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EGM: Els principals diaris espanyols
perden més de 280.000 lectors en un any
Per Prnoticias
Somriures i llàgrimes entre la premsa espanyola després de

la publicació de la segona onada de l’EGM de 2019. Mentre
a la premsa generalista es poden trobar xifres verdes entre el
descens generalitzat interanual, els quatre mitjans esportius
principals veuen reduït el seu nombre de lectors respecte al
mes d’abril i al mateix període de 2018. Marca, AS, Mundo Deportivo i Sport han perdut entre tots 78.000 lectors respecte a
la segona onada d’aquest any i, si s’observen els números en
termes anuals, es deixen 134.000 lectors respecte al mateix
període de 2018.

El diari Marca segueix sent el diari més llegit d’Espanya, amb
1.706.000 lectors; el diari perd un 2,1% de l’audiència (38.000
fidels) respecte a l’abril i es deixa en el camí 67.000 lectors
respecte a juny del 2018 (-3,7%). Per la seva banda, As suma
828.000 lectors, un 3% menys que a l’abril (-26.000 seguidors)
i un 5% menys que el juny de l’any passat (44.000). Els diaris
catalans Mundo Deportivo i Sport tampoc estan de celebració
per quan El Mundo Deportivo suma 399.000 lectors en aquesta segona onada de l’EGM de 2019; aquesta xifra suposa una
reducció del 1,9% respecte a l’abril (-8.000 lectors) i el mateix
descens respecte a l’any passat; en el cas d’Sport, el mitjà situa la seva audiència en 378.000 fidels, 6.000 menys que en
l’onada anterior (-1,56%) i 15.000 menys que en el mateix període de 2018 (-3,8%).
Diaris generalistes. Entre els generalistes, destaca la pujada
experimentada pel diari El País en la segona onada de l’EGM
de 2019; el mitjà de Prisa suma 1.042.000 lectors, un 3% més
que a l’abril, tot i que en termes anuals es deixa 27.000 lectors (- 2,5%) en el camí. Per darrere se situa El Mundo, amb
una lleugera pujada respecte a l’anterior onada; el diari de
Paco Rosell uneix 692.000 fidels, un 0,73% més que a l’abril
(687.000), però en nombres interanuals, es deixa en el camí el
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1,28% de l’audiència (-9.000 lectors). Mentrestant, el gratuït 20
Minutos pateix una frenada després de les bones dades collides en l’anterior onada i es deixa en el camí més del 3.0% de
l’audiència respecte a l’abril i es queda en 631.000 lectors; en
termes interanuals, ha perdut 44.000 lectors (-4,6%).
El Correo i El Faro de Vigo es deixen el 6,9% i el 5,5% de
l’audiència, respectivament, respecte al mes d’abril; el diari
basc ha perdut en l’últim any 65.000 lectors, un 18,1%, fins quedar-se en una audiència de 293.000 fidels, i per la seva banda,
el mitjà gallec es queda en 223.000 lectors, 12.000 menys que
en el mateix període de 2018 (-5,1%).
Xifres no tant negatives
El País es manté com el diari més llegit a l’Estat amb 1.042.000
lectors diaris de mitjana, 27.000 menys que en el segon EGM
de 2018. El top 10 el completen El Mundo, amb 692.000 lectors (–9.000); La Vanguardia, amb 559.000 (–53.000); La Voz
de Galicia, 536.000 (+5.000); ABC, 444.000 (+15.000); El Periódico de Catalunya, 386.000 (+23.000); El Correo, 293.000
(–65.000); La Nueva España, 275.000 (–11.000); La Razón, 230.000 (+15.000), i Heraldo de Aragón, amb 225.000
(–10.000). L’únic canvi en els deu primers llocs en la segona

onada de l’EGM és l’entrada de La Razón en la novena posició
en lloc del Faro de Vigo.
Per darrere dels deu primers hi ha el Faro de Vigo, amb 223.000
lectors (–12.000); Levante-EMV, amb 197.000 (–13.000); El
Diario Vasco, 195.000 (+2.000); Ideal, 178.000 (+42.000);
Información, 168.000 (–5.000); Diario de Navarra, 159.000
(+5.000); El Comercio, 155.000 (+18.000); El Norte de Castilla, 150.000 (+4.000); La Verdad, 133.000 (–10.000); Ara,
132.000 (–4.000); El Diario Montañés, 131.000 (–18.000); El
Día, 128.000 (–11.000); Última Hora, 128.000 (–44.000); Sur,
123.000 (–1.000); La Provincia, 117.000 (+6.000); El Punt Avui,
117.000 (+27.000); Hoy, 104.000 (–2.000); Canarias 7, 102.000
(+5.000), i Las Provincias, 101.000 (–23.000).
En termes generals, els diaris líders de la premsa espanyola s’han deixat pel camí més de 280.000 lectors en els últims
dotze mesos. Al juny de 2018, sumaven més de 8.900.000 fidels, mentre que en el recent estudi presentat sumen més de
8.620.000 lectors.
Pel que fa a les revistes, l’EGM distingeix en funció de la seva
periodicitat entre setmanals i mensuals. Les revistes setmanals
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més llegides a Espanya són Pronto, Hola i Lecturas; juntes arriben a un total de 5,16 milions de lectors, un lleuger descens
respecte als 5,25 milions de la onada anterior. Respecte a les
dades de les revistes mensuals, National Geographic es manté en el número u una onada més; Muy Interesante està en
segona posició amb una diferència de 80.000 lectors respecte
a National Geographic i en tercera posició es manté, com en
l’onada anterior i a certa distància, Saber Vivir. (Fotografia: La
Provincia)
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Titular
CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
Text JULIOL
SMART CITY EXPO LATAM
Ladillo
CONGRESS
- 04/07
Text 02
Congrés sobre Ciutats

Intel·ligents a Llatinoamèrica
(Puebla, Mèxic)
EXPOVAPE BARCELONA
06 - 07/07
Convenció Internacional del
Cigarret Electrònic
AFFILIATE WORLD EUROPE
08 - 09/07
Trobada Mundial d'Emprenedors
en E-commerce

SÓNAR
18 - 20/07
Festival Internacional de Música
Avançada i New Media Art de
Barcelona

SETEMBRE
IASLC 2019
07 - 10/09
Congrés Mundial de Càncer de
Pulmó
SMART CITY EXPO ATLANTA
11 - 13/09
Congrés sobre Ciutats
Intel·ligents a Atlanta (EUA)
EASD
16 - 20/09
55a Reunió Anual de l'Associació
Europea per a l'Estudi de la
Diabetis
ARNOLD CLASSIC EUROPE
20 - 22/09
Esdeveniment i Exposició sobre
Fitness i Culturisme

EXPOHOGAR - BCNJoya
21 - 24/09
Saló Internacional del Regal,
Decoració, Bijuteria i Joieria
SWAB
26 - 29/09
Fira Internacional d'Art
Contemporani de Barcelona
ESMO
27/09 - 01/10
Congrés Anual de la Societat
Europea de Medicina Oncològica

OCTUBRE
BAUM FESTIVAL / BARCELONA
TATTOO EXPO
04 - 06/10
Festival Internacional d'Art i
Moviment Urbà / Convenció
Internacional del Tatuatge de
Barcelona
SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL
DE BARCELONA
09 - 13/10

CARAVANING
12 - 20/10
Saló Internacional del Caravaning
PISCINA & WELLNESS
BARCELONA
15 - 18/10
Saló Internacional de la Piscina,
Wellness i Instal·lacions
Aquàtiques
BARCELONA MEETING POINT
16 - 19/10
Saló Immobiliari Internacional
SEC'19
17 - 19/10
Congrés de la Societat Espanyola
de Cardiologia sobre Malalties
Cardiovasculars
AUTO RETRO
18 - 20/10
Exposició de Cotxes i
Motocicletes de Col·lecció
UEG WEEK
19 - 23/10
Setmana de la Gastroenterologia

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

COSMETORIUM
23 - 24/10
Exposició i Congrés per a la
Creació i Fabricació de
Productes Cosmètics i de Cura
Personal
SMART CITY EXPO KYOTO
Data a concretar
Congrés sobre Ciutats
Intel·ligents a Kyoto (Japó)
INDUSTRY
29 - 31/10
Fòrum Global de Manufactura
Additiva i Avançada
IoT SOLUTIONS WORLD
CONGRESS
29 - 31/10
Congrés Internacional sobre
Solucions IoT per a la Indústria

SALÓ DEL MANGA

31/10 - 03/11
Saló del Manga i l'Anime de
Barcelona
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Un estudi de la Universitat de
Salamanca responsabilitza les xarxes
socials de crear i difondre notícies
falses
Per Roberto Benito / Salamanca24horas

Un estudi de la Universitat de Salamanca responsabilitza les
xarxes socials de crear i difondre notícies falses i sol·licita major formació i conscienciació als consumidors. Les conclusions

han estat extretes després d’una enquesta a 383 periodistes
espanyols i quatre entrevistes en profunditat.
Amb l’objectiu de conèixer si la deontologia periodística ofereix
una eina útil per lluitar contra les notícies falses, David Ferrer
(estudiant de doctorat de la Universitat de Salamanca) i Carlos
Arcila (professor del departament de Sociologia i Comunicació
de la Universitat de Salamanca) han realitzat un estudi anomenat “Deontologia i notícies falses: estudi de les percepcions de
periodistes espanyols”.
A través d’una enquesta emplenada per 383 periodistes espanyols i de quatre entrevistes dutes a terme amb un periodista i
professor universitari expert en periodisme digital; un periodista
responsable de noves narratives en un diari espanyol; un periodista, professor universitari, investigador i sotsdirector d’un
programa de televisió nacional, i una periodista encarregada
d’una de les iniciatives de ‘fact-checking’, han determinat la gravetat d’aquest tipus de notícies i que l’ètica periodística no és la
mesura més efectiva per lluitar contra elles.
L’estudi “confirma la investigació prèvia a l’assenyalar les xarxes socials i, en general, la comunicació en línia, així com les
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causes d’índole econòmica, com a principals responsables de
l’aparició de les notícies falses” i estableix com a fórmula per
combatre-les “una major formació i conscienciació dels consumidors”.
A més, aquesta anàlisi descobreix que els informadors de mitjans tradicionals i els dels digitals opinen pràcticament igual,
si bé ressalta que “els periodistes digitals són significativament
més joves” i que, “tot i que el periodisme digital té una presència
proporcional lleugerament superior de dones, les diferències no
són significatives”. (Infografia: Arte Interactivo)
NOTA: El Butletí de l’AMIC us ofereix l’estudi complet “Deontología y noticias falsas: estudio de las percepciones de periodistas espanyoles”. CLICAR AQUÍ

El consum de premsa a Espanya
continua caient
La premsa i el paper dels mitjans de comunicació és avui més
important que mai. Però els canvis que la indústria ha patit en
els últims anys ha fet que es transformi de manera irremeiable. I

continuen succeint. Segons les últimes dades de GlobalWebIndex, recollides per WARC, el consum total de premsa continua
caient a Espanya. I ho fa per segon any consecutiu. El consum
mitjà diari ha caigut un 15,2% des del seu pic més alt en 2016.
Arriba així el seu punt més baix: 1 hora i 8 minuts.
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Tant el consum de premsa online com impresa han caigut durant aquest temps, baixant un 21,9% i un 10,7% respectivament. Com a resultat, cada dia s’inverteix menys de mitja hora
al dia llegint premsa escrita. Si prenem com a referència els
mitjans en línia, estaríem parlant de menys de 45 minuts de
contingut en línia.

El sector de la informació i
comunicació és l’únic que baixa els
seus salaris el 2019

El consum total de mitjans de comunicació a Espanya també
va caure al seu punt més baix l’any passat, mitja hora per sota
de la mitjana europea. I els ingressos publicitaris dels mitjans
impresos estan en dubte, mentre que la major part de les inversions en línia es concentren en el duopoli Google - Facebook.
(Font: Reason Why i Mediàtic – gràfic Reason Why)
NOTA: Els nostres lectors poden accedir a l’estudi complet de
GlobalWebIndex CLICANT AQUÍ

La Central de Balanços del primer trimestre publicada fa uns
dies pel Banc d’Espanya reflectia una desigualtat creixent entre
els diferents sectors de l’economia espanyola. D’entre totes les
branques d’activitat, la informativa es troba en una de les situacions més vulnerables. No només per les retallades que li ha
tocat patir en els anys més durs de la crisi econòmiques, sinó
perquè encara avui no es beneficia de l’”evolució expansiva”
registrada per les empreses en el primer trimestre de l’any.
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En els tres primers mesos de 2019 la remuneració mitjana de
les grans empreses va millorar un 2,1%, el millor avanç des
que va esclatar la crisi, segons estadístiques de l’organisme.
En canvi, les empreses mitjanes es van estancar en una pujada
salarial del 0,1%, la taxa més baixa en aquest mateix període
comparatiu. I dins d’aquest teixit empresarial, el sector de la
informació i comunicació va ser l’únic que no es va beneficiar
d’aquesta millora salarial, ja que les seves remuneracions es
van reduir un 0,6%. Una caiguda que contrasta de ple amb
l’increment del 2,9% apuntat a la Indústria, o el 1,2% en el Comerç i l’Hostaleria.
Aquesta caiguda no és una cosa nova en l’activitat periodística, ja que ve de molt enrere. De fet, en 2018 els seus sous
es mantenien plans a hores d’ara, mentre que el 2017 es van
contraure un 0,3%, segons els registres del BdE. Per tot això,
és la branca que pitjor evolució ha tingut en les seves nòmines
durant la recuperació econòmica .
No obstant això, ha estat la principal beneficiada en la creació
d’ocupació durant el primer trimestre. Fins al març, les plantilles mitjanes de les empreses d’Informació i Comunicacions
van augmentar un 1,4%, tres dècimes per sobre de la branca

de Comerç i Hostaleria (1,1%) i dos més que la resta d’activitats
(1,2%). (Font i infografia: Dircomfidencial)

Revista Cambrils guanya la Petxina
Km 0 de la demarcació de Tarragona
del Col·legi de Periodistes

Revista Cambrils va rebre la Petxina KM. 0, un dels premis de
la XXVII Festa de les Petxines que cada any organitza la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya
i que aquest passat 20 de juny es van lliurar al Teatret del Serrallo de Tarragona.
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Els col·legiats presents a la festa van votar entre els tres finalistes i Revista Cambrils va ser escollida com a guanyadora
d’aquesta Petxina Km 0, una distinció que es va implantar l’any
passat per primera vegada per tal de reconèixer el producte
periodístic de proximitat i amb vocació de servei al territori. Des
de la junta territorial del col·legi de Periodistes s’havia destacat
el paper de Revista Cambrils pel fet de “mantenir la publicació
en paper després de 66 anys d’història i ser pionera en la seva
presència a la xarxa, que es remunta a l’any 1996”. El premi el
va recollir el director de Revista Cambrils, Lluís Rovira, que va
agrair aquesta distinció i la va fer extensiva a tota la gent que
treballa i col·labora a fer possible la Revista Cambrils i a tots els
que l’han fet possible durant aquests 66 anys d’existència. (per
Redacció AMIC)

València Extra celebra 3 anys
El diari digital València Extra compleix 3 anys d’informació
constant sense interrupcions. El mitjà valencià va arrencar la
seva marxa el 22 de juny de 2016 i la seva aposta principal va
ser la proximitat.

El mitjà ha crescut des dels seus inicis d’una forma considerable. Començant el 2016 amb una mitjana de 30.000 lectors,fins
als 140.000 usuaris únics que tenen actualment, col·locant a
aquest grup de comunicació entre els 10 mitjans més llegits de
la Comunitat Valenciana, segons el rànquing d’OJD.
Expansió territorial
Recentment, el grup editorial ha llançat les dues marques germanes de València Extra. Es tracta de Castelló Extra i Alacant
Extra. Igual que València Extra, tots dos diaris aposten per
continguts pròxims, espais audiovisuals que aniran creixent en
els pròxims mesos i continguts també exclusius en valencià.
“Volem continuar apostant per vertebrar tot el territori a través
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de continguts informatius pròxims amb la mateixa filosofia que
València Extra”, assenyala David Rodríguez, CEO del grup de
comunicació. (per redacció AMIC)

Benvinguts a La República de Público
Público fa un pas més en el seu projecte de crear una comunitat de lectors compromesos amb el periodisme lliure i amb els
valors que defineixen al diari. Un lloc comú per compartir el que
els uneix i intentar transformar la realitat del que no funciona. I a
més, amb un bon nombre d’avantatges per a tots els membres
de La República de Público.
Segons l’editora, estem davant d’un nou punt de trobada de la
societat compromesa, un lloc per lluitar contra la corrupció, “on
no hi ha lloc per a la discriminació, ni per a la ultradreta ni per
a la mentida que ens envolta: així és La República de Público”.
El diari escriu que sempre han cregut que és necessari tenir
un lloc comú en el qual els professionals del diari i els lectors
comparteixin uns mateixos objectius i treballin per explicar la
realitat, no només com és, sinó amb l’objectiu de poder canviarla. Per transformar allò que no funciona, per destapar el que els

poders ens volen amagar, per lluitar per la igualtat, per donar
veu als que no la tenen, per fer un periodisme honest i valent.
Un periodisme fet per a la gent, amb la gent i per la gent, on el
poder el tenen les persones. Aquesta setmana la comunitat de
lectors i lectores compromesos amb el diari Público són gairebé
100.000, entre membres de la Comunitat i simpatitzants. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Marga Ollero, primera presidenta de l’AIMC
La renovada junta directiva de l’Associació per a la Investigació
de Mitjans de Comunicació ha escollit com a nova presidenta Marga Ollero, directora general d’Arena Madrid, essent la
primera dona que assumeix el càrrec. Ollero substitueix Pedro
Merino (Ymedia), que presidia l’AIMC des de 2010.
La nova junta la completen els vicepresidents Santiago Pérez
Otero (La Voz de Galicia) i Marta San Pedro (Carat España);
la secretària Virginia Vides (COPE), i els vocals Jordi Catalá
(Televisió de Catalunya), Cristina Barranco (Initiative), David
Cerqueda (Godó Digital), Gerardo Mariñas (Group M), Sandra
Prosperi (Hearst) i Fernando Rodríguez (Publicis Media).
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Marga Ollero va iniciar la seva carrera professional a Kantar
Media com a executiva de servei al client, i després va passar
per diferents agències de mitjans com Mindshare i Zenith Media, en ambdós casos com a responsable de l’àrea de recerca.
Dins de l’AIMC, Ollero ha format part de diferents òrgans com la
comissió tècnica i el grup de treball de marques, entre d’altres.
A més, és vicepresidenta de la Branded Content Màrqueting
Association (BCMA) en l’àrea de recerca i mesurament, forma
part de la junta de l’Associació d’Agències de Mitjans (AM). (per
Comunicació 21)
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Transformació digital, un procés lent
però ferm
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La transformació digital de les empreses prossegueix el seu
ferm però lent caminar. És lògic. El procés requereix de canvis
profunds a tots els nivells de l’organització. No només en els
sistemes i infraestructures tecnològiques. També exigeix canvis
culturals de gran calat; formar els professionals en noves capacitats digital ; adoptar noves formes de treballar; obrir noves
vies d’interacció amb els clients; desplegar sistemes que permetin captar ràpidament dades de qualitat per a la seva anàlisi
en temps real; adoptar models col·laboratius amb players de
sectors abans limítrofs i ara sense fronteres...

Les organitzacions porten anys immerses en el procés. Aquest
discorre a diferents velocitats i els retorns estan cada dia més a
prop, però encara trigaran a arribar. Aquesta és una de la de les
moltes conclusions que reflecteix l’informe CEO Outlook 2019,
elaborat per KPMG, després de prémer el sentir de 1.300 CEO
de les principals companyies del món, inclosos 50 espanyols.
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L’informe recull que només el 4% dels CEO espanyols (16% globals) declara haver implantat ja Intel·ligència Artificial per automatitzar els seus processos. Se segueix treballant en projectes
pilot, segons assenyala un de cada tres CEO (36% espanyols
i el 31% globals). I una mica més de la meitat (60% dels CEO
espanyols i el 53% dels globals) diu que està duent a terme una
implementació limitada. L’anàlisi de les dades d’Espanya mostra que el volum de projectes pilot es redueix aquest any. En
canvi, augmenten els que ja ho han implementat (del 2% al 4%)
i també els que han fet el pas de projecte pilot a implementació
limitada en processos específics, que puja el 46% al 60%.
Les dades mostren que la transformació digital és una realitat en el
dia a dia de les companyies. I no a nivell estratègic o de concepció,
sinó a nivell d’implementació. Tant de l’adopció de les tecnologies
disruptives i la seva possible combinació per al desenvolupament
de la Automatització Intel·ligent, com en la necessària formació de
les persones. Una dada rellevant: quatre de cada deu CEO preveu
formar en capacitats digitals a més de la meitat de la seva plantilla
en els propers quatre anys, segons el CEO Outlook 2019.
Aquesta xifra mostra que els retorns esperats de la transformació digital difícilment estaran a la volta de la cantonada. Encara

que aquest any estan una mica més a prop. L’any passat, un
90% dels CEO espanyols projectava obtenir un rendiment de
la transformació digital a curt termini, entre 0 i 3 anys. En 2019
aquest percentatge puja al 98%, superant fins i tot al 92% dels
CEO globals. Fins i tot el percentatge de CEO que espera arribar a un retorn en 12 mesos s’ha duplicat, en passar del 18%
al 44%. Per sectors, Telecomunicacions i Banca apareixen com
els més avançats: el 97% i 95% preveu arribar a un retorn significatiu a curt termini.
Les expectatives sobre el moment en què es demanaran els
fruits de les inversions en Intel·ligència Artificial són una mica
més dilatades en el temps total o. Encara que també han experimentat un salt espectacular, especialment a Espanya. Si
en 2018, cap CEO contemplava obtenir un ROI significatiu dels
sistemes d’IA en dotze mesos, aquest any, un 16% es declara
en aquesta situació. I el percentatge de CEO espanyols que espera collir els fruits entre 1 i 3 anys puja el 22% de 2018 al 32%
d’enguany. En resum, l’any passat el 22% dels CEO esperava
obtenir un ROI significatiu dels sistemes d’IA entre 12 mesos
i 3 anys. En 2019 el percentatge s’ha més que duplicat i puja
al 48%, totalment en línia amb l’horitzó que manegen els CEO
globals. (Infografia: Kpmg)
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QUINA ÉS
L’ENERGIA DEL
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim
una energia que ens impulsa a avançar i construir
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho.
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
What’s your power?

endesa.com
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NOTA: El lector d’El Butlletí pot accedir a l’informe complet CEO
Outlook 2019. CLIQUEU AQUÍ

ADECEC presenta el “decàleg de la
transformació digital en la comunicació”

ADECEC, l’Associació d’Empreses Consultores en Relacions
Públiques i Comunicació, ha presentat el decàleg “La Transformació Digital a la Comunicació” en l’acte desenvolupat aquest
dilluns a ISDI. La trobada ha aconseguit convertir-se en Trending Topic a Twitter sota el hashtag # ADECECDigitalización.

Aquest decàleg ha estat desenvolupat per ADECEC i compta amb l’aval del Fòrum de Marques Famoses que comparteix
aquesta anàlisi de la indústria de la comunicació. En paraules
de Almudena Alonso, presidenta de ADECEC , “com a representants de la indústria de la comunicació i les relacions públiques hem desenvolupat un document de treball que serveixi
de referent en l’àmbit de la comunicació i el màrqueting per
entendre i donar el valor que mereix a un canvi fonamental en
la manera d’entendre les relacions entre persones i el món dels
negocis. Un procés en el qual els nostres professionals i les
agències de comunicació tenen un paper cabdal”.
Pablo López, director general de Fòrum de Marques Famoses,
ha assenyalat que “compartim totalment els principis recollits
per ADECEC en aquest decàleg ja que les marques són conscients de la importància de la comunicació i les seves eines en
aquests processos de transformació que estem vivint”. Com a
introducció a la jornada, s’ha desenvolupat una taula rodona en
la qual les empreses parlaven sobre el paper de la comunicació
en la transformació digital, en la qual tots els ponents coincidien en la idea que la transformació digital es tradueix necessàriament en una transformació cultural en què l’element sobre
el qual es desenvolupa tot són les persones. La transformació
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digital està al servei dels interessos i necessitats dels diferents
públics de la empresa.
En les seves intervencions han destacat algunes de les idees
principals de la transformació digital des de la seva experiència.
En paraules de Rodrigo de Sales, és “fonamental posar a les
persones en el centre, cal generar connexions des de dins de
la pròpia empresa i augmenti la productivitat, i això és possible
gràcies a la digitalització”. Així, Laura Gonzalvo assenyalava
que “estem intentant globalitzar i unificar tot quan realment, una
de les majors avantatges de la digitalització és que ens permet
segmentar les audiències, i no només les externes, sinó també
les internes, per enviar uns missatges molt més efectius”. Per
la seva banda, Abraham Martín indicava, “l’important que és
que l’organització es mostri propera i sempre disponible, ja que
aquesta transformació de la qual parlem està necessàriament
recolzada per les persones, i d’una altra manera no seria possible”.
Pel que fa als diferents canals que estan utilitzant les marques
i com s’està transformant la comunicació en un entorn cada vegada més digitalitzat, moltes marques aprofiten els seus propis
canals per oferir continguts. “En aquesta era de la hipertranspa-

rencia”, comentava Laura Gonzalvo, “s’han d’aprofitar aquests
canals per oferir una font d’informació veraç”. Rodrigo de Sales
també afirmava que “és important construir una relació directa
amb el públic, això el que permeten els canals propis d’una
manera molt precisa, però no vol dir que els mitjans de comunicació hagin deixat de ser fonamentals”. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: Fundación Telefónica)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’informe La Transformació Digital a la Comunicació. CLICAR AQUÍ

Els formats digitals ajuden a mantenir
els nivells d’audiència dels mitjans
tradicionals, segons un estudi de
Ymedia
En els últims anys, el consum de mitjans en línia de televisió, ràdio i premsa diària ha contribuït a mantenir els nivells
d’audiència d’aquests suports, segons constata l’agència de
mitjans Ymedia en un informe titulat Els mitjans tradicionals
en l’onada digital. Segons les dades manejades per aquesta
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agència de mitjans -i que es basen en fonts com EGM i comScore- els nivells d’audiències mitjanes entre 2013 i 2019 s’han
mantingut o han baixat lleugerament.
Així, per exemple, la penetració diària de la televisió es va reduir
del 90 al 88% en el període, amb un descens del consum convencional de 3,6 punts fins el 85,1%, mentre el visionat en línia
de programes, sèries i pel·lícules creixia 8,4 punts fins al 12,9%.
La penetració de la ràdio va passar del 61,5 al 57,1%, mentre que
els consums convencionals i digitals descendien i creixien respectivament: -3,3 punts fins al 56, 7% i +1,4 punts fins al 4,1%.
La premsa diària, tot i mantenir els nivells d’audiència entre el
44,0 i el 42,0% entre el 2013 i 2019, va experimentar un canvi
de formats radical. Així la lectura en paper va caure 9,9 punts
fins 22,7%, la lectura digital va augmentar en 8,2 punts fins al
27,5%. El “sorpasso” dels formats digitals es va produir al 2017.
Així, pel que fa a la premsa, aquest mitjà també ha devallat la
penetració en el suport tradicional, el paper, i ha crescut de forma similar al digital. En 2013, la penetració diària de la premsa
en paper va ser del 32,6%. Aquest any aquest percentatge s’ha
reduït al 19,3%. La caiguda ho compensa, però, amb un 8,2%

més de lectors digitals, fins a aconseguir una penetració del
27,5%, com dèiem més amunt.
En l’informe de Ymedia també es proporciona informació sobre quines són les plataformes i llocs més populars de cada un
dels mitjans. (Font: Digimedios)

The Washington Post llançarà podcast
i secció digital d’opinió en espanyol
El diari nord-americà The Washington Post va anunciar aquest
dimecres que llançarà a partir de setembre un podcast i una
secció digital d’opinió en espanyol. El rotatiu va precisar que
al començament de la tardor començarà a produir un podcast
dues vegades per setmana i crearà un espai d’opinió en espanyol, on es publicaran articles originals en aquesta llengua i
traduccions de textos de l’anglès.
El podcast, que es gravarà a la sala de redacció del diari, serà
presentat pel periodista colombià Juan Carlos Iragorri, guanyador del Premi Emmy, que estarà acompanyat per Dori Toribio,
corresponsal a Washington de Mediaset, i Jorge Espinosa, pe-
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riodista de ràdio i director de podcasts en l’emissora colombiana Caracol. Segons el “Post”, aquesta iniciativa comptarà amb
la participació de reporters del diari i abordarà les notícies més
importants amb “una visió fresca i multicultural des de la intersecció de Washington i el món hispanoparlant”.

les seves dades per sempre; al mateix temps, es destaca que la
por associat a la privacitat digital genera ansietat i preocupació
sobre la utilització i distribució de les seves dades personals a
internet.

El director del rotatiu, Martin Baron, ha subratllat que “aquest
nou podcast acostarà encara més el reporterisme i l’anàlisi del
Post als que parlen espanyol a Estats Units, Amèrica Llatina,
Espanya i la resta del món”. L’altre projecte en espanyol del
diari serà una secció digital d’opinió, amb contingut propi i traduït, dins del seu apartat Global Opinions. (Font: Agència Efe)

Quatre de cada deu espanyols
abandonaria les xarxes socials per
garantir la seva privacitat
La firma Kaspersky ha presentat l’Informe Global sobre la Privacitat i una de les seves conclusions és que gairebé la meitat
dels espanyols, el 41%, es mostra disposat a donar-se de baixa
de les xarxes socials si així poguessin garantir la privacitat de

Actualment, les xarxes socials com Facebook, Instagram o
Twitter ocupen un paper molt important en les nostres vides
i, segons l’informe, el 87% dels espanyols ja cedeix les seves
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dades personals a aquestes empreses com a moneda de canvi
per expressar les seves idees, comunicar-se amb amics o familiars o posar-se al dia de les últimes notícies, idees i tendències.
L’estudi també destaca que el 12% dels espanyols reconeix
cedir informació personal per registrar-se o participar en jocs
i concursos divertits com “A què famós t’assembles?” O “quin
és el teu menjar favorit?”, Cosa que no podrien fer si sortissin
de les xarxes socials. a més, abandonar les xarxes socials faria
més complex el procés de donar-se d’alta en diferents webs i
serveis, en no poder vincular els seus comptes als seus perfils
de Facebook o Twitter.
Tot i ser un element més de les nostres vides, el 17% dels enquestats afirma que estaria disposat a acomiadar-se del seu
telèfon intel·ligent si així pogués garantir la privacitat de les seves dades per a la resta de la seva vida. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: Kaspersky)
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La digitalització segueix transformant
les relacions de poder entre els
mitjans
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Les previsions es van realitzar al llarg de les tres primeres
setmanes del mes de juny, en ple període de negociació dels
pactes per a la constitució d’ajuntaments, governs de les comunitats autònomes i central i fins i tot per a les institucions
europees.
Els Mitjans no convencionals (MNC) creixerien, segons aquestes previsions, un 1,2%, el que portaria al conjunt de totes les
inversions en mitjans a un creixement del 1,4% fins a arribar a
una xifra total de 12.922.000 d’euros. Els MC (Mitjans convencionals) representarien així un 42,6% de la inversió total en mitjans, al situar-se en 5.508.000 d’euros, molt lluny encara de les
xifres de 2007, abans de la crisi i de l’erosió que la digitalització
ha provocat en molts mitjans.

El títol és de Lapublidad.net i ens ha semblat molt encertat a la
vista de les noves dades aportades per Zenith Media. Els panelistes de Zenthinela (directius d’empreses anunciants) estimen
que la inversió publicitària en Mitjans Convencionals (MC) creixerà aquest any un 1,6%, dues dècimes per sota de l’estimació
que el mateix panell va realitzar a l’abril. En canvi milloren clarament els índexs de percepció, que deixen de ser negatius per
primera vegada des de l’inici d’any.

Si es compleixen aquestes previsions es completarà el sisè any
consecutiu de creixement de la inversió en mitjans convencionals, però la publicitat perdrà pes en l’economia espanyola en
créixer menys que el PIB. La digitalització segueix avançant
amb força i transformant les relacions de poder entre els mitjans.
Mentre els digitals segueixen creixent amb força, els impresos
continuen perdent inversió. En els últims mesos també la televisió generalista s’ha unit al grup dels mitjans que retrocedeixen.
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En mitjans convencionals els majors creixements s’esperen per a
la publicitat que es dirigeix a dispositius Mòbils (+8,3%) i a Internet
(+6,8%), destacant la que utilitza el format Vídeo on Line (+7,3%).
També s’esperen creixements superiors a la mitjana del mercat
per a la publicitat exterior digital (+4,7%); dels Canals de Pagament de Televisió (+3,9%) i la Ràdio (+1,9%). El mitjà Exterior, en
el seu conjunt, creixerà un 1,6%, igual que la mitjana del mercat.
També creixerà el Cinema (+0,7%) però per sota de la mitjana del
mercat. La televisió generalista seguirà liderant la inversió (probablement per últim any) malgrat una caiguda esperada del 0,4%.
Segons estudis recents realitzats a Estats Units, la repercussió del frau en la inversió publicitària està disminuint gràcies
a l’ús d’eines per combatre-ho. Els panelistes de Zenthinela
creuen que a Espanya la repercussió del frau podria reduir en
un 15,9% si s’utilitzessin correctament aquestes eines.
Els tipus de frau que més preocupen són els bots i granges
de clics que augmenten artificialment les xifres de trànsit i la
suplantació de domini (domain spoofing) o el galeta stuffing,
que atribueixen fraudulentament el trànsit a llocs diferents dels
que el reben. En menor mesura també preocupa l’obtenció de
dades de geolocalització de forma poc transparent.

Perspectiva DigiMedios.- Com és costum, Digimedios ofereix
la seva pròpia perspectiva un cop estudiat l’estudi dels panelistes
de Zenith. Segons Digimedios, la situació de la inversió publicitària dins de la indústria publicitària és confusa. En el passat, la
debilitat que mostra podria indicar que conclou un cicle alcista de
l’economia, i la publicitat anticipa la recessió. No obstant això,
les magnituds macroeconòmiques com l’ocupació o el PIB no
semblen indicar-ho, encara que no són pocs els analistes que
alerten sobre la incertesa existent, especialment a nivell global.
Digimedios també afegeix que la debilitat de la inversió publicitària també podria mostrar l’esgotament d’un model del màrqueting de les empreses, basat o amb un gran suport a la publicitat, i la seva substitució per un altre que utilitza més mitjans i
eines pròpies a l’hora de contactar amb el públic consumidor. Si
és així, es posaria en qüestió l’explicació que l’arrel dels mals
dels mitjans estarien en l’oligopoli de les plataformes tecnològiques (que sens dubte han creat eines eficaces de captació
de publicitat) i caldria buscar en el funcionament del conjunt de
l’economia i del sistema empresarial.
Previsions per mitjans.- En el quadre següent es recullen les
previsions obtingudes per a cada un dels mitjans, així com la
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comparació amb les previsions realitzades a l’abril. A la tercera columna s’expressa amb signes la direcció i la mida de les
diferències. Un signe + indica creixement, un signe menys una
pitjor previsió. Major nombre de signes indiquen major intensitat
en la variació.

De complir-se aquestes previsions, s’aconseguiria assolir per
sisè any consecutiu, un creixement de la inversió en Mitjans
Convencionals, però al mateix temps la publicitat perdria pes
en l’economia del país en créixer per sota del PIB. (Infografies:
Dircomfidencial i Zenith Media)

L’Estudi General de Mitjans
prescindeix del terme “mestresses de
casa”
En l’última onada de l’EGM, el rol familiar destinat a la persona que decideix les compres habituals de la llar passa a dir-se
“Responsable de les Compres Habituals de la Llar” (RCH). En
realitat, es tracta d’un simple canvi de nom, ja que el concepte “Mestressa de Casa” es va modificar a l’EGM a l’any 1992.
Fins a aquest moment, les opcions de Rol Familiar eren “Mestressa de Casa”, “Cap de família” i “Altres”. A partir de llavors,
va quedar definida la figura del “Sustentador Principal”, com la
persona que aportava més ingressos per al manteniment de la
llar, i la categoria de “Mestressa de Casa” com la persona que
decidia les compres habituals de la llar, entenent que tots dos
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rols podien ser ocupats per home o dones, sense cap tipus de
distinció o preferència. Més endavant, el 1998, es va decidir
reemplaçar en els informes de l’EGM la nomenclatura “Cap de
Família” per “Sustentador Principal”, però es va mantenir inalterable el terme “Mestressa de Casa”,
Per cert, en aquesta 2a onada de l’EGM s’ha superat per primera
vegada la cota del 80% de penetració per Internet en un dia promig,
xifra molt diferent a la recollida en 1997 (el primer cop que es va preguntar per aquest tipus d’accés), que era del 0,9%. (Font: Control)

Índex Preus Publicitaris (IPP) del març
2019
L’Índex de Preus Publicitaris (IPP) construeix un conjunt de números índexs que serveix com a eina per analitzar l’evolució del
cost de la publicitat a les televisions de la forma més transparent, objectiva i senzilla possible. Al costat de l’índex d’evolució
dels costos s’analitzen altres indicadors d’eficàcia, destinats a
proporcionar una mesura de l’evolució de la publicitat en termes
de minuts d’ocupació a les cadenes generalistes d’àmbit estatal
i volum de GRP 20” per sector.

L’objectiu de l’IPP és disposar d’un indicador que proporcioni
als anunciants una idea de la variació general que es produeix
en el mercat de la compra de televisió de manera mensual.
L’anàlisi es realitza sobre els grups de cadenes comercials que
operen a Espanya: Grup A3, Mediaset, Grup La Sexta i FORTA.
El mètode consisteix a estimar la inversió mensual dels canals
estatals i posar-lo en relació amb els GRP’S 20” del target” Individus de 4 i més anys”.
Un cop obtinguts els C / GRP 20”, els índexs es construeixen de
la següent manera: Es calcula, pel mateix mètode al C / GRP 20
“mitjà de l’any 2010, que es va a utilitzar com a base de l’índex.
El valor índex d’un mes és el quocient entre el C / GRP 20”
mitjà calculat per a aquest mes i el C / GRP 20” base (mitjana
2010). Amb aquestes dades s’obté la taxa de variació anual,
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que és l’increment/decrement l’índex d’un mes en relació amb
el del mateix mes de l’any anterior. L’acumulat anual del mes
de març (2018-2019 ha pujat un 2,40%. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: Productora Audiovisual)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’IPP del març de 2019. CLIQUEU
AQUÍ

Espanya se’n porta de Canes 28
Lleons, sis menys que l’any passat
Un total de 28 campanyes espanyoles han obtingut un preuat
Lleó al Festival Canes Lions, el més important de la indústria
publicitària a nivell mundial i que s’ha celebrat aquesta setmana. De tots aquests guardons, 4 ha estat ors, 12 plates i 12
bronzes. Malgrat ser un botí important, el nombre de premiats
espanyols ha estat inferior en sis guardons si es compara amb
l’edició del Festival de l’any passat. No obstant això, cal tenir en
compte que l’any passat es van presentar un centenar més de
campanyes inscrites.

Amb tots aquests premis, Espanya és el setè país amb més
Lleons, classificació liderada amb diferència pels Estats Units
(313 premis), seguit del Regne Unit (90) i el Brasil (85). Entre
les campanyes espanyoles més premiades, empaten en el lideratge amb quatre Lleons cadascuna “Herois de Avui” (DDB) i “El
temps que ens queda” (Leo Burnett per Ruavieja).
Quant a la Agència de l’Any, ha recaigut en Wieden + Kennedy
Portland, seguida per Droga5 i McCann. També ha estat Wieden + Kennedy la guanyadora del títol de Agència Independent
de l’Any. En aquesta edició, McCann ha obtingut el títol de Xarxa de l’Any, per sobre de DDB Worldwide i FCB Global. I Omnicom s’ha fet amb el títol de Holding de l’Any, amb Interpublic
i WPP per darrere. A més, Burger King s’ha alçat amb el premi
de Marca Creativa de l’Any i Apple ha estat reconeguda com
Anunciant Creatiu de l’Any. (Font: Dircomfidencial)

Volkswagen, BBVA i Santander, els
que més van invertir en digital al maig
D’acord amb les dades de l’informe mensual elaborat per Arce
Media sobre el seguiment de l’activitat publicitària a internet, al
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maig, Volkswagen, BBVA i Santander van ser els anunciants
que major inversió van registrar. No és estrany, per tant, que els
sectors predominants hagin estat els de Finances i Assegurances i el d’Automoció.
La inversió en conjunt de les marques analitzades del sector Finances i Assegurances (170 marques i 2.311 creativitats) ha representat el 16,7% del total, percentatge molt similar al representat per la inversió de les marques d’Automoció (183 maraques i
3.916 activitats): un 16,6%. En tercer lloc, i a més distància, es
troba el de Cultura, Ensenyament i Mitjans (891 marques amb
5.451 creativitats), que ha suposat el 11,4%. L’informe ha comptabilitzat activitat per a un total de 5.383 marques i 36.977 creativitats. El sector que computa major nombre de marques és el
de Serveis Públics i Privats, amb 1.070 i 3.773 creativitats, amb
un 8,7% sobre la inversió total. El que menys, Jocs i Apostes,
30, amb 3016 creativitats, que representa el 3,9% de la inversió.
Entre les marques que han registrat major inversió al maig (amb
dades a tarifa) estan Volkswagen, BBVA i Banco Santander. El
21% de la inversió detectada ha estat servida per Google i els
editors que major inversió publicitària han captat són: Marca,
Abc i As. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Instagram obre Explore als
anunciants
Segons dades de la plataforma propietat de Facebook, el 80%
de les persones segueixen a una empresa a Instagram i, per
això, la companyia ha pensat incorporar Anuncis a Explore.
“Per als anunciants, representa una oportunitat de formar part
de contingut culturalment rellevant mentre que poden arribar
a noves audiències que busquen descobrir alguna cosa nova.
Els anunciants poden ampliar fàcilment les seves campanyes
utilitzant anuncis automàtics simplement activant aquesta opció
a Explore”, explica Instagram en un comunicat. Aquests anuncis a Explore arribaran de forma gradual en els pròxims mesos.
Després de prémer sobre una foto o un vídeo a Explore, els
usuaris començaran a veure anuncis com ja ho fan al feed principal. (Font: Marketing News)
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Intel·ligència artificial: tornar a l’ésser
humà
Per José Manuel Velasco / del bloc de l’autor

Andrew McAfee, codirector de la iniciativa MIT per a l’economia
digital, va participar recentment en la cimera de consellers delegats (també coneguts pel seu acrònim en anglès, CEO) organitzada per ESIC Business & Marketing School. La seva tesi és
que vam subestimar el poder de la intel·ligència artificial.
Per demostrar-ho va posar com a exemple el combat entre el
programa d’intel·ligència artificial de Google AlphaGo i el cam-

pió coreà del joc de taula Go, Lee Sedol. L’artificial es va imposar sobre el que és humà per tres victòries a una el 15 de
març de 2016, dues dècades després que la supercomputadora
Deep Blue guanyés al mestre dels escacs rus Gary Kasparov.
Aparentment els escacs és un joc molt més complicat que el
Go, una mena de cinc en ratlla, però les màquines han trigat
molt més temps a vèncer a un humà. Perquè?
La resposta és disruptiva, com el canvi d’estratègia que va realitzar la intel·ligència artificial per guanyar la partida. A diferència dels d’escacs, que disposen d’un ampli manual de jugades
que poden ser memoritzades i processades tant pel cervell com
per un programa d’intel·ligència artificial, els jugadors de Go
no sabien explicar bé per què guanyaven, quines estratègies
aplicaven. L’única regla que té el consens dels experts és que
si comences la partida al centre del tauler perds. És a dir, a
l’ordinador li costava aprendre perquè gairebé no tenia referències. Curiosament, el programa va començar a vèncer quan va
qüestionar la regla que només es guanya si es col·loca la primera fitxa a les cantonades del tauler. És a dir, va arribar a la
conclusió que només seguint el que els humans li ensenyaven
no els arrencaria la victòria.
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El machine learning obre un horitzó que ens submergeix en
un relat propi de la ciència ficció. Però no és ficció el que la
intel·ligència artificial pot produir, sinó un avanç disruptiu i més
que exponencial en el desenvolupament de la Humanitat, segons McAfee. No som prou conscients de quant ens pot afectar
el desenvolupament de la intel·ligència no humana, amb la qual
interactuem diàriament sense adonar-nos, per exemple, cada
vegada que utilitzem el sistema de cerques de Google.
En el mateix esdeveniment, Eduardo Gómez Martín, director
general d’ESIC, va posar el contrapunt a la visió tecnològica
de McAfee amb un discurs marcadament humanista. La seva
proposta és tan senzilla com poderosa: tornar a l’ésser humà.
Aquest retorn significa, per sobre de tot, posar la intel·ligència
artificial al servei de les persones per millorar-les.
El líder d’ESIC desgranar el seu pensament sobre la interacció entre humans i màquines en tres línies. La primera és una apel·lació
a la filosofia socràtica: “Coneix-te a tu mateix”, l’aforisme que estava inscrit en el pronaos del temple d’Apol·lo a Delfos. Segons la
seva opinió, és fonamental tenir clar què vols fer en la teva vida i
tenir un alt coneixement de tu mateix per evitar que els sistemes
d’intel·ligència artificial “hackegin el teu sistema operatiu orgànic”.

La segona (“tornar a l’home i a la dona”) és un retorn a les
Humanitats. Fins i tot la tecnologia ha de ser vista des de la
perspectiva humana. La visió de les persones permet veure la
“ferida social” i obrar en conseqüència per reduir les desigualtats i curar les malalties socials que amenacen la convivència.
I la tercera es refereix al “lideratge humil”. Eduardo Gómez creu
que és temps de reinventar el lideratge mitjançant l’exercici de
les tres hacs: “heart, habit and harmony”. Posar cor en el que
fas, agafar els bons hàbits i generar harmonia en el teu entorn.
La paraula tecnologia ve del grec τέχνη (tekhné) que significa
art, tècnica o ofici, i λόγος (logos), estudi, discurs, tractat. Llavors és l’art, la ciència i la manera de fer les coses, construir
artefactes que satisfacin les necessitats de les persones i les
comunitats, és a dir, és una activitat eminentment humana que
adquireix el seu major valor quan beneficia al col·lectiu.
“Malgrat la seva complexitat, els algoritmes no són més que
eines, i els agents morals som totalment responsables de les
eines que creem i fem servir. Si deixem que els algoritmes decideixin des de dades del passat, serem responsables de repetir
els nostres errors, de frenar el progrés social fins a tal punt
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que comencem a retrocedir”, diu Carissa Véliz, investigadora
a l’Uehiro Centre for Practical Ethics i el Wellcome Centre for
Ethics and Humanities a la Universitat d’Oxford, en un article
publicat recentment al diari El País.
La disruptiva tesi subjacent després de l’humanista discurs del
director general d’ESIC és que la intel·ligència artificial és una
gran oportunitat per “millorar l’ésser humà”. Treballem perquè la
intel·ligència artificial no pensi per nosaltres, sinó per a nosaltres. (Infografia: BBVA)

col·laboració amb Net Safety Collaborative), centrat en ensenyar als nens a utilitzar Internet d’una manera més segura. Ara,
la companyia ha actualitzat el programa afegint noves lliçons
sobre un tema que està de màxima actualitat: saber identificar
si es troben davant de les trucades fake news (notícies falses).

Google llança un programa gratuït
perquè els nens aprenguin a
identificar notícies falses, bots i com
funciona el phishing
A Internet podem trobar coses increïblement genials i també
pertorbadores, i totes estan a l’abast d’un clic. Això és un veritable problema a l’hora de deixar que els més petits de la casa
es connectin i utilitzin un ordinador lliurement. En 2017, Google
va llançar un programa anomenat ‘Be Internet Awesome’ (en

Google afirma que ha creat aquests nous 6 packs d’activitats
perquè els educadors puguin utilitzar-los en les aules , i així
ensenyar als nens com detectar si es troben davant d’una web
amb contingut fals. “Necessitem les eines i els recursos ade-
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quats per ajudar els nens a treure el màxim profit de la tecnologia, i encara que existeixen bons recursos de seguretat digital i
ciutadania per a les famílies, es pot fer més per l’alfabetització
mediàtica”. Amb aquest programa, els més petits podran comprendre com es poden editar imatges i vídeos per eliminar part
del context i així donar una visió del que ha passat completament manipulada.
Mitjançant una entrada al seu bloc, Google ha anunciat de manera oficial aquestes noves lliçons, que estan disponibles en
espanyol i en anglès. A més, la companyia afirma que també
seran útils fora de les aules: “Tots aquests recursos no només
estan disponibles per a les aules, sinó que també són gratuïts i
de fàcil accés per a les famílies”. (Font: Google blog)

Ja podem descarregar Vivaldi 2.6, ara
amb bloquejador de publicitat abusiva
Vivaldi està estrenant nova versió, i com sol ser usual no ho fa
sense portar-nos com a mínim un parell de novetats interessants que el segueixen plantant com un dels navegadors alternatius més complets i carregats de característiques úniques. El

nou Vivaldi 2.6 que ja pots descarregar per a Windows, Linux o
macOS arriba per primera vegada amb el seu propi bloquejador
d’anuncis, això sí, només en llocs identificats com abusius pel
tipus de pràctiques que fan servir per mostrar anuncis perillosos, és a dir, els que formen part de les “experiències enganyoses” i que també bloqueja Chrome.
És a dir, Vivaldi ara bloquejarà per defecte publicitat que pugui
contenir missatges falsos, àrees de clic inesperades, comportaments enganyosos, phishing, redirecció automàtica, malware,
etc. Bàsicament tot allò que et pugui causar un veritable problema en navegar, com els pop-up que eviten que surtis d’un
lloc web. Això ho faran a través d’una llista negra que està emmagatzemada en els seus propis servidors de forma xifrada.
La funció s’activa per defecte, però pots desactivar-la des de
la secció “Privadesa” en els ajustos de Vivaldi. (Font: Genbeta)

A punt la nova Terminal de Windows 10
Tenim fins a finals de juny de 2019 per actualitzar la versió vella
de Windows 10 o Microsoft la actualitzarà per nosaltres. Durant
la Build 2019 Microsoft va anunciar una nova consola de co-
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mandes per a Windows. Així, la companyia deixava enrere una
llarga època amb Símbol de sistema o PowerShell (que no desapareixen) per deixar pas a una de les novetats més aplaudides
pels desenvolupadors, la nova Windows Terminal .
Des d’ella, amb una sola finestra, es podria accedir a la resta de
consoles de Windows i al Subsistema de Windows per Linux ,
la nova versió ja pot gaudir-se en Windows 10 per Insiders. Els
desenvolupadors han pogut compilar la Terminal de Windows
gràcies al codi disponible a GitHub (cal recordar que es tracta
d’un projecte de codi obert), però la companyia també l’ha portat a la Botiga del Windows 10, des d’on ja es pot descarregar
una preview si tenim la versió del sistema 18362.0 o superior
(May 2019 Update o per sobre). (Font: The Verge)

Un editor de vídeo ben fàcil
Crello és un editor de gràfics en línia especial per a qui no sap
res de disseny és un editor de gràfics en línia especial per a qui
no sap res de disseny. Crello ofereix una forma senzilla i gratuïta de crear gràfics animats en línia. Aquesta eina es presenta
com una utilitat tot en un a l’hora de crear vídeos, pel·lícules
i presentacions de diapositives en qüestió de minuts. A priori

sembla la típica promesa d’aquest tipus de programes, però la
veritat és que trastejant mínimament per la web de FlexClip un
s’adona que és així.

El seu principal atractiu és el senzill que resulta d’utilitzar. Edita
un vídeo, seleccionar el material audiovisual que ho compondrà, les transicions que tindrà i inserir els textos que desitgem
que mostri és tremendament fàcil. Disposa d’un storyboard intuïtiu i minimalista que simplifica la tasca.
Addicionalment a aquesta primer característica, FlexClip destaca per la gran quantitat de vídeos, imatges i música d’arxiu que
ofereix , les nombroses plantilles de diferents tipus de vídeos
que ens ofereix per muntar vídeos similars a partir d’ella, la
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varietat de formats que suporta i els molts tipus de títols, textos
i rètols fins i tot amb animacions de què disposa. (Font: VideoZ)

Spark impulsa el treball col·laboratiu
amb noves funcions
Sota la premissa que el treball col·laboratiu és fonamental per
a la creativitat, Adobe ha anunciat el llançament de noves funcions per Spark, la seva aplicació de disseny en línia i mòbil
ideada per facilitar la creació de gràfics socials, vídeos curts
i pàgines web. Amb l’objectiu de permetre una comunicació
efectiva en i des de qualsevol lloc, a partir d’ara, la plataforma permetrà convidar a diferents usuaris a editar conjuntament
projectes de manera online.
De moment disponible per a desktop, només amb introduir
l’adreça de correu electrònic, l’autor del projecte podrà convidar
altres companys a editar o revisar una feina. El destinatari rebrà
un notificació in-app convidant-lo a modificar el document. Els
treballs compartits apareixeran en una nova pestanya del organitzador i qualsevol edició realitzada pels col·laboradors serà
visible per a tots els participants.

A partir d’aquesta nova funció, els equips de treball, ja sigui a
l’oficina o a l’escola, podran convidar a altres a treballar conjuntament presentacions visuals, pàgines web i missatges per xarxes socials. La plataforma també ha afegit noves animacions
de text i adhesius animades per iOS, perquè els usuaris puguin
transmetre els seus missatges amb més facilitat.
Les novetats inclouen el disseny de noves plantilles, incloent
plantilles premium per als usuaris amb subscripció, en les quals
s’inclouen tipografies personalitzades de les principals empreses dissenyadores de tipografies del món, a més de incorporar
la disponibilitat de Spark Post (iOS i Android), Spark Page (iOS)
i Spark Vídeo (iOS), en francès, italià, alemany, espanyol i portuguès. (Font: Reason Why)
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El tancament del Museu de la
Premsa de Washington i la crisi del
periodisme
Per Antonio Caño / El País Semanal

És impossible no veure l’imminent tancament del Museu de la
Premsa a Washington (Newseum) com una metàfora del declivi
d’una indústria que un temps va ser no només un pròsper negoci que repartia poder i diners, sinó un pilar imprescindible de
la democràcia liberal.

Ara aquesta institució naufraga per falta d’ingressos, malament
mantinguda amb la venda de gorres vermelles de Make America Great Again –l’eslògan de la campanya presidencial de Donald Trump- i samarretes amb la llegenda You Are Very Fake
News, perquè sembla que el que més atrau els actuals visitants
de tot aquest món del periodisme són les fake news; és el que
més els sona, el que més gràcia els fa.
No són els turistes els únics que han canviat. Recordo els anys en què
gairebé qualsevol podia recitar de memòria els noms dels conductors
dels telenotícies nocturns dels tres principals canals de televisió: Tom
Brokaw, Peter Jennings i Dan Rather. Jo no sé qui són els actuals.
El periodisme que vam conèixer s’ha anat per sempre. Queda
l’esperança que sigui possible generar una nova indústria al voltant de les noves tecnologies, amb un altre tipus de periodisme,
més accessible, més ràpid, potser millor. No ho sé. Com a periodistes, és la nostra obligació intentar-ho. Com a ciutadans, és
el nostre interès aconseguir-ho, si és que volem seguir vivint en
societats democràtiques.
El Newseum tancarà les portes a finals d’aquest any. El projecte, nascut el 2008, ha resultat inviable. La Universitat Johns
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Hopkins, que ha pagat 372 milions de dòlars (uns 329 milions
d’euros) per l’edifici, instal·larà allí el seu campus principal a
Washington. Freedom Forum, l’organització que actualment
gestiona el museu, encara no ha dit què farà amb el seu contingut. Hi ha restes del mur de Berlín i altres símbols de la llarga
lluita de l’ésser humà per la seva llibertat, en què la premsa
ha estat moltes vegades un instrument imprescindible per enderrocar tiranies i defensar la veritat, i amb ella, el progrés i la
civilització mateixa .
De tot el que el Newseum conserva, potser el més valuós és el
Journalists Memorial, el mur on estan escrits els noms de 2.344
periodistes assassinats des de 1836. Els últims 21 noms van
ser afegits aquest 3 de juny. Entre ells hi havia el del saudita
Jamal Khashoggi, assassinat per agents del seu propi país. La
resta eren pràcticament desconeguts, com ho són gairebé tots
els nom inscrits, modestos professionals de diaris locals -molts
desapareguts-, perquè, en contra del que es creu, el periodisme no és l’activitat rutilant de certes estrelles, ni tan sols els
relats grandiloqüents d’alguns corresponsals, sinó el dur ofici
del cercador de la notícia, gairebé sempre per una minsa paga.
O aquesta era. (Fotografia: Telemetro)

Evitem els estereotips o els
perpetuem?

El títol es refereix als estereotips de gènere, un tema sensible
que segueix provocant controvèrsia avui dia. Hem preguntat als
professionals del màrqueting si creuen que la seva empresa
crea anuncis que eviten els estereotips de gènere o crea anuncis amb continguts de gènere equilibrats, i les seves respostes
reflecteixen que prop del 90% d’ells a nivell europeu pensen
que estan evitant els estereotips de gènere. No obstant això,
quan preguntem als consumidors, el 76% de les consumidores
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(gènere femení) i el 71% dels consumidors (gènere masculí)
consideren que la manera en què els retrata la publicitat està
molt allunyada de la realitat.
I la veritat és que, més enllà de les percepcions subjectives, un
anàlisi de les dades objectives tendeix a donar la raó als consumidors: si ens fixem en les creativitats guanyadores a Canes en
l’última dècada, observem que: a) Els homes parlen 7 vegades
més que les dones. b) Els homes apareixen en pantalla 4 vegades més temps que les dones. c) Ull a la dada, els homes tenen
un 62% més de probabilitats de ser retratats com intel·ligents.
Això on situa als professionals del màrqueting? No hi ha dubte
que, si es segueixen fent les coses com sempre, estem reforçant els estereotips nocius de gènere , en lloc d’ajudar a eradicar-los. Per això, és fonamental per a les marques posicionar
i adoptar un approach progressista. Evidentment això genera
pors, ja que posicionar-se pel que fa a la igualtat de gèneres
pot comportar riscos i que es deslliguin les crítiques a les xarxes socials al mínim error que cometen les marques. No obstant això, l’immobilisme ja no és opció. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

NOTA: El lector pot accedir a l’estudi Adreaction 2019, elaborat
per Kantar, des d’aquest enllaç.

L’AMIC amb el director del diari
AltoAragón i el director del Congrés
de Periodisme Digital d’Osca
El secretari general de
l’AMIC, Josep Ritort,
ha visitat al director
del diari AltoAragón,
Javier Garcia Antón.
Així com a Fernando
García Mongay, director del “Congreso de
Periodismo Digital de
Huesca”, que aquest
any compleix 20 anys.
L’objectiu de la visita a Osca ha estat explicar el I Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat (CIMP), que se celebrarà els dies 24 i
25 d’octubre a la Seu d’Urgell, Alt Urgell, i convidar-los a assistir-hi.
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la feina estigui centrat en la web. El mur de pagament serà clau
d’aquí a uns mesos, ja que la majoria de diaris estatals com El
Mundo, El País o ABC, començaran a cobrar per la informació
que es publiqui en els seus webs i, per això, estan treballant per
generar un nucli important: el contingut diferencial.

Fruit de les converses mantingudes i després d’explicar les cinc
temàtiques del congrés (funció social dels mitjans, model de
negoci, mètriques, finançament públic i promoció de la llengua)
ambdues parts han detectat diversos temes d’interès que tenen
ben desenvolupats a Osca i podrien ser d’interès per als assistents del congrés de l’AMIC. (Font: Redacció AMIC)

El Mundo redirigeix periodistes a la web
i crea una taula d’editors per al paper
El Mundo continua implantant nou projectes destinats a la web.
L’últim d’ells, lligat als periodistes del diari. De cara al sistema
de pagament per continguts previst per després de l’estiu, afrontarà una reestructuració en la redacció perquè la major part de

A El Mundo estan immersos en un pla de reorganització de la
redacció. En la redacció principal es col·locarà una taula que
pertanyerà als editors de la edició impresa del diari. Es dirà
‘Print’ i l’objectiu és facilitar que els periodistes se centrin només
en aconseguir més contingut per elmundo.es. La taula estarà
composta per un nombre d’editors que elaboraran el contingut
que els redactors han estat redactant fins ara per a l’edició impresa. És a dir, s’estalviaran haver de corregir, a més del contingut en línia, aquest mateix contingut en l’edició en paper.
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Segons expliquen fonts d’El Mundo, la reorganització de la redacció es durà a terme per restar treball d’edició en paper als
redactors i en canvi, afavorir que passin més temps fora de
la redacció i aconsegueixin exclusives. (Font: El Confidencial
Digital)

Prisa obre una nova línia de negoci de
la mà de Podium Studios

La ràdio es troba en un constant procés d’evolució que s’ha
vist accelerat en els últims anys gràcies a la popularització del
podcast. Una de les companyies ha apostat més fort per aquest
tipus de continguts és Prisa , que va estrenar el 2016 Podium
Podcast, una plataforma que acull diferents espais originals.

Tres anys després, la companyia ha decidit donar un nou pas
endavant amb el llançament de Podium Studios, la seva nova
productora de podcast i àudio.
Les principals línies de negoci de Podium Studios són el branded-podcast, el desenvolupament aplicacions per a assistents
de veu vinculats a marques, el audiobranding, els podcast corporatius i la distribució i monetització de podcasts produïts per
tercers. Entre els seus primers clients es troben Correus, Vodafone, Yoigo, Greenpeace, Metro de Madrid, Fisher-Price o 1906.
El branded-podcast serà un dels apartats que més pes tinguin
en aquest nou projecte. En aquest sentit, Podium Studios realitzarà sèries sonores ad hoc per marques, dissenyant els continguts originals, amb varietat de gèneres i amb un ampli equip
format pels millors amfitrions, periodistes, guionistes, directors,
actors, compositors, realitzadors, productors o dissenyadors
de so. A més, distribuiran aquestes sèries a la seva xarxa (Podium Podcast) i amplificaran la comunicació en els seus mitjans
(Cadena SER, Els40, Cadena Dial, Els40 Classic, El País, AS).
(Prnoticias – infografia: Toyoutome)
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EL TERMCAT actualitza la
Terminologia de la gestió de la qualitat
S’ha publicat en línia la segona edició actualitzada de la Terminologia de gestió de la qualitat, que ha estat coordinada pel
TERMCAT en el marc de Realiter, una xarxa de professionals i
organismes que té com a objectiu fomentar l’activitat terminològica en llengües romàniques. El diccionari conté més de 140
termes, procedents del glossari inclòs en la Norma UNE-EN
ISO 9000:2015 Sistemes de gestió de la qualitat. Principis bàsics i vocabulari, una norma tècnica de gran rellevància perquè
defineix els termes que caracteritzen els sistemes de gestió de
la qualitat.
Aquesta segona edició de la Terminologia de gestió de la qualitat que ara es publica incorpora 57 nous termes respecte de
la primera edició, publicada l’any 2010, la qual contenia els termes definits en el glossari de la primera versió de la mateixa
norma, de l’any 2005. Cada entrada del diccionari presenta les
denominacions en català, castellà, francès, gallec, italià, portuguès, romanès i anglès, amb els indicadors de categoria lèxica
corresponents.

La norma que ha servit de font de buidatge per a aquesta obra està
disponible en català gràcies a l’acord establert amb l’Associació
Espanyola de Normalització (UNE) i el conveni firmat entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per a fomentar l’ús del català en el món empresarial. La Terminologia de gestió de la qualitat forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que actualment ofereix més
de 140 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat. També es
pot consultar en el web del TERMCAT la relació de normes UNE
disponibles en català. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La FAPE confirma que només admetrà
socis amb titulació
Aquest cap de setmana, la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) ha celebrat una Assemblea Extraordinària en la qual ha ratificat la seva ferma aposta per limitar
l’admissió de socis únicament a titulats en Periodisme, Comunicació o Comunicació Audiovisual. Descarten així la possibilitat
d’obrir les portes excepcionalment a aquells que exerceixen el
periodisme com a principal mitjà de vida sense tenir la titulació.
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La mesura estarà vigent a partir del 30 de març de 2020 i suposa la supressió de la coneguda com a “tercera via”, per la qual,
amb caràcter excepcional, les associacions federades podien
sol·licitar a la Federació autorització per admetre com a socis
als que, sense tenir l’esmentada titulació, exerceixen el periodisme de forma continuada i com a principal mitjà de vida.

Mailchimp, Gestió del butlletí, Producció de Vídeos per a xarxes
socials, Creació de vídeos amb el mòbil, Elaboració d’un Pla de
Comunicació, Pla de Màrqueting Digital i Comunicació de Crisi.
A més, tindràs l’oportunitat de participar en tres tallers impartits
per l’equip de Google News Lab sobre Factchecking, Eines visuals i noves narratives i Google trends.

La reunió extraordinària també per afegir als estatuts un nou
article que regula les relacions entre la FAPE i els col·legis
professionals de periodistes, que s’han d’establir mitjançant la
subscripció de convenis amb cada un d’ells. Aquests convenis
hauran d’estar aprovats per les associacions federades pertanyents a les comunitats autònomes que abasten als col·legis i
estaran ratificats per l’Assemblea de la Federació. (Font: FAPE)

Com gestionar les crisis en xarxes socials.- On line. Fins el
dilluns 15 mes de juliol (10 hores) - Les Xarxes Socials i les eines
de comunicació digital són avui dia el vehicle de comunicació més
eficaç amb consumidors i clients. No obstant això, de vegades
aquest diàleg es torça i sorgeixen els problemes. Aprèn, amb Pilar
Yépez, a avançar-te a la crisi en social mitjana, a actuar correctament en cada etapa segons el teu pla de crisi i a solucionar-la
generant el menor impacte negatiu sobre la teva empresa i marca.

Formació al Col·legi de Periodistes
Escola d’Estiu del Col·legi de Periodistes.- Barcelona. Del
dilluns 1 al divendres 12 de juliol (de 09:30h a 19:30h) - Aprofita
aquesta formació intensiva durant la primera quinzena de juliol.
Pots venir el dia que vulguis i escollir entre 11 cursos diferents
sobre Pla de Continguts i Redacció per a mitjans socials, Instagram i Linkedin, Whatsapp i Telegram, E-mail màrqueting amb

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 Periodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat
a la formació, i gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec.
Per a més informació i inscripcions CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)
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Garea: “El pitjor no són les pressions
als mitjans sinó cedir a elles”
Per Efe - Carmona / eldiario.es

El president de l’Agència Efe, Fernando Garea, ha sostingut
aquest dilluns que “el pitjor no són les pressions” del poder polític als mitjans de comunicació “sinó cedir a elles” i s’ha mostrat
convençut que “no existeix” la llibertat de premsa pura, però
“sí marges” de la llibertat de premsa. Garea ha reflexionat
d’aquesta manera durant una conferència oferta a la Universitat
Pablo de Olavide, de Sevilla, sota el títol “Periodisme i política.

Poder, contrapoder o connivència?”, en la qual ha dissertat sobre les relacions entre els periodistes i el poder.
Sobre l’”inestable equilibri” entre les dues parts, ha manifestat,
“el poder necessita al periodisme i viceversa, però l’obligació
del periodisme és vigilar i controlar al poder”, i ha afegit que
“el pitjor no són les pressions als mitjans, sinó cedir a elles”. El
president d’Efe, que ha defensat el paper dels mitjans públics
“sense complexos i neutrals”, encara que depenguin del poder
polític, ha esgrimit que les empreses privades de comunicació
estan “sotmeses” a altres interessos.
En aquest sentit, ha subratllat que “tots els mitjans, públics o
privats, intenten influir els clients o els anunciants i que dir el
contrari és mentir”, tot afegint que l’objectivitat en l’exercici de
la professió periodística “és un mite i no existeix”, si bé ha defensat la “transparència i l’honestedat”.
Garea ha donat suport davant un nodrit grup d’estudiants i periodistes la necessitat d’establir mecanismes de control, com
els consells de redacció i el Parlament, en els mitjans públics
i ha advocat perquè sigui el Congrés el que triï al president de
l’Agència Efe i no el Govern, com actualment passa. No obs-
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tant, ha precisat no haver rebut cap consigna de l’Executiu de
Pedro Sánchez, que el va designar, i ha destacat el compromís de l’agència pública amb la pluralitat. “Quan acabi el meu
mandat a Efe, espero que estigui més molest el Govern que
l’oposició”, ha recalcat.
En la seva intervenció i en resposta a les preguntes dels assistents, Fernando Garea ha apostat per un periodisme de qualitat
que se centri en fets i en la seva contextualització, “en verificar
les mentides”, més que en les declaracions i en el “vertigen” de
les noves formes de comunicació dels partits.
En aquest context, ha alertat contra la influència en el periodisme de la xarxes socials, de les que ha dit que “no són periodisme, però tenen capacitat d’influència”, tal com -segons ell- han
posat de manifest les campanyes de Donald Trump, Jair Bolsonaro o Vox a Espanya.
A més, el president d’Efe ha reflexionat sobre el “enorme dany”
que han provocat al periodisme les crisis econòmiques i tecnològiques, que, al seu parer, ha incidit en la precarització laboral
i la reducció de les plantilles. (Fotografia: eldiario.es)
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La confiança en els mitjans de
comunicació es pot abordar amb
control, transparència i comunicació
Per Emmanuel Naert, director de marca, De Standaard,
Brusel·les / Mediahuis

ba al capdamunt de la llista. L’any passat vam estar a les 7,24.
En general, la confiança ha baixat del 62% al 55%.
Sé que aquesta és una enquesta estúpida sobre una pregunta
molt general. Però la confiança també és un problema dominant
i complex en la comercialització dels mitjans de comunicació, i
la indústria en conjunt no sembla tenir solucions màgiques per
solucionar-la.
He seguit una mica el tema i un dels textos més inspiradors
que vaig trobar va ser la Missió per al periodisme, de Katharine
Viner. Ha liderat The Guardian des de 2017 i va concebre el
model reeixit de “nosaltres”. Els seus pensaments sobre la confiança ens porten de nou a 1819, quan el pare fundador de The
Guardian, John Edward Taylor, va ser testimoni de la càrrega
sagnant de la yeomania en una multitud protestant per la reforma social a Manchester.

Al darrer Reuters News Report, el tema de la confiança en els
mitjans de comunicació és un tema destacat. Com a belga, vaig
desplaçar-me ràpidament a la pàgina 73 per trobar la partitura
del meu estimat patró, De Standaard. La nostra puntuació és de
7,07 sobre 10, el sisè lloc de la llista. La televisió pública es tro-

Per informar amb precisió sobre la massacre, Taylor va agafar
un entrenador nocturn a Londres, va aconseguir la història al
diari Times i va convertir la manifestació de Manchester en un
escàndol nacional. Va defensar els impotents i va mantenir els
qui en compten. Amb aquest informe, va establir la primera pe-
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dra del que havia de convertir-se en The Manchester Guardian
(i més tard The Guardian). També va demostrar que el seu treball era lluitar contra les injustícies i que era un periodista fiable.
Kudos a John Edward Taylor!

de promotors del periodisme. Per construir tant trànsit web com
sigui possible, els articles estan inclosos en frases enganxoses.
Opinió provocativa, pressupostos i notícies sensacionals al davant; matisos i anàlisis a l’esquena.

Dos-cents anys més tard, seguim jugant el mateix joc. Encara hi
ha Taylors entre nosaltres i, de tant en tant, ens sorprenen amb
el seu revelador periodisme. Però ja no són de confiança. Per
què això? Alguns diuen que és la manca de diversitat que causa
desconfiança. Les redaccions estan formades per periodistes
urbans amb una alta formació. Viuen prou a prop del tema de la
seva escriptura? Quan estan escrivint sobre costoses solucions
ecològiques relacionades amb la calefacció domèstica, tenen
en compte que una de cada sis llars no pot ni tan sols pagar la
factura energètica mensual? Quan publiquen un bloc sobre cuina sana, estan pensant en la mare soltera que no té els mitjans
per oferir més que carn picada als seus fills? Les empreses de
mitjans de comunicació han de prendre mesures proactives per
establir i restablir la confiança amb els seus lectors.

I som spammers inveterats: En un dia De Standaard envia dos
milions de butlletins, 25 publicacions a Facebook i cinc notificacions push a l’aplicació de notícies. La gent pot començar a
sospitar-ne una mica. Tens la sensació que estas sent tractat
com a visitant privilegiat quan vas a la teva pàgina web de notícies? No tots els butlletins que la meva marca de notícies envia
em fan la idea que el que estem fent és estimular la confiança.

Un altre desafiament a la confiança és la creixent pressió dels
objectius comercials. L’argument és que, a la nostra recerca de
clics, els editors s’han convertit en mestres de clickbait en lloc

També hi ha un parell de nois coneguts al voltant dels quals
expressen públicament les seves opinions sobre els mitjans
de comunicació i que, almenys, haurien de tenir un impacte
en l’electorat. A Turquia, Xina, Hongria, Hong Kong i els Estats
Units, les persones més poderoses “exploten la desconfiança
en els mitjans de comunicació”, com explica Viner. “Els poderosos interessos estan en marxa contra la llibertat d’expressió”.
A Flandes, també, la relació entre mitjans de comunicació i política ha estat més càlida. Des de la victòria electoral del mes
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passat de l’extrema dreta, les perspectives no semblen més
cordials. No estic totalment segur de la importància de cadascuna d’aquestes causes en termes de confiança, i ha de tenir
una gran variació segons el país i la marca de notícies. Però
estic segur que hi ha un parell de solucions a l’hora de treballar
en la confiança.

sobre diversos temes de diaris com ara la diversitat, la nostra
política comercial, la correcció política i les tendències ideològiques. Cada setmana escriu una columna sobre un tema que
va trobar prou rellevant per compartir amb tot el públic de De
Standaard. Sovint, els errors fets al diari i els nostres companys
estan exposats i admesos públicament.

Dins del meu mitjà, observo tres elements clau: el control de la
pràctica periodística, la transparència i la comunicació amb el
lector.

Comunicació: crea confiança quan es comunica el que està
fent per al lector i per què es va fer alguna cosa d’una manera
determinada. M’agrada molt l’informe anual de NRC. Juntament
amb la declaració financera, els caps dels departaments donen
la seva opinió sobre les realitzacions periodístiques de l’any.
Destaquen el bé que s’ha fet al llarg de l’any i quins continguts
han treballat.

Control: cada article destacat que apareix està sent analitzat
per un corrector. Busca inconsistències, argumentacions febles
i errors de fet. Pot convocar els periodistes per proporcionar
fonts i proves i demanar pressupostos originals. Quan un periodista té dubtes, també pot referir-se a experts al terreny i posarse en contacte amb ells. Un corrector de fets dóna rigidesa a
la pràctica periodística. Això fa que el periodisme sigui menys
vulnerable a les crítiques externes.
Transparència: un segon perfil a la redacció és el “conseller” o
el defensor que diuen a altres llocs. A De Standaard, és la persona a la qual els lectors recorren les seves preguntes i queixes

L’edició d’enguany es va inaugurar amb “Per què és important
donar veu a la gent comuna”. Laura Wismans, cap de la secció
“Vida” de NRC, va donar l’exemple d’una característica seguint
els fills de pares divorciats que han de viatjar molt per veure els
pares cada dues setmanes. Als Països Baixos, hi ha centenars
de milers de nens en aquesta situació. Contar la seva història
va oferir reconeixement, inspiració i noves idees. Això és més
impactant que donar només els números o informar sobre ca-
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sos judicials. Wismans genera confiança explicant el que va fer
i compartint el seu punt de vista.
Durant cinc anys, NRC ha publicat aquest informe anual, que es
distribueix a tots els subscriptors. Aquest tipus d’esforç recorda
als subscriptors els assoliments de la redacció i ha de tenir un
impacte en les actituds dels lectors.
Un altre gran exemple de comunicació generadora de confiança
és el truc tòpic del Helsingin Sanomat quan Donald Trump es va
reunir amb Vladimir Putin a Hèlsinki. La capçalera va respondre
a les seves denúncies perpètues cap els mitjans de comunicació posant cartells en anglès i en rus de l’itinerari dels líders a
través d’Hèlsinki, on es llegia “Benvingut al país de la llibertat
d’expressió”. (El mes passat, Helsingin Sanomat va guanyar el
primer premi a l’INMA’s Global Media Awards per a la iniciativa.)
Demostrar així el vostre propòsit social ha de crear punts de
confiança addicionals amb els lectors. Si poguéssim crear una
mica més de consciència d’aquests esforços amb el públic,
podríem afrontar millor aquest problema de confiança. Només
necessita molta cura i temps. (Infografia: ABC News - Go.com)
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Virginia Luzón (UAB), experta en nous
formats: “Vivim en una bombolla
informativa que pot resultar una mica
perversa”

Per Alba Ortega, doctoranda de la Universitat Miguel Hernández, Elx

Virginia Luzón és professora de Teoria i tècnica de televisió i de
Narrativa audiovisual a la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment és vicerectora
de Comunicació i Promoció. Ha treballat com a periodista a Te-

levisió Espanyola, TV3 i les productores Línies d’idees, Quart
Televisió i CNR Televisió. La professora Luzón investiga des de
fa anys sobre nous formats audiovisuals. Recentment ha impartit un seminari a la Universitat Miguel Hernández d’Elx titulat “La
fragmentació en la distribució audiovisual i la narrativa. Quan
un algoritme decideix entre les fronteres difuses dels gèneres .
El consum audiovisual, ja sigui d’informació o ficció, està
condicionat per una sèrie d’algoritmes. Ho veiem en plataformes com Netflix i en xarxes socials com Facebook o Instagram. Com ens afecta l’ús d’algoritmes als consumidors?
Podem dir que tots vivim en una bombolla informativa de la
mateixa manera que tenim una bombolla narrativa en la ficció.
Aquestes bombolles provenen de certs algoritmes que, d’alguna
manera, ens auto dissenyem. Quan entrem en una plataforma,
ja sigui de vídeo a demanda o xarxes socials, anem seleccionant
i interactuant amb aquell contingut que ens interessa. Un contingut que té una tendència política, si parlem d’eleccions presidencials, o una determinada temàtica, com pot ser economia
o esports. D’altra banda, es troben els nostres amics i familiars,
que d’alguna manera es converteixen en els nostres influencers
i prescriptors. És així com ens anem envoltant d’una bombolla
informativa que ens mostra allò que ens resulta més afí.
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Això pot resultar una mica pervers. En el cas de la ficció, el pitjor que pot passar és que et perdis una gran sèrie o pel·lícula.
Amb la informació és diferent. Si només t’informes sobre esports, l’algoritme només t’oferirà i suggerirà temes esportius.
De la mateixa manera que si només t’informes de política de
dretes, l’algoritme mai va a mostrar continguts amb una ideologia contrària.
Hi ha iniciatives per punxar aquesta bombolla?
Comencen a sorgir-ne algunes. The Guardian, per exemple, un
cop a la setmana proposa als seus lectors cinc notícies amb
una línia ideològica diferent a la del diari. The New York Times
fa alguna cosa similar i ofereix als seus subscriptors cinc notícies de contingut radicalment oposat al que han consumit al
llarg de la setmana.
A més de la lluita contínua contra els algoritmes, la indústria audiovisual ha de fer front a un altre gran repte: la fragmentació de l’audiència. En què consisteix?
Ara mateix l’audiència està en totes les plataformes. Per exemple, en el cas del vídeo on demand l’audiència pot triar entre
Netflix, HBO, Amazon Prime, Movistar+ i tindrem molt aviat una
altra plataforma de Disney. Aquesta és la fragmentació: una ma-

teixa tipologia de plataforma per a un mateix tipus d’audiència.
En aquest cas, l’audiència que consumeix ficció.

És clar que les plataformes de vídeo a la carta són tot un
èxit en el món de la ficció. Creu que podrem veure alguna
cosa similar per als continguts informatius?
En el futur em veig consumint informació a través de la veu. El
que vull és dir-li al meu mòbil o al meu cotxe “connecta’m amb
el butlletí informatiu de Ràdio Nacional” i sentir-lo quan, com i
on vulgui. Òbviament és una cosa semblant a Netflix perquè és
autoprogramació informativa, però no crec que es necessiti una
plataforma. Jo el que vull és demanar-lo a la meva assistent de
veu i que ella s’encarregui de la resta.
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En els últims mesos hem vist com plataformes com Netflix
( Black Mirror: Bandersnatch ) i molts mitjans de comunicació comencen a apostar pels formats híbrids per dotar
de més interactivitat als seus continguts. A què creu que
es deu?
La hibridació de continguts no és una cosa nova, existeix des de
fa anys. Ara estem experimentant un auge de la hibridació, precisament perquè els consumidors volen més innovació. Quan
jo era petita llegia els llibres “Tria la teva aventura” i aquesta
temporada hem vist una cosa similar a Black Mirror. És cert que
el format podria haver donat molt més de si, però la història era
molt bona. Donar a l’usuari el poder perquè decideixi sobre la
vida del protagonista, deixar que triï quin final prefereix... Al final
no deixa de ser una hibridació com el webdoc i altres formats
interactius. Tot això passa perquè l’usuari vol més. No és més
que una demanda del consumidor.
(...)
Destaques diversos projectes del RTVE Lab, entre ells documentals interactius basats en la gamificació del contingut.
Creu que aquest tipus d’estratègies narratives poden resultar útils per fer més accessibles continguts complexos?

Gonzalo Frasca, qui va idear el concepte de newsgame fa anys,
ha demostrat que la gamificació pot aconseguir que aprenguis
millor que mai. Ara mateix es dedica a ensenyar matemàtiques
a nens mitjançant l’ús de videojocs. Ha demostrat que és possible ensenyar conceptes complexos d’una manera fàcil, senzilla
i eficaç.
No obstant això, encara hi ha molts dubtes respecte a
aquest tipus de formats. Hi ha qui pensa que el component
lúdic pot desviar l’atenció de la informació.
El problema no és el component lúdic. Per això la pregunta és:
de veritat la gent vol dedicar tant de temps a comprendre com
va ser la bombolla immobiliària a Espanya? O a aprendre què
és el Parkinson? Nosaltres hem creat un docuweb per acostarnos a la divulgació científica de l’apicultura i hem trobat el mateix rebuig. La gent no vol aquesta interacció per informar-se
sobre certs temes, prefereix formats més passius.
Passa el mateix amb el públic jove i adult? Perquè quan
parlem d’aquest tipus de formats, basats en el disseny de
videojocs i la interactivitat, un pot pensar que estan ideats
per a joves.
La nostra experiència és que succeeix tot el contrari. Ara que
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hem acabat el projecte, ens hem adonat que el resultat ha estat
sorprenentment unànime. No hi havia preferències del públic
jove pels formats interactius.
Veiem la dificultat que tenen molts mitjans de comunicació
per arribar als públics més joves. Què poden fer per enganxar a aquestes noves generacions?
Arribar a la gent jove resulta difícil per dos motius. El primer és
la manca credibilitat. Els mitjans estan perdent credibilitat dia
rere dia i no pot culpar-se exclusivament a les fake news. La
gent jove ja s’ha adonat que les veritats i les mentides poden
venir de qualsevol lloc. El problema és que són conscients de la
manipulació que hi ha darrere de molts mitjans, sobretot quan
parlem de grans corporacions. Saben que darrere de moltes
cadenes, fins i tot emissores públiques, hi ha interessos. Això
fa que molts d’ells traslladin la responsabilitat de la informació
al seu entorn més proper. És a dir, donaran més credibilitat a
un WhatsApp que reben d’un grup d’amics que a una notícia
que apareix en un mitjà de comunicació. Òbviament amb certes
excepcions. Si succeeix un esdeveniment important, com una
catàstrofe natural, acudiran a un “mitjà tradicional”.

Què poden fer els mitjans per recuperar aquesta credibilitat?
Hi ha moltes iniciatives de fact cheking i projectes com Maleït
Bulo que s’encarreguen precisament de desmentir notícies falses. Però el que de veritat han de fer els mitjans de comunicació és actuar amb rigor, transparència i honestedat. (Fotografies: umh)
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Els cinc reptes que determinaran el
futur del periodisme
Per Carmina Crusafon, vicedegana Periodisme UAB / Esglobal
(Fride)
Mirar al futur i determinar com serà el periodisme és arriscat. El
canvi constant i la complexitat del món en què vivim no ajuda
a aquest exercici de prospectiva. L’únic camí per entreveure
aquest escenari és identificar els reptes als quals s’enfronta el
periodisme al 2019 i aquí trobarem les claus cap a on es pot
encaminar.

El punt de partida serà una perspectiva múltiple per analitzar
les diferents dimensions de l’exercici del periodisme i com es
connecten entre elles. L’objectiu: presentar una radiografia dels
reptes que determinaran el seu futur. S’han escollit cinc àmbits
que tenen a veure amb els professionals de la informació, les
empreses periodístiques i l’impacte del periodisme en la societat. De cada un d’ells es presentaran els seus trets principals i
com poden impactar en un futur pròxim.
Repte 1. Com combatre la desinformació i les notícies falses.- Si parlem de periodisme en l’actualitat, el primer concepte
té a veure amb la confiança que té la ciutadania en els mitjans
de comunicació. En els últims anys s’ha anat perdent a causa
de la presència creixent de notícies falses i l’impacte del que es
coneix com la desinformació. El repte que es planteja: com es
pot combatre?
El periodisme compta amb dos aliats: les dades i la comprovació de notícies falses publicades. Hi noves eines tecnològiques que faciliten aquesta tasca. El periodisme de dades i els
anomenats fact-checkers o verificadors de fets són ja una peça
central de l’exercici periodístic en l’actualitat i seguiran tenint un
protagonisme creixent en un futur pròxim. A més, la tecnologia
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pot ser crucial en aquesta tasca gràcies a noves aplicacions
d’intel·ligència artificial que permetin comprovar les dades en
temps real i fer de la verificació un procés de qualitat obligatori.
La necessitat de combatre aquest fenomen no és només vital
per al periodisme, sinó que suposa una amenaça real per a la
democràcia. Ja hem vist l’impacte en diversos processos electorals en diferents parts del planeta, i aquests poden ser només
la punta de l’iceberg. S’ha de tenir una vigilància col·lectiva en
aquest tema i promoure l’alfabetització mediàtica digital com
a matèria obligatòria en l’escolarització. Aquest àmbit serà
d’especial rellevància i ha de comptar amb una col·laboració
estreta entre els mitjans de comunicació i les institucions educatives.
Repte 2. Com posicionar-se en l’ecosistema tecnològic.L’arribada d’Internet ha transformat la manera de difondre la
informació i hem passat de l’escassetat a l’abundància. Els mitjans de comunicació han deixat de ser els gatekeepers de la
informació, que eren els qui determinaven què es publicava i
què no; a convertir-se en un dels intermediaris en el nou ecosistema. És el que en diríem en anglès un Middleman, que ajuda
en la comunicació entre emissor i receptor. La clau està ara en

què els mitjans informatius es converteixin en un connector que
és una peça central de qualsevol estructura de xarxes.
Els gegants tecnològics (Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft) marquen les regles de joc i els mitjans de comunicació
han de definir la seva relació amb ells. Fins ara la conversa la dirigeixen els primers, però què poden aportar els mitjans en aquest
escenari? En el futur hauran de reforçar el paper de control del
poder tecnològic en nom de la ciutadania. Això es pot concretar en
exigir més transparència sobre els filtres i els algoritmes i reivindicar una tecnologia amb els aspectes humans en el centre. Es pot
resumir en demanar un marc transparent per retre comptes sobre
la nova tecnologia. A més, la importància de tenir un paper central
en l’ecosistema tecnològic està en poder preservar el protagonisme de la informació de qualitat elaborada per periodistes.
Repte 3. Quina ha de ser la formació del periodista en la
dècada 2020.- Les facultats de comunicació tenen el repte de
formar les noves generacions de periodistes en un escenari
tecnològic molt canviant. Dues preguntes se situen en el centre:
quins han de ser els fonaments de la formació dels periodistes?, quines necessitats tenen els mitjans? La situació actual
assenyala que el més necessari de qualsevol periodista és el
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seu pensament crític i els fonaments clàssics del bon periodisme. Això no ha canviat ni canviarà. El que cal afegir és aquella
formació de caràcter més tecnològic i multidisciplinar per poder
treballar en equip amb professionals d’altres àmbits.
La digitalització de les redaccions està demandant nous perfils.
La situació és molt diversa i depenen del lloc en el qual s’estigui
exercint el periodisme. Els mitjans que es troben en una fase
molt desenvolupada de la digitalització o ja completament digitalitzats estan ensenyant cap a on poden anar aquestes necessitats. Fa uns tres mesos The Wall Street Journal (WSJ)
publicava la seva estratègia de futur per a la seva redacció, on
explicava que estan buscant nous professionals. Ho feien així:
“aquests nous equips treballaran en les nostres incubadores
per a noves tecnologies, al creixement d’audiències, en la creació de comunitat i en la innovació de notícies. Crearan contingut
original, històries i notícies, i seran un recurs per al canvi en
totes les nostres oficines i àrees de cobertura (...) Volem trobar
noves formes de treballar junts, els reporters s’asseuran directament amb altres membres de l’equip pluridisciplinar. Necessitem líders professionals emocionats amb afrontar el canvi. I, el
que és més important, per a totes les posicions, estem buscant
candidats amb gran sensibilitat periodística”.

De l’estratègia del WSJ podem identificar els trets essencials
en els quals s’ha de basar la formació present i futura d’un periodista: base sòlida periodística, coneixements tecnològics i
comprensió de la dimensió empresarial dels mitjans de comunicació. És a dir, una fórmula de tres ingredients: Periodisme
+ Tecnologia + Model de Negoci. A més, han de ser professionals innovadors i que puguin abraçar el canvi de forma natural. Per aconseguir-ho, els mitjans haurien d’establir vincles
més estrets amb les universitats perquè els ajudin en la tasca
d’innovar; perquè aquestes els puguin aportar noves mirades
sobre els seus productes periodístics i els permetin identificar
als periodistes joves amb major lideratge.
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Repte 4. La fórmula del model de negoci encara per determinar.- Les empreses periodístiques estan en un moment de
transformació completa. L’arribada d’Internet va posar en crisi
el model tradicional i en els últims anys hem sentit parlar de
la crisi del negoci periodístic. Ara sembla que s’han identificat
alguns camins per poder desenvolupar un negoci viable; tot i
que no hi ha fórmules d’èxit com les de l’era analògica. La nova
etapa digital identifica uns ingredients essencials per a un model rendible però cada mitjà ha de adaptar-lo al seu context i
realitat.
El futur del model de negoci periodístic passarà per explorar
i provar les diferents opcions. Si comencem per la publicitat,
durant molts anys la principal via d’ingressos, ha experimentat canvis transcendentals. Ara la publicitat tradicional conviu
amb la programàtica i el contingut patrocinat ( branded content
). S’exploraran noves fórmules vinculades als micromoments
(connexions inferiors a un minut) en els quals ens connectem
als mitjans a través dels nostres mòbils.
Ara es parla molt dels murs de pagament a la premsa espanyola. Llegim els seus pros i contra. Els mercats més avançats en
aquest àmbit estan indicant que hi ha una següent fase: els mo-

dels de membres i no únicament els de subscripció. El primer
significa més participació dels usuaris, més retroalimentació,
consells i comentaris més saludables, mentre que el segon és
merament transaccional.
El repte es troba en diversificar les vies d’ingressos. A més, el
que està clar és que ha canviat l’essència del negoci: el periodisme ja no ven únicament producte (informació), sinó que s’ha
convertit en un proveïdor de serveis. És a dir, les empreses periodístiques han de fer un canvi essencial i el futur consolidarà
aquesta tendència.
Repte 5. Com connectem amb l’audiència/es digitals.- No hi
ha periodisme sense lectors. Aquesta és una afirmació essencial i conèixer l’audiència és fonamental per als mitjans de comunicació. Dos conceptes són centrals en l’actualitat: participació i compromís (engagement). A més, les mètriques han pres
un paper central per conèixer com es comporten les audiències.
Quins aspectes prendran més protagonisme en el futur pròxim?
Les empreses periodístiques avui estan “aclaparades” amb les
mètriques. Hi haurà un debat per determinar quines dades són
els més rellevants i s’establiran estàndards comuns per a tota
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la indústria. S’establiran paràmetres i valors per mesurar què
significa realment la participació, passant d’una mera interacció
(m’agrada) a una contribució elaborada (comentari). El engagement o compromís amb els usuaris es detallarà i passarà de
ser la paraula més utilitzada en sentit abstracte a concretar-se
en detalls i accions.
Els hàbits de consum de mitjans de comunicació han canviat
per complet. Per exemple, si prenem com a referència el que
està passant als Estats Units, allà els consumidors ja passen
més temps de mitjana utilitzant els seus dispositius mòbils que
veient la televisió. Això és molt significatiu perquè accedir a
dades sobre el seu consum serà més fàcil. L’accés als hàbits
personalitzats de l’audiència serà un tema fonamental per als
mitjans. Aquí hi haurà un xoc entre dos temes: l’accés a la informació i la protecció de la privacitat. En aquest debat, han
d’intervenir els governs, les autoritats reguladores, la indústria
de la comunicació i la ciutadania. Són temes fonamentals per al
desenvolupament complet de la societat digital.
Arribem al final de l’anàlisi i és moment de concloure. Està clar
que per afrontar el futur del periodisme cal preservar els valors clàssics del bon exercici periodístic, convertir la tecnologia

en una aliada i aconseguir que la ciutadania mantingui i reforci
la confiança en els mitjans de comunicació per seguir exercint
l’ofici d’informar. (Infografies: Proa Comunicación)
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Assange, periodisme i infotecnologies
Per Guillermo Rothschuh, Confidencial de Nicaragua

La detenció de Julian Assange per Scotland Yard a Londres,
el passat 9 d’abril de 2019, va obrir a consideració si el cap
més visible de Wikileaks hauria de ser o no considerat com
a periodista. La interrogant sorgeix en moments que l’estatut
del periodista es troba en procés de canvi, davant l’hegemonia
informativa de les infotecnologies. Els experts en mesuraments
han determinat que més del 75% de les informacions que cir-

culen a la xarxa han estat produïdes per persones alienes al
periodisme. Com va corroborar Beatriz Cerviño Queiroz: “Internet no només crea noves formes de periodisme, sinó també
de periodistes”. És una font acreditada. L’experta graduada a la
Universitat Autònoma de Barcelona, va comprovar com alguns
mitjans es mantenen”Connectats 24 hores al dia buscant tendències en les xarxes”. La causa és més que òbvia: les xarxes
són l’eix de gravitació d’aquestes transformacions.
La controvèrsia sobre l’estatus professional d’Assange segueix
el seu curs, les opinions estan dividides. Bona part del gremi es
troba polaritzada. En un dels pols, periodistes de mitjans de comunicació tradicionals han ratificat la seva condició de periodista. A l’altra punta, periodistes que treballen per a aquesta mateixa classe de mitjans es neguen acceptar que Assange hagi
de ser considerat com a periodista. En aquesta mateixa línia
d’argumentació coincideixen personatges del govern d’Estats
Units. Les raons obeeixen al fet que el sacseig té conseqüències jurídiques. Objecten el seu caràcter de periodista amb la intenció d’evitar que els advocats al·leguin que Assange es troba
protegit per la Primera Esmena. Un para-sol que ho posaria fora
de perill de penes severes davant la justícia nord-americana.
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Tesis i opinions
El vice fiscal general per a la Divisió de Seguretat dels Estats
Units, John Demers, va avançar una tesi semblant a la esgrimida per funcionaris i periodistes nord-americans. De manera categòrica es nega a reconèixer el caràcter de periodista
d’Assange. El Departament de Justícia argumenta que pren
molt seriosament el paper dels periodistes dins de la democràcia del seu país. A continuació va dir que “Julian Assange no
és periodista”. Va abocar el seu criteri en vigílies de l’extradició
d’Assange cap a Estats Units. L’experimentat Antonio Caño
creu que Assange no reuneix les condicions per ser periodista.
Vinculat amb El País d’Espanya, Caño argumenta: “Els periodistes no roben informació legalment protegida, no violen les
lleis dels Estats democràtics, no distribueixen els documents
que els faciliten els serveis secrets sense haver-los verificat”.
La seva impugnació s’até a la regla general. Omet l’excepció.
Hi ha un conjunt d’interrogants que no es poden obviar. Què
fer quan un govern té com a pràctica classificar informació que
l’incrimina? Per quina via o dreceres transitar? James William
Fullbright, temorós per la secretisme amb què actuaven membres del senat nord-americà -del qual era membre prominent
pel partit demòcrata es queixava què eren més les sessions

a porta tancada, que de cara a la ciutadania. L’italià Norberto
Bobbio defineix la democràcia com “el govern públic en públic”.
el País va publicar a la portada de la seva primera edició del 24
de gener de 2013, una fotografia falsa del president veneçolà
Hugo Chávez. Què hagués passat si el seu cap de redacció hagués consultat amb l’oficina de premsa de la casa presidencial
veneçolana, sobre la veracitat d’aquesta fotografia? Ni tan sols
ho van intentar. Els directius d’El País coneixien per endavant
la resposta.

El Departament de Justícia dels Estats Units -coneixedor de
l’abast de la Segona esmena- quan The New York Times va
publicar els Documents del Pentàgon(1971), va resoldre con-
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demnar la filtració del material classificat, no així la publicació.
Van partir de la base que el publicat era d’interès públic. Les
filtracions de Wikileaks eren d’interès mundial. L’opacitat amb
què actuen moltíssims governs va tornar imperativa la promulgació de lleis d’accés a la informació. El secret d’Estat s’ha convertit en escut per no donar a conèixer informacions reprovades
per la ciutadania. Als Estats Units, un cop vençut el termini per
desclassificar informació reservada, bona part d’aquestes informacions no ho són, pretextant que no poden publicar-se. Què
hagués passat si Wikileaks consultava amb el govern nordamericà sobre la possibilitat de la publicació dels documents?
La periodista mexicana Carmen Aristegui, va raonar que la divulgació feta per Assange dels informes de l’anomenada Guerra d’Afganistan, impliquen un canvi radical en la manera de
conèixer els assumptes d’Estat. D’una altra forma mai haguessin estat coneguts. El gir és copernicà. Molts governs violen els
drets humans. No s’atenen a cap regla. Aristegui, conductora
d’entrevistes a CNN, va posar el dit a la nafra en destacar els
resultats de les filtracions. “Què hauria de prevaler, va argumentar, l’actuació en contra dels secrets d’Estat del gegant
nord-americà o l’obligació d’un o diversos ciutadans de donar
a conèixer el que eventualment podrien ser delictes o crims de

guerra”? Les revelacions de Wikileaks reuneixen moltíssimes
característiques del periodisme investigatiu, premisses que
corroboren les causes pels quals Assange ha estat considerat
periodista des de 2009.
Les filtracions van ser elogiades
L’espanyol Pepe Rodríguez, especialista en periodisme investigatiu -autor i docent universitari- enumera aspectes que conflueixen en els que practiquen el periodisme investigatiu. El periodista investigador, “utilitza tècniques habituals de la professió
o altres específiques i/o habitualment atribuïbles a professions
alienes a la seva (detectiu, policia, advocat, historiador, etc.)
elabora una informació producte d’un nombre indeterminat de
fonts (atribuïbles o no) i d’una anàlisi personal de dades, contrastades amb més o menys eficàcia, el condueixen a comunicar una notícia sobre una realitat, que per la seva configuració i naturalesa, estava destinada a romandre oculta durant
un període de temps indefinit (...)”. Afegeix un element crucial.
Sense la revelació d’aquesta informació, “mai o molt difícilment
hagués pogut aflorar”. Les filtracions de Wikileaks reuneixen
totes aquestes característiques. No hi ha per on equivocar-se.
Assange és periodista.
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Durant la campanya electoral de 2016, que va conduir a la presidència dels Estats Units al magnat financer Donald Trump, va
elogiar les filtracions de Wikileaks. L’ús i abús de les xarxes socials i la possibilitat d’interferència russa a favor seu, van originar una àmplia disputa sobre quin és el veritable estatut de les
plataformes digitals. Acadèmics i periodistes nord-americans van
reconèixer que es tracta de plataformes informatives. L’ascens
vertiginós de les infotecnologies, va tornar obtús negar les mudances ocorregudes en l’àmbit de la informació i comunicació.
Com acredita Cerviño Queiroz, internet no només va crear noves
formes de fer periodisme, també va acabar creant nous periodistes. El ciberperiodisme s’ensenya a les universitats. La integració
i convergència de xarxes i mitjans tradicionals no hi ha manera
que puguin escindir-se. Constitueixen un tot.
El reconeixement de periodista fet a favor d’Assange, per prestigioses organitzacions internacionals, n’hi hauria prou per no
continuar amb una discussió bizantina. El 2009 Amnistia Internacional (AI), li va conferir el Premi Amnistia Internacional dels
mitjans britànics per donar a conèixer els assassinats extrajudicials a Kenya. La medalla va ser per la seva investigació
periodística El plor de la sang. Dos anys després -en febrer de
2011- la Universitat de Sydney li va atorgar el Premi Sydney

de la Pau, destacant el seu coratge en la defensa dels drets
humans. Aquest mateix any Assange va ser guardonat amb el
Premi de Periodisme Martha Gellhron. El jurat va qualificar que
“WikiLeaks ha estat retratat com un fenomen de l’era de la informació... El seu objectiu de justícia a través de la transparència
és el més antic i de la millor tradició del periodisme”. Les credencials dels periodistes segueixen canviant.
Comparteixo la crítica que formula Caño a la generació de periodistes formats al marge de les infotecnologies. Amb honradesa afirma que els està costant moltíssim adequar-se a aquest
canvi d’època. Les seves reflexions sobre que “els creadors de
tecnologia estan interessats en adaptar-se a les necessitats
dels periodistes com els periodistes hauríem d’estar interessats
en adaptar-nos a les exigències d’aquesta tecnologia, principalment perquè no hi ha marxa enrere”, són pertinents. Atrinxerarse com ho fan alguns periodistes -negant a les xarxes el seu
caràcter de mitjans de comunicació- constitueix un anacronisme. Assange forma part de la nova ventrada de periodistes que
utilitzen les infotecnologies com a dispositius per desvelar aspectes foscos que molts governs no voldrien que es coneguin.
La tasca de Wikileads ha estat meritòria. Una altra vegada es
pretén castigar el missatger. Així i tot, molt s’ha avançat.
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La cultura de la transparència
El que no perdona l’establishment nord-americà és que Assange hagi evidenciat la seva doble moral. Les filtracions van
desvetllar com opera la seva diplomàcia a escala mundial. El
seu pecat va ser demostrar que el veritable tracte dels seus
diplomàtics no és què ofereixen de cara a la premsa, ho manifesten a través dels seus informes diaris a les diferents secretaries d’Estat. Sense les revelacions de Wikileaks tampoc es
podria entendre el significat dels Panamà Papers. Va despullar
les seves formes operatives.
Es vulgui o no, Assange va iniciar una cultura de transparència.
Va donar origen a un moviment que va incorporar a les seves
files a nombroses persones i organitzacions de diverses parts
del planeta. Les sancions que li pretenen imposar es combinen
amb els arguments esgrimits de considerar-lo o no periodista.
Saben que ho és! La falta comesa la consideren inadmissible.
Ara pretenen lapidar-lo. El silenci atordeix. (Infografias: Confidencial i theworldnews)
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Agraïment per la confiança en la
renovació de la junta de l’AMIC
Per Ramon Grau

Acabem de celebrar la XXII Assemblea de l’AMIC, amb l’orgull
d’esdevenir l’entitat més representativa del sector en els territoris de parla catalana, amb més de 350 capçaleres del Principat,
les Illes, el País Valencià, Andorra i la Catalunya Nord tant en
suport paper com en digital. Eines d’informació, però també de

cohesió, d’identitat i d’arrelament. Una assemblea clau en la
nostra ja consolidada entitat, clau per les decisions preses, clau
per les xifres: amb 50 nous associats en un any, més serveis,
més producció de continguts, més recursos econòmics (en tres
anys hem passat d’un milió a dos milions d’euros), més distribució de publicitat, més innovació!
Vull agrair la confiança en la candidatura que encapçalo per
seguir treballant quatre anys més sota els mateixos eixos: utilitat, representativitat i professionalitat. Hem incorporat en els
nostres estatuts, l’obligatorietat amb excepcions pels mitjans
més petits, de l’auditoria d’OJD-PGD-OJDinteractiva. Som el
col·lectiu més gran de l’estat que té la seva audiència, difusió i
tirada auditades. Davant les institucions, grans marques i agències de publicitat, només amb transparència i rigor guanyarem
per la premsa de proximitat, el lloc que ja tenim a la societat.
El periodisme com a servei públic és la millor garantia contra el
populisme, la uniformitat, les falses notícies...
Per altra banda, l’aposta de futur de l’AMIC per la innovació és
clara i per això l’Aula d’Innovació i Creativitat, que beca projectes de diversos mitjans per explorar noves línies de negoci, l’ús
de les xarxes socials i la tecnologia, la creació de comunitats i
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comercialització. Per això el 2n Premi de Recerca i el Laboratori
d’Innovació amb destacats experts que ens donaran resposta a
nous models de generació de negoci. Per això el Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat que celebrarem el proper mes
d’octubre a La Seu d’Urgell, al que hi esteu convidats professionals i associats. Serà una gran trobada d’editores i editors de
banda i banda dels Pirineus, des de el País Basc al Principat,
de la Catalunya Nord a la tota part francesa pirinenca i Andorra.
Tenim molts reptes per endavant i junts, com a col·lectiu ric,
divers i plural, encarem un futur canviant i engrescador.
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