostre Col·legi de 
Periodistes– no va dir res, no es va queixar, no va formular 
cap protesta davant d’aquesta indiscutible vulneració del dret 
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fonamental a la informació, que afecta de ple drets democràtics 
bàsics com els que emparen els representants electes de la 
ciutadania. Silenci. Silenci còmplice?

El compte oficial de l’APM a Twitter no ha dedicat cap menció 
al tema, ni una, res. De vulneracions de drets de periodistes a 
Mèxic o altres països, unes quantes piulades. Segurament els 
hi és més proper el que passa a l’altra banda de l’Atlàntic que a 
dues passes de la seva seu. Ara, total, això afecta a catalans, 
no? Doncs entesos.

I dit això, també cal apuntar que el Col·legi de Periodistes tam-
poc n’ha dit res, fins ara… (Foto: senado.es)
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