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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Perquè el bon periodisme no hauria de ser gratuït
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El Col·legi de Periodistes demana condicions dignes per als periodistes locals de mitjans públics i obvia els privats

COMUNICACIÓ DIGITAL
Periodisme 3.0, involució del periodisme?

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Present i futur de la transformació digital
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ANÀLISI: “El periodisme, primer”
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Perquè el bon periodisme no hauria 
de ser gratuït
Per Ryan Peter, escriptor / ryanpeterwrites.com

Sóc un creient fort en el Quart Poder -la premsa- i el seu lloc 
necessari en la societat. El periodisme sempre ha estat un 
component essencial de qualsevol democràcia sana, fet que 
qualsevol dictador sap molt bé. La premsa ha de ser sempre 
independent i sense prejudicis, capaç de criticar lliurement el 
govern i el sector empresarial i fer-los responsables davant de 
la ciutadania. Quan funciona, funciona de manera excepcional. 
Quan es trenca, trenca una part important d’una societat sana.

El biaix dels mitjans de comunicació s’ha convertit en una cosa. 
Suposo que sempre hi ha hagut un cert grau o un altre, però 
avui en dia sembla tan descaradament a la nostra cara que 
ha d’haver penetrat gairebé tots els aspectes del periodisme. 
Quan penso en què s’està fent això malament, m’adono que hi 
ha moltes festes. Grans corporacions; diners; govern; el siste-
ma; potser fins i tot un mal capitalisme. No obstant això, quan 
realment penso en això, crec que les persones que el perio-
disme ha de representar –el ciutadà– poden ser les mateixes 
persones que han permès al periodisme arribar a l’estat que té. 
En altres paraules, és sobretot la nostra culpa. 

Com? Volíem que no ens costés res. I lliurat de la manera més 
convenient possible, tot per res. Però, sens dubte, ens ha cos-
tat alguna cosa: notícies bones, no parcials i de fet. Però, com 
podíem pensar que algú ens pogués proporcionar un periodis-
me adequat, amb informes d’investigació i tot el que fos, per 
res? La veritat és que això és impossible. L’idealisme general 
d’Internet creia (i encara creu) que tot hauria de ser gratuït, 
especialment els mitjans de comunicació (pel·lícules, música, 
notícies, etc.). No pensàvem que la gent realment necessita ser 
pagada per fer alguna cosa bé?
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La idea era que si hi hagués prou gent llegint una publicació 
o una història, aquesta publicació podria vendre tones de pu-
blicitat. Així que tot es va fer sobre els números: vistes, cops, 
lectures ràpides. Es va convertir en una quantitat de qualitat 
superior. I ara estem sorpresos? Així doncs, m’uneixo a la coral 
que anuncia la mort del periodisme lliure. I dic, en realitat, un 
bon desviament.

Si volem que les publicacions siguin menys esbiaixades, i si 
volem informes de fet més elevats, i si volem que el periodisme 
ens representi com a ciutadania, no podem deixar que el govern 
el financi o les empreses ho financin. Així, doncs, es publiquen 
les notícies finançades per l’Estat (òbviament, una mala idea) 
i també llança notícies directament finançades per empreses. 
(òbviament, una publicació ha de ser propietat d’alguna perso-
na, però de quina manera obtenen beneficis i paguen, és allò 
que estem parlant aquí).

La publicitat no ha funcionat en línia i em pregunto si real-
ment ha funcionat, per ser honest. Els últims acomiadaments 
de Buzzfeed són un bon exemple. En primer lloc, hi ha mas-
sa jugadors al mercat digital i, en segon lloc, Facebook i Goo-
gle i els altres s’han endut la major part del pastís, amb més 

intel·ligència. algorismes i similars. A més, la publicitat en gene-
ral sembla forçar una disminució de la qualitat, ja que el que és 
més important per a un editor i els accionistes és la publicitat. 
Per això, Buzzfeed és sobretot el que és.

Això deixa només dos models: subscripció o donacions. Atès 
que la majoria de la gent no veu el valor del bon periodisme 
fins que no n’hi hagi, els models de subscripció són, al meu 
entendre, la millor solució. El problema amb les donacions és 
que són susceptibles de corrupció. Això és degut a que, gene-
ralment, només són benefactors rics els que donen, mentre que 
la resta de la ciutadania no veu el valor fins que és massa tard. 
Els benefactors rics sovint desenvolupen una agenda i la pres-
sió és per complaure’ls fins a cert punt, i llavors tornem a tenir 
algun tipus de biaix. A més, els benefactors sovint canvien de 
pensament o de vida. Mike Bloomberg, per exemple, intentarà 
vendre a Bloomberg si ell és candidat a la presidència. No té 
sentit que tot estigui en mans d’un home.

El New York Times i The Economist són exemples de grans 
noms que tenen un gran èxit amb les subscripcions. Fins i tot 
la plataforma de blocs, Medium, ara ofereix un servei de subs-
cripció per obtenir els millors blocs. Tinc molta esperança en 
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això, ja que realment crec que els blocs estan infravalorats. El 
Reuters Informe News Digital presenta les tendències: la gent 
està començant a ser feliç pagant per notícies de nou.

Pel que sembla, les tendències van de la manera correcta i, en 
part, crec, perquè la competència no és per la quantitat sinó 
per la qualitat. Per fi. Solia ser tot sobre els èxits, les lectures, 
les masses... ara hi ha una constatació que la qualitat supera 
la quantitat, especialment quan la gent està disposada a pa-
gar. Quan estava treballant en el negoci del periodisme a temps 
complet, vam publicar vint articles cada dia com a periodistes. 
Vam fer tot el possible per mantenir la qualitat allà dalt, però per 
ser sincers, això no és possible quan l’objectiu és aconseguir 
tantes històries com sigui possible. Amb el temps, estàs es-
crivint aquests articles de llista estúpids (“listicles”) pels quals 
Buzzfeed es va fer famós, o simplement depenen molt dels co-
municats de premsa, i una dotzena d’altres coses que em van 
fer (i em fan) enfilar-me.

Les microoperacions poden funcionar. Vegeu Blendle. Allà pa-
gueu un parell de centaus per article i té una àmplia varietat de 
publicacions grans. Però encara no estic totalment convençut 
que a la gent els agrada pagar pel periodisme d’aquesta mane-

ra, encara que tinc una gran esperança per a la plataforma. El 
que la gent li agrada és la conveniència -i crec que la majoria de 
la gent prefereix subscriure’s a un nom en què confiï i tenir les 
notícies lliurades. Fins i tot a un parell de centaus d’un article, 
encara em pregunto quan veig alguna cosa que m’interessa: val 
la pena pagar per aquest?

Tot plegat demostra que, com amb les pel·lícules i la música, 
els dies de contingut lliure arriben al seu final. Em subscric a 
un servei de streaming de música, i mai no tornaré a mirar cap 
enrere. Tot l’esforç d’haver de guardar la vostra pròpia música 
i etiquetar-la adequadament, ja no és una preocupació. També 
em subscric a Netflix i, tot i que no l’utilitzo tant com voldria, a 
causa dels meus interessos, és molt millor i més convenient que 
intentar emmagatzemar les vostres pròpies pel·lícules en un 
disc dur. Igual que amb Netflix, una vegada que es converteixi 
en una pràctica més habitual de pagar notícies, podeu apostar 
que la qualitat augmentarà a mesura que canvia la competèn-
cia. Quina meravella seria si els diaris fossin coneguts com els 
menys tendencials, els més efectius, els més raonables, els 
més reflexius? Espero que arribin aquests dies, i crec que ho 
faran. Tot i que no tot el periodisme ens hauria de costar (les 
notícies locals poden ser una altra història, estimo que neces-
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siten un cop de mà), crec que hauria de ser la majoria. I si ho 
paguem faríem nosaltres mateixos –i la nostra societat– un bon 
servei. (Infografia: cinicosdesinope.com)
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www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
IDEES, NEGOCIS, PERSONES

JULIOL
SMART CITY EXPO LATAM 
CONGRESS
02 - 04/07   
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

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

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com
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El Col·legi de Periodistes demana 
condicions dignes per als periodistes 
locals de mitjans públics i obvia els 
privats
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Els mitjans de proximitat són imprescindibles per acostar a la 
ciutadania el dia a dia dels pobles i ciutats, i contribueixen de 
manera insubstituïble a l’enfortiment de la democràcia. Ara que 

els ajuntaments comencen un nou mandat, el Col·legi de Perio-
distes vol recordar la necessitat que els consistoris facin passes 
decidides per a garantir l’estabilitat i la independència dels mi-
tjans públics municipals. Els pròxims quatre anys el nous ajun-
taments tenen molta feina per endavant, però no poden menys-
tenir ni oblidar el sector de la comunicació, ni deixar-ho per més 
tard. És urgent que facin les reformes que exigeix la Llei de la 
Comunicació Audiovisual de Catalunya.

Comunicat del Col·legi de Periodistes de Catalunya:
“El Col·legi de Periodistes de Catalunya reclama respecte,  in-
dependència i condicions dignes per als periodistes dels mitjans 
locals. No hi ha excuses per a no fer les reformes pendents als 
mitjans de comunicació municipals.

Celebrem que els darrers anys, hagin estat molts els municipis 
que han aprofitat per avançar cap a una major professionalitza-
ció i independència: aprovant reglaments, contractes programa, 
estatuts de redacció, creant consells professionals i escollint 
els seus directius amb concursos públics en base a mèrits pro-
fessionals. Ara bé, encara són massa els municipis que han 
d’aprovar i, sobretot, desenvolupar els seus reglaments, tal i 
com estableix la Llei 22/2005 (articles 32, 33 i 34). I la llei ja té 
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14 anys de vida!. Aprovar reglaments i deixar-los al calaix no és 
suficient, s’han de desplegar.

Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya tenim clar que No 
es pot perdre més temps. Cal que els ajuntaments que enca-
ra no ho han fet posin les eines perquè els mitjans públics de 
proximitat siguin viables econòmicament i independents políti-
cament. Només així podran complir plenament la seva missió. 
Són un servei indispensable en democràcia. La millor garantia 
de la pluralitat és la professionalitat.

Per això, des de la junta de govern del Col·legi, reclamem als 
nous ajuntaments que no donin més excuses i dotin els mitjans 
municipals d’eines imprescindibles com: Estatuts de Redacció, 
Consells Professionals, Contractes Programa i que escullin els 
seus directius en base a criteris exclusivament professionals.

Els professionals dels mitjans públics han de poder treballar 
amb independència i estabilitat. Per ells, però sobretot per ser-
vir els ciutadans i ciutadanes dels 947 municipis de Catalunya. 
Mereixen uns mitjans públics a l’alçada. Des del Col·legi de Pe-
riodistes, estenem la mà als nous alcaldes i alcaldesses i al 
conjunt dels regidors i regidores, per fer-ho possible.

No hi ha excuses per no fer els deures pendents que, malaura-
dament, encara són molts. Aprofitem l’estiu i encarem el setem-
bre amb energia renovada per a garantir l’autonomia i estabilitat 
dels mitjans locals que la ciutadania mereix.”

Alguns directius de mitjans de proximitat privats no estan sa-
tisfets amb la nota del CPC ja que margina totalment els greu-
ges que moltes corporacions municipals mantenen de fa anys 
i panys amb els mitjans de comunicació –de pagament o gra-
tuïts- que lluiten desigualment contra una competència desho-
nesta i abusiva. Ja fa anys, un estudi presentat a la Genera-
litat denunciava aquesta competència indigne, que capgira el 
mercat publicitari a més de fer ús de l’erari públic per a l’edició 
de les seves publicacions. Malauradament, el Col·legi única-
ment dona suport al mitjà local públic, quan hom sap de la im-
portància i la fortalesa a Catalunya dels mitjans de proximitat, 
associats a l’AMIC i l’ACPC, amb estudis anuals transparents 
i decisius per mostrar el seu potencial, cada vegada més reco-
negut pels lectors. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La FIP presenta la nova Carta Mundial 
d’Ètica per a Periodistes

Delegats i delegades de sindicats i associacions de periodistes, 
membres de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) 
van adoptar en un històric congrés organitzat a Tunísia, la nova 
Carta Mundial d’Ètica per a Periodistes, un document que de-
fensarà i enfortirà a nivell global l’ètica de els i les professionals 
dels mitjans. La Carta es basa en els principals textos del dret 
internacional, en particular la Declaració Universal de Drets Hu-
mans. Conté 16 articles i un preàmbul i defineix els deures i 
drets ètics dels i les periodistes.

El preàmbul diu el següent: “La responsabilitat del periodista 
envers el públic té prioritat sobre qualsevol altra responsabilitat, 
en particular envers els seus ocupadors i les autoritats públi-
ques”. Recorda que el periodisme és una “professió” que “re-
quereix de temps, recursos i mitjans per al seu exercici”. Altres 
disposicions importants es refereixen al respecte de la veritat, 
els conflictes d’interessos, la protecció de les fonts i la discri-
minació.

Redactat per un grup de treball de 16 persones, entre els quals 
es trobaven membres de la direcció de la FIP, representants re-
gionals i experts en ètica professional, el document va ser validat 
en la reunió del Comitè Executiu de la FIP a Ramallah, Palestina, 
al novembre de 2018. Posteriorment va ser enviat als 187 afiliats 
de la FIP perquè fessin els seus comentaris i aportacions abans 
que el Congrés de la FIP aprovés la versió definitiva.

Aquest nou document recull les obligacions professionals esta-
blertes el 1954, però també inclou els drets dels i les periodis-
tes, en un món en el qual s’està abusant de la professió. A partir 
d’ara, tots els periodistes de tot el món podran identificar-se 
amb la Carta Global d’Ètica de la FIP i utilitzar-la per defensar-
se dels ocupadors sense escrúpols”. (Infografia: FIP)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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NOTA: Us oferim completa la Carta Mundial d’Ètica per a Perio-
distes, només cal CLICAR AQUÍ

L’AMIC s’acosta a mitjans i institucions 
de Perpinyà de cara al Congrés 
Interpirinenc de Mitjans de Proximitat

EL CIMP, la trobada de mitjans de comunicació de proximitat, 
que es farà a la Seu d’Urgell els dies 24 i 25 d’octubre, comp-
tarà amb la presència de mitjans com L’Independant i Ràdio 
Arrels, i representants de l’Euroregió Pirineus – Mediterrània, 
entre d’altres. Amb l’objectiu de presentar i convidar-los al Con-

grés, que cobrirà les dues Euroregions dels Pirineus, el se-
cretari general de l’AMIC, Josep Ritort va visitar fa pocs dies 
Xavier Bernard-Sans, director general de l’Euroregió Pirineus 
- Mediterrània, i David Clusellas, responsable de comunicació 
de l’EGTC.

Ritort també va visitar a la seva seu al director de Ràdio Arrels i 
associat de l’AMIC a Perpinyà, Albert Noguer, per parlar del con-
grés, convidar-lo i analitzar la realitat dels mitjans a la Catalunya 
Nord i a Occitània, en general. L’endemà, el secretari general 
de l’AMIC va visitar Josep Puigbert, director de la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà, que es va mostrat molt interessat en el 
congrés que cobrirà l’espai transfronterer. Finalment, Ritort va 
fer una visita a la cap de redacció de L’Independant de Perpinyà, 
Estelle Devic, a la seu del diari, per a més de presentar-li el Con-
grés, analitzar les possibles temàtiques d’interès pels mitjans de 
proximitat nord-catalans i convidar-la a participar en el CIMP.
 
El congrés estarà adreçat a editors i propietaris de mitjans de 
proximitat d’ambdues bandes del Pirineu, amb un enfocament 
especial adreçat als mitjans que fan ús de les llengües del terri-
tori, els quals són convidats a presentar els casos més innova-
dors i dinàmics de la zona. (Font: Redacció AMIC)
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El País s’uneix al projecte Green 
Blood per investigar escàndols 
ambientals

Green Blood és una xarxa formada per 30 mitjans de comunica-
ció de tot el món que investiga i publica històries relacionades 
amb les indústries mineres de Tanzània, Índia i Guatemala. Es 
tracta d’un projecte col·laboratiu impulsat per l’organització For-
biden Stories amb la missió “d’evitar qualsevol forma de censu-
ra” i narrar els crims relacionats amb el medi ambient. Green 
Blood recull les històries per les quals els periodistes han estat 
amenaçats, empresonats o assassinats.

En el projecte col·laboratiu participen noms propis com el diari 
britànic The Guardian, el francès Le Monde, el diari portuguès 
Expresso o els alemanys  Die Zeit  i  Süddeutsche Zeitung, a 
més de diaris de Colòmbia, Israel o Suïssa i l’espanyol El País. 
Forbidden Stories és una organització sense ànim de lucre, 
amb seu a França, formada per una xarxa de 40 periodistes 
procedents de 30 mitjans de comunicació. Eñ 2018 va rebre 
el “Gran Premi al Projecte de Periodisme de l’Any” a la Cimera 
Anual de Periodisme. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La premsa espanyola frega la 
destrucció de 200 llocs de treball 
aquest semestre

L’any va de mal en pitjor per als mitjans espanyols. La situa-
ció de vulnerabilitat que afecta a la professió periodística, l’únic 
sector que no va experimentar una millora en les seves condi-
cions salarials en el primer trimestre, s’està veient agreujada 
per l’onada d’acomiadaments que recorre un bon nombre de 
capçaleres regionals. En suma, es tracta de prop d’un centenar 
de llocs de treball destruïts, als quals cal sumar les desenes 
que es van perdre en els primers mesos del 2019. La majoria de 
les últimes retallades han estat impulsades per Prensa Ibèrica, 
que ha vingut aplicant una llarga sèrie d’ajustos en la seva di-
visió de diaris des de mitjans d’abril, quan va arribar a un acord 
amb Antonio Asensio per a l’adquisició del Grupo Zeta.

En aquest temps el grup presidit per Javier Moll ha executat 
més de 60 acomiadaments i ordenat el tancament de La Opi-
nión de Tenerife i Levante de Castelló, als quals cal sumar els 
nou periodistes dels que va decidir prescindir fa unes setmanes 
a La Opinión de Múrcia, a més d’altres nou de La Opinión de 
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Màlaga. També s’han comptabilitzat baixes puntuals a Diario de 
Mallorca i Diario de Ibiza. D’altra banda, l’empresa editora del 
Heraldo d’Aragó ha plantejat un ERO per al 20% de la plantilla, 
formada per 110 persones

Malgrat l’elevat de totes aquestes baixes, la pitjor part de la 
configuració del sector se la va emportar la premsa digital a 
principis d’any. Sense cap dubte, el més sever va ser l’ERO 
a Playground, que va afectar a 60 treballadors, la meitat de la 
plantilla, davant les 77 sortides plantejades inicialment. Idèntica 
sort van córrer els quatre periodistes de BuzzFeed Espanya  i 
també d’Eslang, el portal de virals de Vocento, que va desa-
parèixer després de la seva aposta fallida, encara que els seus 
treballadors van ser reubicats en el grup. 

Finalment, en el pla de les revistes, Mia va prescindir en els 
primers compassos de l’any de la seva redacció de Madrid, el 
que va suposar l’acomiadament de deu persones. (Font: Dir-
comfidencial)

La caiguda de l’audiència dels diaris 
estatals des de 2008 gairebé duplica 
la dels autonòmics i provincials líders

Entre 2008 i 2019, l’audiència agregada dels diaris estatals va 
caure el 49% al passar de 4.679.000 de lectors a 2.408.000, 
segons les dades dels acumulats anuals de l’Estudi General 
de Mitjans (EGM). En aquest període, els diaris líders de les 
comunitats autònomes, tot i caient, ho van fer en menys grau, 
en passar de 4.498.000 de lectors a 3.273.000, és a dir, un 27% 
menys.

Es dóna la circumstància que al començament de la crisi, la 
suma de lectors dels quatre diaris estatals (El País, El Mun-
do, ABC i La Razón) superava en 181.000 lectors a la corres-
ponent als diaris autonòmics i provincials més considerats (La 
Vanguardia; la Voz Galícia; el Correo Basco, Nueva España; 
Heraldo de Aragón; Levante EMV; Ideal; Diario de Navarra; El 
Norte de Castilla: la Veridad de Múrcia; Diario Montañés; El Dia; 
Última Hora; Hoy Diario de Extremadura i la Rioja). No obstant 
això ja en 2009, els diarisautonòmics-regionals-locals van su-
perar en audiència els estatals (en realitat, els editats a Madrid).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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També s’ha de destacar que dels dinou diaris considerats, no-
més un -Ideal, de Granada- va tenir en 2019 més lectors que 
deu anys abans. (Font: Digimedios)

Mujer Hoy, únic suplement que suma 
adeptes 

Els lectors de suplements se situen per primera vegada per 
sota dels 3 milions. Només un tanca aquesta segona onada de 
2019 amb números positius. És Mujer Hoy, el dominical de Vo-
cento, que passa de comptar amb 886.000 lectors als 915.000 
en els últims tres mesos. Una pujada, que encara que es queda 

en el 3,3%, el converteix en l’únic dels suplements espanyols 
que suma adeptes. No obstant això, aquestes xifres no li ser-
veixen per liderar el rànquing, ja que XL Semanal  segueix com 
el suplement més llegit a Espanya. La publicació de Vocento 
lidera però perd força ja que signa 1.518.000 lectors, fet que 
suposa una caiguda del 3,4%. 

En el tercer lloc del rànquing trobem a El País Semanal que 
manté el seu lloc i pràcticament els seus números en aquesta 
nova onada, quedant-se una mica per sota del trimestre anterior 
amb 812.000 lectors. En el cas de Magazine, suplement de El 
Mundo, es manté per sobre del mig milió de lectors, però signa 
una important baixada del 10% fins a quedar-se amb 518.000. 
Finalment, el menys llegit segueix sent Jo Donna, suplement 
que signa la caiguda més gran d’aquesta segona onada (-13%) 
i únic que es queda per sota del milió de seguidors. La publica-
ció d’Unidad Editorial ha de conformar-se amb 187.000 lectors, 
després de perdre 30.000 seguidors. (Font: Prnoticias)
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El Govern balear convoca els ajuts als 
diaris en català

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports de les Illes 
Balears ha obert la convocatòria de subvencions per fomentar 
la premsa diària escrita en llengua catalana. La dotació és de 
275.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 
29 de juliol. L’objecte de la convocatòria és donar suport als 
projectes de premsa diària escrita totalment o parcialment en 
català a les Illes Balears, en paper o en suport digital, amb la 
finalitat de contribuir a consolidar l’espai de comunicació que 
s’expressa en aquesta llengua.

Aquests ajuts compten amb tres modalitats: premsa diària publi-
cada durant l’any 2018 (dotada amb 175.000 euros); projectes 
d’habilitació de l’edició en català d’una publicació en castellà 
durant el 2019 (60.000 euros), i publicacions que incrementin 
l’ús del català durant el 2019 (40.000 euros). Aquesta darrera 
línia és la principal novetat de la convocatòria, i s’adreça a les 
publicacions diàries existents que durant aquest any demostrin 
un increment del percentatge de l’ús de la llengua catalana. 
(Font: Comunicació 21)

Premsa Ibérica busca nova redacció 
per a El Periódico

L’actual seu d’El Periódico de Catalunya està ubicada en un 
edifici de la família Asensio, propietària del Grup Zeta fins a la 
seva integració en Premsa Ibèrica. Es vol enviar un missatge 
de renovació. La mudança, però, no serà imminent. És un pla a 
llarg termini i als treballadors d’El Periódico encara els queden 
moltes hores a la redacció de carrer del Consell de Cent 425. 
La família Asensio va adquirir aquest immoble el 2011 per una 
mica més de 30 milions d’euros i El Periódico hi roman en règim 
de lloguer.

El que sí ja ha canviat és la direcció del diari. Des de fa un mes, 
Anna Cristeto, fins ara delegada d’Europa Press a Catalunya, 
ha pres les regnes del diari en aquesta nova etapa. El seu perfil 
complia amb els requisits que buscava Moll: dona, jove i amb 
un perfil polític moderat. (Font: El Confidencial)
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Marta Corcoy, nova presidenta de 
l’Associació de Dones Periodistes de 
Catalunya

L’assemblea anual de l’Associació de Dones Periodistes de Ca-
talunya va escollir nova junta directiva i establir els eixos de 
treball del nou mandat. La nova presidenta de l’entitat és Marta 
Corcoy, fins ara tresorera, la setena en els 27 anys de l’entitat. 
Corcoy substitueix en el càrrec Mavi Carrasco, qui exercia des 
de 2016, i que al seu torn la relleva com a tresorera. Completen 
la junta la secretària Esther Molas i les vocals Montse Puig, 
Marga Solé, Carmel·la Planell i Angelina Salut.

La nova directiva s’ha proposat obrir l’ADPC a noves sòcies 
joves, així com de poblacions fora de Barcelona. En aquesta 
línia, vol presentar la revista i altres productes de l’associació 
a diferents pobles i ciutats de Catalunya més enllà de la capi-
tal. En el nou mandat, l’entitat vetllarà en especial per la seva 
presència en espais de debat amb altres entitats i institucions 
per tal de promoure la presència de dones als mitjans, i fomen-
tar la conscienciació sobre la igualtat i el feminisme. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Periodisme 3.0, involució del 
periodisme?
Per Carlos Bonilla / Merca20

  

Des de fa dècades el periodisme està patint canvis constants a 
causa que és una professió amb gran capacitat d’actualització 
i renovació, no només en els continguts també en plataformes i 
suports de transmissió.

Walter Lippmann, periodista, comentarista polític, crític de mitjans 
i filòsof, que va intentar reconciliar la tensió existent entre llibertat 
i democràcia en el lloc món modern, no va imaginar que la verifi-
cació acabaria en la manca d’imaginació en el periodisme actual.

Juan Varela diu que “Els ciutadans s’han apropiat de la informa-
ció periodística a través dels mitjans socials. La crisi de credibi-
litat de la premsa tradicional, el qüestionament de l’objectivitat 
i l’aparició d’eines digitals accessibles a tots converteixen el 
periodisme en una conversa de la qual els ciutadans més ac-
tius no volen estar absents”. La socialització de la informació 
periodística, producte de les eines digitals, va donar origen a 
la tercera versió del ciberperiodisme o periodisme digital, que 
també es coneix com periodisme ciutadà o participatiu.

Les etapes que ha seguit el periodisme poden resumir-se així: 
el Periodisme 1.0 és el que traspassa el contingut dels mitjans 
tradicionals a la Xarxa; el Periodisme 2.0 és la creació de con-
tingut en i per a la Xarxa, sumant les seves característiques 
d’hipertextualitat, interactivitat, multimèdia, etc .; i el Periodisme 
3.0 .0 és la socialització de la informació d’actualitat per la irrup-
ció de ciutadans i fonts en un fòrum públic, on es comuniquen 
directament emprant mitjans digitals que generen un criteri so-
cial que sobrepassa l’objectivitat i la mediació dels mitjans tra-
dicionals.

Al periodisme tradicional se sumen altres elements per confor-
mar aquesta nova etapa anomenada Periodisme 3.0:

COMUNICACIÓ DIGITAL
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• Els ciutadans irrompen en l’espai públic per informar directa-
ment o comentar informacions.

• Rebaixen la intermediació dels mitjans a l’entrar en contacte 
directament amb les fonts i amb els fets a través de testimonis 
directes i documents.

• Es rebel·len contra l’autoritat professional i la substitueixen pel 
criteri social en xarxa.

• Rebutgen la concepció tradicional de l’objectivitat.

• Substitueixen el patró unidireccional de la comunicació de mas-
ses per un nou patró de “molts a molts”, interactiu i en moviment.

• La informació es converteix en una conversa durant la qual 
canvia el missatge i amb un alt grau de comunicació interper-
sonal.

Amb el Periodisme 3.0 sorgeix també un nou espai de comu-
nicació on els ciutadans es rebel·len contra la comunicació de 
masses i la seva capacitat de reduir l’agenda pública a una 
agenda institucional, dominada pels poders i les institucions.

Notícies i veritat no són el mateix i han de ser clarament distin-
gides. La funció de les notícies és ressaltar un esdeveniment, 
la funció de la veritat és portar a la llum els fets ocults, situar-los 
en relació amb altres i construir una imatge de la realitat perquè 
cada individu pugui actuar.

Lippmann entenia el periodisme com un instrument de llibertat 
per als individus perquè despullava a la realitat de la ideologia i 
la influència dels líders, i buscava fets amb context que guiaran 
l’acció dels ciutadans. La seva concepció democràtica de l’opinió 
pública dipositava a la premsa i els periodistes la responsabilitat 
Identifiquen nou, de les quals els cinc primers abunden en la 
funció democràtica i de verificació del periodisme:

1. La primera obligació del periodisme és amb la veritat. 2. La 
seva primera lleialtat és amb els ciutadans. 

3. El periodisme és una disciplina de verificació. 4. Els seus 
practicants han de mantenir la independència d’aquells sobre 
els quals informen. 5. Ha de servir com a control del poder.

La manca d’aquests principis alimenten al Periodisme 3.0 i 
agreugen la crisi de credibilitat dels mitjans. Per a molts, els 
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endesa.com

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

What’s your power? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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mitjans i els periodistes no són vigilants de la vida pública, sinó 
transmissors dels estereotips socials i polítics. El Periodisme 
3.0 està en els límits amb l’activisme polític i social. Està a la 
vora de la informació i l’opinió, amb la difusió d’informació poc 
rigorosa o sense contrast.

Aquesta tendència canvia les formes de transmetre i informar 
i el periodista s’ha d’adaptar a aquest nou comportament si no 
vol quedar-se obsolet en l’exercici de les seves funcions. Per 
a això, Ana Martín del Campo assenyala algunes alternatives 
laborals per als que volen dedicar-se a aquesta professió, en el 
context del periodisme 3.0:

Analista Web: encarregar-se d’analitzar i controlar el trànsit de 
missatges a la web, per localitzar i dissenyar estratègies que 
generin més audiència.

Arquitecte d’informació Web: analitzar i organitzar de forma 
estructurada la informació dins d’un web. De manera que les 
dades quedin presentats a la plataforma de manera òptima per-
què interactuï amb el lector.

Blogger: encarregar-se de crear continguts especialitzats per 
al domini web.

Community Manager: responsabilitzar-se de la gestió i el des-
envolupament de la comunitat online d’una marca, per tal de 
crear i mantenir contacte amb els stakeholders i detectar clients 
potencials.

Digital Manager: dissenyar una estratègia digital per a 
l’empresa o institució. Ha d’estar coordinada amb tots els altres 
professionals vinculats amb la comunicació digital.

Dircom: és el director de comunicació, crear i mantenir una 
bona concepció de la imatge pública de l’empresa i també a 
nivell intern amb els treballadors.

Planificador de mitjans: s’encarrega de planificar la publicitat 
i de col·locar aquests missatges publicitaris perquè arribin al 
major nombre de persones possible.

Responsable de Reputació Online: exercir algunes funcions 
similars al Dircom, millorant la imatge del client, potenciant al 
màxim els resultats i les estratègies dels cercadors.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Social Media Strategist: supervisar el treball coordinat entre 
els Community Manager, la creació de continguts i la planifi-
cació.

Estudi Ipsos: Els espanyols, entre els 
que més desconfien en els mitjans de 
comunicació del món
Segons l’informe Ipsos 
Global Advisor sobre la 
confiança en els mitjans 
de comunicació realitzat 
en 27 països, els ciuta-
dans es mostren parti-
cularment escèptics res-
pecte a la informació que 
reben de diaris online i plataformes digitals, ja que el 62% afir-
ma que les fonts que llegeixen contenen gran quantitat de no-
tícies falses. Hongria (78%), Sèrbia (75%), Estats Units (71%) 
i Corea del Sud (71%) són els països que més creuen que les 
notícies falses tenen una forta presència en mitjans online.

Les ‘fake news’, un fenomen global.- L’informe d’Ipsos 
que avalua l’evolució del nivell de confiança en les fonts 
d’informació, el paper que desenvolupen les notícies falses i 
la percepció dels mitjans de comunicació públics, també revela 
que la percepció de notícies falses és més baixa en diaris i re-
vistes així com a la televisió i la ràdio. A nivell mundial, la meitat 
dels ciutadans (52%) creu que hi ha moltes notícies falses (fake 
news) en aquests mitjans.

En concret, la presència de notícies falses en premsa escrita és 
percebuda sobretot en països d’Europa de l’Est: Sèrbia (82%), 
Hongria (78%) i Rússia (68%) mentre que en l’extrem oposat es 
troben: Japó ( 34%), Xile (36%) i la Xina (37%). Per contra, pel 
que fa al creixement de les notícies falses en televisió i ràdio, 
diversos països europeus ocupen les deu primeres posicions 
del rànquing mundial: Suècia (40%) i la Gran Bretanya en ter-
cera i quarta posició (43%), Itàlia al setè lloc (45%) i per darrere, 
Bèlgica (47%) i Alemanya (48%).

La informació falsa arriba més lluny, més ràpid ja més gent que 
la veritable, tres de cada deu espanyols afirma que la informa-
ció rebuda procedent del seu entorn directe conté una bona 
quantitat d’informació falsa. La capacitat de multidifusió de les 
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xarxes socials, en concret, i Internet en general, també permet 
la circulació d’informació deshonesta en aquest mitjà, un 45% 
dels espanyols també afirma que la informació que reben de 
persones que coneixen a través d’internet conté rumors, rumors 
i inexactituds.

La confiança en els mitjans de comunicació, a la baixa.- 
A escala mundial, el 49% confia en la televisió i la ràdio com 
a fonts fiables de notícies i informació, i el 47% confia en la 
premsa escrita. No obstant això, l’informe conclou que la con-
fiança en aquests mitjans ha disminuït en els últims cinc anys. 
Mundialment, un terç (34%) diu que confia menys en els mitjans 
tradicionals que fa cinc anys, en comparació amb el 17% que 
diu que confia més en ells. De la mateixa manera, el 34% diu 
que confia menys en la televisió i la ràdio, davant d’un 18% que 
ara confia més. (Font: Ipsos – infografia: Reason Why). Pots 
consultar AQUÍ l’estudi.

Els mitjans a l’onada digital
Ymedia Vizeum ha elaborat l’informe “Els mitjans tradicionals 
en l’onada digital”, en el qual, amb dades d’EGM, CCS i les 
diferents eines de Comscore ha analitzat com els mitjans tra-

dicionals, TV, Ràdio i Premsa, han afrontat en els últims anys 
l’onada de la digitalització, com han evolucionat les seves au-
diències i com s’enfronten als nous competidors. Aquests mi-
tjans han perdut en general espectadors, oients i lectors en la 
seva forma de consum tradicional, però compensen aquesta 
pèrdua amb un augment de les seves audiències a línia, el que 
els permet mantenir la seva penetració i seguir arribant a per-
centatges molt importants de la població espanyola.

La Televisió, de la que tantes vegades s’ha anunciat la seva 
mort, manté una penetració molt alta en la població espanyo-
la. Si ens fixem en com ha evolucionat des de 2013, és cert 
que, en el consum analògic, la penetració diària no ha parat 
de baixar, però de forma molt lenta. Del 88,7% de la població 
a la qual arribava el 2013 hem passat a un 85,1% en 2019. En 
l’últim any el descens ha estat de tan sols un 0,1%. Però al 
mateix temps, el percentatge dels que consumeixen cada dia 
programes, sèries i pel·lícules de televisió tradicional en línia 
no ha parat d’augmentar. Si el 2013 aquest percentatge era del 
4,5%, el 2019 se situa en el 12,9%. En aquest mitjà, l’arribada 
dels nous competidors, com HBO o Netflix, no ha fet que la 
penetració disminueixi notablement, sinó que els usuaris veuen 
aquestes noves plataformes, però segueixen veient TV.
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Pel que fa a la Ràdio, en aquest mitjà hem de distingir dos escena-
ris: el de les emissores generalistes i el de les musicals o radiofór-
mules. Si ens fixem en la penetració diària total, podem observar 
que aparentment, aquest és el mitjà al que menys li ha afectat 
l’onada de la digitalització. L’audiència tradicional descendeix lleu-
ment i la digital augmenta també molt poc a poc. En 2013, la pene-
tració diària de la ràdio era del 61,5% i la de la ràdio a internet del 
2,7%. En 2019 les xifres són del 57% i el 4,1% respectivament. La 
penetració diària total d’ambdós consums reflecteix un descens de 
més de quatre punts, del 61,5% el 2013 al 57,1% el 2019.

Però en aquest mitjà les coses no han anat igual per a tots, 
ja que si bé les grans emissores generalistes mantenen una 
excel·lent convivència amb el mitjà digital i gairebé la meitat 
dels seus oients vénen a través de digital, ja sigui per internet 
o per les seves apps, no passa el mateix en les cadenes mu-
sicals, en què l’audiència que s’ha passat al digital es decanta 
per nous players, com Spotify, Google Play Music o Ivoox. I és 
aquest trasllat d’oients a les noves plataformes el que explica el 
descens en la penetració del mitjà.

A la Premsa ens trobem amb una altra situació similar, però que 
té també les seves particularitats. En aquest mitjà també ha cai-

gut la penetració en el suport tradicional, el paper, i ha crescut 
de manera similar la penetració en digital. El 2013 la penetra-
ció diària de la Premsa en paper era del 32,6% i en digital del 
19,3%. I el 2019 del 22,7% i del 27,5% respectivament. De nou, 
si ens fixem en la penetració diària total d’ambdós consums 
veiem que hem passat d’un 44% el 2013 al 42% el 2019, xifres 
molt similars.

Però en aquest mitjà, que va ser el primer a digitalitzar-se, a 
diferència de TV i Ràdio, la penetració en digital supera la del 
suport tradicional, des de fa ja tres anys. A més, la premsa tra-
dicional en paper ha de competir en les seves versions digitals 
amb nous suports nascuts a digital que, tot i que no superen en 
audiències a la majoria dels diaris tradicionals, es reparteixen 
amb ells part de la població total que accedeix a aquest mitjà. 
(Font: Ymedia/Vizeum)
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Tendències en xarxes socials 2019: 
informes i recursos

L’espai social està constantment en flux. Coneixes les ten-
dències de les xarxes socials per planificar l’any vinent? Ja es 
saben les tendències previstes per al 2019 i es poden obte-
nir totes les eines que es necessiten per posar-les en pràctica. 
L’informe anual d’Hootsuite té les respostes.

El treball es basa en una enquesta a més de 3.000 clients de 
Hootsuite –de grans empreses a petites agències– realitzades 
a finals de 2018. També han inclòs informació de les entrevistes 

amb desenes d’analistes del sector, així com informes i dades 
d’Edelman, Gartner, GlobalWebIndex, Forrester, Econsultancy, 
Kleiner Perkins, We Are Social i altres.

Els nous formats, els reptes i les maneres d’acostar-se fan del 
2019 un moment emocionant per treballar a les xarxes socials. 
Hotsuite ofereix el seu full de ruta per navegar i prosperar l’any 
vinent amb les cinc principals tendències dels mitjans socials 
per al 2019: 1. Reconstruir la confiança. 2. Emmagatzematge 
social. 3. Tanca la bretxa dels anuncis. 4. Cracking the commer-
ce code. 5. La missatgeria es menja el món.

Aquest any es veuen les principals xarxes socials amb grans 
apostes: nous formats, tecnologies i formes d’involucrar. Estan in-
corporant experiències de realitat virtual i augmentades en vídeo 
mòbil, utilitzant intel·ligència artificial per oferir contingut i publici-
tat més personalitzats, i la integració d’experiències de compres 
sense problemes a la cerca visual i descobriment de productes. 
També responen a la creixent demanda pública de millora segure-
tat i transparència, actualització de les polítiques de seguretat i ex-
ploració formes d’ajudar els usuaris a redescobrir les connexions 
personals autèntiques els va portar a les xarxes socials en primer 
lloc. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Hootsuite)
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NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi i la previsió del que s’espera 
de les tendències en xarxes socials, juntament amb exemples 
de les millors marques de diferents rams que estan aconseguint 
resultats amb les últimes estratègies i tecnologies de les xarxes 
socials. CLIQUEU AQUÍ

Per primera vegada, Internet assoleix 
una quota del 80% en penetració

Les dades d’aquesta segona onada, extretes entre el 27 de 
març al 11 de juny de 2019, presenten un lleu creixement en 
l’accés a la Xarxa pel que fa a la primera onada d’enguany quan 
el percentatge era a 1 79,8% . En 2018, la xifra se situava en 
un 77,9% ia 2017, en un 75,7%. Al costat d’aquesta evolució, 
l’informe porta novetats en la nomenclatura d’una de les cate-
gories del rol familiar: “Mestressa de casa” passa a dir-se Res-
ponsable de Compres habituals a la Llar (RCH).

L’EGM analitza el consum dels mitjans de comunicació a Es-
panya i està realitzat per la Associació per a Investigació de 
Mitjans de Comunicació (AIMC). (Font: Ipmark)

WAN-IFRA llança un nou programa 
per donar suport al periodisme local a 
Europa.

WAN-IFRA, l’Associació Mundial d’Editors de Notícies, llança un 
programa europeu de transformació de notícies i coaching per 
a editors de notícies regionals i locals, en col·laboració amb la 
iniciativa Google News. Els editors estan convidats a sol·licitar-
ho ara. Table Stakes Europe (www.tablestakes-europe.org) 
utilitza un repte de rendiment com a base per als editors de 
notícies participants per identificar i tancar els dèficits de les 
seves capacitats digitals bàsiques (les anomenades “apostes 
de taula”, una expressió del diners necessaris per a disposar 
d’un seient en un joc de pòquer).
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El programa prové dels Estats Units, on editorials com The 
Philadelphia Inquirer, Dallas Morning News, Miami Herald i El 
Nuevo Herald i Minneapolis Star Tribune van ser una de les 
primeres organitzacions de notícies a experimentar amb la 
metodologia. Un any després, aquestes organitzacions havien 
après i desenvolupaven habilitats i capacitats que milloraven 
no només el seu periodisme sinó també la seva economia. Des 
d’aquests primers resultats, més de setanta organitzacions de 
notícies han treballat al llarg del programa durant tres anys.

Anunciat a Glasgow, Escòcia, durant el World News Media 
Congress, i finançat per la  GNI  en el seu primer any a Euro-
pa, el programa proporcionarà una oportunitat -en la primera 
fase- a un total de 12 mitjans locals, els quals rebran ajuda a 
través d’aquest programa per afrontar els seus principals reptes 
de transformació digital, sempre sota la premissa de que posar 
a l’audiència en el centre de tota l’activitat és l’única manera 
d’aportar valor.

 “La nostra creença és que la confiança, la democràcia i el com-
promís cívic es construeixen des de dalt. Les notícies locals 
tenen un paper fonamental en aquest procés i l’indispensable 
periodisme local d’alta qualitat i sostenibilitat econòmica és in-

dispensable perquè les persones tinguin una comprensió i una 
connectivitat compartides sobre les quals les comunitats de-
penguin de governar-se eficaçment”, va dir Vincent Peyrègne, 
director general de WAN-IFRA. 

El programa es basa en l’exitosa trajectòria d’una iniciativa fi-
nançada inicialment per Knight Foundation i l’Institut Lenfest 
per al periodisme, que es va desenvolupar amb les principals 
organitzacions de notícies diàries metropolitanes dels EUA. 
Està destinat a accelerar el canvi del periodisme cap al digital 
des de la impressió, ajudar les redaccions a desenvolupar les 
seves pràctiques, arribar a noves audiències i millorar la parti-
cipació de les seves comunitats. Hi ha hagut set temes comuns 
per unir les taules granulars específiques per al treball bàsic, 
el flux de treball, els rols, les habilitats, la tecnologia, les eines, 
l’organització i la cultura. Tots es basen en la creença que posar 
l’audiència al centre és l’única i millor manera d’oferir valor.

El termini de presentació de candidatures finalitza el proper 1 
de setembre de 2019. El programa començarà a l’octubre de 
2019 i es prolongarà durant 12 mesos. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia - infografia: WAN-IFRA)
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Explorant l’evolució del màrqueting 
basat en dades

El mes passat, alts directius de Wavemaker i Bloomberg Media 
van compartir informació bàsica sobre com van evolucionant 
el màrqueting basat en dades entorn dels viatges de compra 
dels clients, punts clau de contacte i multimèdia públics. Es 
va arribar a un consens que s’ha posat massa enfocament en 
l’orientació tàctica i el taller va començar a explorar les dades 
més importants pot jugar a l’aigua en definir oportunitats per al 
creixement de la marca.

El treball sembla dedueix que s’està produint el que té el poten-
cial d’unificar equips, agències i marques especialistes propie-

taris de mitjans de comunicació al voltant del consumidor. Els 
autors opinen que “comencem a aconseguir molt bé la com-
prensió del consum de mitjans i hàbits del públic lector objectiu, 
que després poden coincidir amb participació de contingut de 
milers d’altres editorials per obtenir una imatge rica. 

D’aquí que l’estudi conclou amb cinc noves regles de dades 
per a venedors de fam de creixement: 1. No focalitzeu tots els 
esforços de les vostres dades en orientació tàctica. 2. Utilitzeu 
les dades per definir el corrent que ens porta oportunitats per 
al creixement de la marca. 3. Una marca forta i distinta és el 
millor indicador de creixement demostrat al llarg del temps. 4. 
Torneu a ajustar els vostres pressupostos per unir-vos al fun-
cionament de les dades estratègiques i d’últim clic. 5. Treballa 
amb dades de socis de contingut ric, que aportin informació, 
abast i credibilitat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infogra-
fia: ComboApp)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix gratuïtament l’estudi Ex-
ploring the evolution of data driven marketing, de Wavemaker i 
Bloomberg Media Group. CLICAR AQUÍ  
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Els usuaris generen ja el 75% dels 
ingressos de Le Monde
 
En una entrevista realitzada per Digiday, el president i editor de 
Le Monde, Louis Dreyfus, ha repassat algunes de les fites més 
importants aconseguits pel diari francès aquest any. Aquests són 
alguns dels elements més interessants comentats per Dreyfus:

• L’aliança publicitària Skyline realitzada amb l’altre gran diari 
francès, Le Figaro, ha donat bons resultats, generant 5 milions 
d’euros en els primers 10 mesos de funcionament. Aquesta 
aliança situa aquests dos mitjans en el tercer lloc del mercat 
francès, per darrere de Google i Facebook.

• Actualment, el 75% dels ingressos totals de Le Monde proce-
deix dels usuaris gràcies a les subscripcions impreses i digitals.

• Les subscripcions suposen el 55% dels ingressos digitals i 
han augmentat un 20% aquest any.

• Le Monde ha llançat aquest any Le Huit, una plataforma tec-
nològica similar a Arc Publishing, del Washigton Post. El diari 

té previst seguir invertint en l’arquitectura tècnica del seu lloc 
web per incrementar la lleialtat dels lectors, generar més visites 
i més pàgines vistes per visita, i promocionar millor el contingut 
disponible únicament per als subscriptors. (Font: Tendències/
Ismael Nafría)

Exterior.cat supera les 100.000 visites 
en cinc mesos

Exterior.cat, el diari digital que explica què fa Catalunya al món, 
suma avui cinc mesos d’existència des de la seva posada en 
marxa a principis d’any. Segons dades de Google Analitycs i 
pendents de l’auditoria d’OJD Interactive, el portal impulsat pel 
Grup Comunicació21, ha rebut 102.456 visites durant aquests 
cinc mesos. La prioritat d’Exterior.cat és contribuir a donar vi-
sibilitat a l’acció exterior de la Generalitat i les seves delega-
cions, així com de l’Institut Ramon Llull i les seves oficines. En 
aquest sentit, el delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, 
Sergi Marcén diu que “la vostra tasca d’explicar l’acció exterior 
de Catalunya des d’una visió professional i independent és clau 
i necessària. Moltes felicitats per la feina que feu”.

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El mitjà, també, dóna cobertura a tot allò que la Generalitat pro-
mou a l’exterior per ajudar a establir capital i teixit empresarial 
i cultural català, principalment al Benelux, Regne Unit, Irlanda, 
Alemanya, Itàlia i els Estats Units, on Catalunya té veu pròpia. 
L’acció de les comunitats catalanes d’arreu del món forma part 
d’un dels trets identitaris d’Exterior.cat, que també és l’altaveu 
d’altres iniciatives impulsades per catalans i catalanes que 
viuen a l’estranger. El mes de maig passat, Exterior.cat va publi-
car el seu primer número en paper. La revista, d’una periodici-
tat semestral i un tiratge de 6.000 exemplars, complementa els 
continguts diaris del web. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Baròmetre Digital: Els anunciants 
espanyols augmenten el pressupost 
destinat a influencers
Per Redacció Reason Why

L’Associació Espanyola d’Anunciants ha publicat la setena edi-
ció del Baròmetre Digital juntament amb l’escola de negocis 
ISDI, l’estudi de referència sobre el índex de digitalització de 
les empreses de l’associació. Entre les principals conclusions 
obtingudes, parlem d’un augment del pressupost destinat a in-

fluencers, els que convencen les empreses. A més, la contrac-
tació de professionals digitals i la formació als equips interns 
copen la estratègia de digitalització de les companyies.

El Baròmetre Digital es realitza entre empreses de béns de con-
sum, banca, automoció, assegurances, distribució i retail, tele-
comunicacions, tecnologia, energia, salut, turisme i transport, 
alimentació, luxe, immobiliari i Internet. Un 66% d’elles compta 
amb més de 500 empleats, i un 61% internacionals. Un conjunt 
d’organitzacions que exposen una fotografia de la realitat del 
màrqueting en línia

El 87% de les empreses asseguren estar immerses en la seva 
transformació digital. En aquest apartat, gairebé el 5% de les 
companyies indica que ni han iniciat ni tenen previst cap mena 
de procés. I un 8% considera que ha conclòs la seva transfor-
mació, el que implica que la interpreten com un projecte finit en 
el temps en comptes d’un procés d’adaptació contínua. A més, 
en un 61% dels casos s’afirma que la seva posada en marxa va 
respondre a una necessitat real de mercat.

Dins de les organitzacions que ja han iniciat aquest procés, el 
major grup (un 66% d’elles) porten treballant en la nova cultu-
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ra digital almenys tres anys. Per primera vegada la contracta-
ció de professionals digitals es posa al capdavant com a acció 
prioritària dins de la transformació: és així per al 63% de les 
companyies. Altres accions de màxima rellevància són ser més 
actives en xarxes socials, formar l’equip, i incorporar el Big Data 
a l’operativa d’empresa.

Quant als frens més habituals, la falta de talent i coneixement 
digitals repeteixen com els principals frens de la digitalització, 
seguit de les deficiències tecnològiques i el desconeixement 
dels beneficis i avantatges del procés.

Estratègies Digitals.- El 79% de les organitzacions enquesta-
des disposen d’una estratègia digital, però està immersa dins de 
l’estratègia general de l’empresa. Per al 16,1% aquesta estratègia 
en línia és exclusiva. Igual que en l’edició anterior, el departament 
a càrrec d’idear aquesta estratègia digital és el de màrqueting en 
el 35,6% dels casos. Una nota positiva en aquest sentit: si el 2017 
el 12,3% indicava que l’estratègia digital és responsabilitat de tota 
la companyia, el 2018 aquesta xifra puja fins al 20,3%.

Inversió en mitjans.- El repartiment entre els diferents mitjans 
és similar a anys anteriors, amb la televisió al capdavant en un 

48%. Internet i digital consolida el seu segon lloc amb una quota 
del 25%. Dins dels mitjans purament online, destaca l’increment 
del vídeo, que es va fer amb un 24% de la inversió de l’any 
passat (enfront d’un 18% de 2017); display baixa al segon lloc 
amb una quota del 19%. Quant a l’orientació de la inversió en 
mitjans és molt clara: els offline es destinen a branding mentre 
que els digitals s’utilitzen per vendre o atreure trànsit.

Vendes Online i Xarxes Socials.- De mitjana, les vendes en 
línia representen el 12,5% del total dels enquestats, enfront del 
13,7 de l’any passat. El 100% de les empreses enquestades 
compta amb pàgina web, i el 42,8% l’actualitza diàriament. A 
més, el 88,6% afirma que compta amb una pàgina responsive 
o multiplataforma. El 43,8% dels enquestats diu que compta 
amb una estratègia de Real Time Màrqueting que s’aplica de 
manera planificada i amb un pla de contingència. La presència 
en xarxes socials és massiva, i a la supremacia de Facebook, 
Youtube i Twitter com a canals majoritaris s’ha sumat aquest 
any Instagram.

Aquest any el 43,8% dels enquestats diu que compta amb una 
estratègia de Real Time Màrqueting que s’aplica de manera pla-
nificada i amb un pla de contingència; el 12,5% també aplica 
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aquest tipus d’accions, però permet a les persones encarrega-
des un marge d’improvisació. Com a novetats en aquesta àrea, 
destaca que el 75% de les companyies ha utilitzat influencers 
en algun moment, als quals dedica un 9% del seu pressupost 
digital amb previsió d’augmentar-fins al 10,5 el 2019. A l’hora 
d’emprar i contractar influencers es persegueix, d’una banda, 
abast (37,5%). I d’altra credibilitat per al 33,3%.

Finalment, el 83,3% de les empreses afirma fer servir Branded 
Content dins del seu pla de màrqueting. Entre els mitjans uti-
litzats per branded content, destaquen els diaris o publicacions 
digitals (80% i les Xarxes Socials (60%). L’objectiu a l’hora 
d’adoptar branded content és crear engagement amb la marca 
mitjançant una experiència diferent per al 50% de dels enques-
tats. (Infografia: Reason Why)

NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament el Baròmetre Digital 
de l’Associació Espanyola d’Anunciants i ISDI. CLIQUEU AQUÍ  

Verificació: factor clau per a la compra 
de mitjans de qualitat i rendibles

Els reptes i desafiaments a què s’enfronta la indústria de la 
publicitat digital han estat l’eix de la trobada organitzada per 
Integral Ad Science (IAS), on han participat diferents agents del 
sector. Entre els temes tractats, ha tingut un paper protagonista 
la necessària implementació de la verificació o el conjunt de 
tecnologies de mesurament de viewability, brand safety i frau 
digital. L’execució afavoreix la compra de mitjans de major qua-
litat, alhora que ajuda a rendibilitzar les campanyes.

Les agències i anunciants participants han assenyalat la conve-
niència de realitzar un pas previ a la verificació. Advoquen per 
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dur a terme una auditoria interna prèvia, en el sentit de saber 
què està passant amb les marques en l’entorn digital i establir 
uns benchmarks interns. Un cop marcats, recomanen fer una 
anàlisi propi per després treure conclusions.

Sobre verificació s’ha destacat que permet fer front al principal 
problema delictiu que colpeja al sector: el frau digital. De fet, 
s’estima que aquesta activitat criminal suposa unes pèrdues 
per a la indústria de 327.000 milions. Sobre la situació actual, 
l’últim Informe de qualitat de Mitjans d’IAS reflecteix que s’ha 
mantingut en els mateixos nivells de fa sis mesos. De tal ma-
nera que, actualment, un de cada deu anuncis globals que no 
utilitzen tecnologia per evitar-ho, s’ha vist afectat pel frau digital 
(10’1%). Xifra que, en el cas de les campanyes optimitzades 
?? amb tecnologia per combatre’l, roman estable en el 0,5% en 
format desktop display, i fins i tot s’ha reduït lleugerament fins 
arribar al 0’2% en web mòbil.

Els participants al fòrum han apuntat que l’entorn digital en el 
qual es troben els consumidors sovint es fa scroll ràpid en arri-
bar als anuncis o utilitzen ad blockers per veure un altre con-
tingut en què estan més interessats. També han advertit que 
el conjunt de totes aquestes contingències està fent que les 

impressions estiguin com ocultes o no siguin visibles als ulls 
dels consumidors. En aquest sentit, els experts han remarcat 
la conveniència de saber, en primer lloc, si un anunci s’ha vist 
realment, i per tant si s’ha de pagar per ell, per després determi-
nar si està impactant i calant el missatge a l’audiència.

També es va discutir sobre la importància del record de les 
campanyes perquè els consumidors finalitzin el procés en una 
compra. D’altra banda, va existir consens en la importància de 
no mirar només en nombre de visualitzacions. En aquesta ma-
teixa línia, tant marques com agències s’han mostrat partidàries 
de prioritzar la qualitat de les campanyes sobre la quantitat. I 
pel que fa al brand safety, s’ha destacat que la tecnologia de 
mesurament és capital per servir les impressions en entorns 
segurs i sense risc per a la reputació de les marques.

Al costat de tot l’anterior, s’ha destacat que la verificació pos-
sibilita millorar l’oportunitat que les impressions tenen per a 
ser considerades in-view per part dels consumidors. En aquest 
sentit, marques i agències s’han mostrat partidàries que un vec-
tor crucial per mesurar l’èxit de les campanyes és el time in 
view o temps d’exposició real dels usuaris als anuncis. I han 
coincidit a assenyalar que les grans avantatges de la verificació 
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són millorar la qualitat de la compra de mitjans i contribuir a 
rendibilitzar les campanyes digitals. (Font i foto: El Publicista)

La xarxa s’acosta a la televisió com a 
font principal d’informació política 

Els espanyols cada vegada utilitzen més internet per informar-
se de política. Segons les dades d’un Eurobaròmetre especial 
realitzat per la Unió Europea setmanes abans de les passa-
des eleccions al Parlament Europeu, el 70% dels espanyols va 
declarar haver rebut alguna informació política en les quatre 
setmanes anteriors a través de la televisió. A curta distància es 
situava el 67% dels espanyols que hi havia consultat en aquest 
període algun lloc web per informar-se i alguna cosa més allun-

yats -encara que no gaire- estaven els que ho havien fet en 
les xarxes socials i els diaris i revistes, amb un 63% cada un. 
No obstant això, els usuaris que consultaven més freqüentment 
(més de tres vegades) els llocs web i les xarxes socials supera-
ven als que utilitzaven la televisió.

Sorprèn de les dades de l’estudi la menor importància de la ràdio 
i en el mateix també es recull la utilització de la missatgeria ins-
tantània (WhatsApp i Messenger) per informar-se i discutir de po-
lítica. Segons l’estudi el fa servir el 40% dels enquestats, tot i que 
només el 20% ho fa servir assíduament amb aquesta finalitat. En 
qualsevol cas, i en paral·lel a la informació recollida dels mitjans, 
el 83% dels espanyols va declarar que en les últimes quatre se-
tmanes havia parlat de política amb familiars, amics i coneguts.

Les dades de l’Eurobaròmetre podrien estar indicant un canvi 
de tendència en les pautes d’informació política dels espanyols, 
com a conseqüència de l’elevat grau de penetració d’internet. 
Tradicionalment se li havia assignat a la televisió un paper pre-
ponderant. (Font: Digimedios)

NOTA: Us oferim l’Eurobaròmetre d’informació política a Es-
panya. CLIQUEU AQUÍ  
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L’AEACP es refunda com a Associació 
de Creativitat Transformadora 

Els membres de la nova associació han anunciat la refundació 
de l’Associació Espanyola d’Agències de la Comunicació Publi-
citària (AEACP) com a Associació de Creativitat Transformado-
ra. Aquesta refundació es basa en una nova visió de la creativi-
tat transformadora i del paper de les empreses creatives, que, 
amb les seves idees, aporten solucions transformadores per 
als negocis dels seus clients, i que constitueixen un patrimoni 
empresarial per als anunciants.

Segons va explicar José María Rull, president de l’associació, 
aquest canvi a més s’emmarca en un entorn de transformació 
dels negocis i la societat en el seu conjunt, i en la pròpia trans-
formació del negoci publicitari, que ha anat conformant aquesta 
nova visió del paper de l’associació com a responsable de fo-
mentar i protegir el valor central de la creativitat. Per complir 
aquest objectiu, l’Associació de Creativitat Transformadora ha 
creat una certificació pròpia, única en el sector a nivell mundial, 
que fomentarà la qualitat i la innovació del treball dels seus 
associats: el segell + AA. 

El Compromís + AA amb la Qualitat i la Innovació es desenvo-
lupa en set compromisos concrets que abasten diferents àrees 
per assegurar la qualitat i la innovació. Aquests són: Compro-
mís amb els recursos necessaris; Compromís sobre l’adequació 
d’equips; Compromís amb el talent jove; Compromís amb la for-
mació permanent; Compromís amb la participació en concursos 
efectius; Compromís amb la satisfacció dels clients; i Compro-
mís amb l’eficàcia de la creativitat. 

Per obtenir la certificació + AA s’haurà de complir amb la legis-
lació vigent relativa a les empreses del sector, adequar-se als 
Set Compromisos -en cas que no ho estiguin ja- i seguidament 
iniciar els processos d’auditoria per a l’obtenció de la certifica-
ció + AA: Auditoria de verificació, avaluació i Concessió. Els 
associats tenen de termini per sotmetre’s a la primera auditoria 
fins desembre de 2020. La certificació + AA té una vigència li-
mitada de tres anys, amb auditories anuals de compliment, i 
AENOR és l’organisme certificador designat per a això. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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AENA posa en revisió el seu compte 
de mitjans, valorada en 9 M

AENA ha obert un procés per buscar una agència de mitjans 
que s’encarregui de la compra d’espais publicitaris. La com-
panyia que guanyi aquest concurs es farà amb un contracte 
valorat en 8,8 milions d’euros i de dos anys de durada com a 
màxim. Per elegir la seva agència de mitjans, AENA avaluarà 
des del punt de vista tècnic les ofertes presentades. Entre altres 
qüestions, tindrà en compte l’anàlisi tècnica o el pla estratègic. 
Per passar el tall, les agències de mitjans hauran d’obtenir un 
mínim de 70 punts sobre 100 en aquesta part .

Dels gairebé 9 milions d’euros que té AENA com a pressupost 
per invertir en mitjans, un 42% anirà destinat als gràfics (prem-
sa i revistes), un altre 26% a la televisió un 18% a la ràdio i, 
finalment, un 16 % a Internet. Segons el Pla de Comunicació 
Instuticional d’aquest any, AENA tenia previst invertir 5,8 mi-
lions d’euros per a una campanya de marca; altres 2,1 milions 
per promocionar serveis que es proporcionen als aeroports i un 
milió per a accions de RSC. (Font: Control)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

WordPress presenta un conjunt 
d’eines per a publicacions petites i 
mitjanes
Per Christine Schmidt / MediaLab

  
Al voltant de dos terços de les publicacions petites i mitjanes uti-
litzen WordPress com a sistema de gestió de continguts (CMS, 
per la seva sigla en anglès), ja que es tracta d’un sistema de 
gestió de continguts fàcil d’utilitzar. Però quantes d’aquestes 
publicacions poden dir que han desenvolupat un model de ne-
gocis sostenible?

La resposta optimista: seran moltes més en 2019 (la resposta 
realista: quantes seran no està clar), o almenys se les enginya-
ran millor. WordPress.com està llançant un nou conjunt d’eines, 
anomenat Newspack, perquè publicacions petites i mitjanes 
millorin les seves decisions tècniques i que ajudin a definir un 
model de negocis efectiu. Kinsey Wilson, ex guru digital a NPR 
i The New York Times, i ara president de WordPress.com, està 
liderant la iniciativa, treballant amb News Revenue Hub i Spiri-
ted Media com a socis de desenvolupament.

“Des del nostre treball a News Revenue Hub hem vist com 
molts mitjans petits i mitjans s’esforcen per mantenir els seus 
llocs web. Però troben nombroses limitacions: des del disseny 
antic i la mala experiència de l’usuari fins a la capacitat de res-
posta mòbil i el SEO”, diu Mary Walter-Brown, CEO del Hub. 
“I no sempre estan preparats per a la generació de leads o la 
recaptació de fons. Amb el temps, se’ls torna extremadament 
difícil augmentar l’audiència i treballar per ella. També dificulta 
la implementació de qualsevol tipus de programa d’ingressos 
de part dels lectors , com les afiliacions”.

“L’objectiu és que tant les eines de publicació com les eines de 
negocis que necessiten per poder executar una operació soste-
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nible s’aborden simultàniament”, diu Wilson, qui també va crear 
els Serveis digitals de NPR per ajudar a 100 estacions de rà-
dio a prendre aquestes mateixes decisions. “No és simplement 
un CMS per a una redacció, sinó un sistema empresarial com-
plet que permet al mateix temps la publicació i la monetització”.

Com a sistema de codi obert, WordPress compta amb 54.291 
complements o plugins. Es tracta de massa opcions per afegir a 
un web; un joc de ruleta per descobrir quins sumen realment a 
l’experiència del lloc i no tenen problemes de seguretat. Wilson 
diu que l’equip de vuit desenvolupadors està reunint un set de 
complements com el Kit de lloc de Google, còpies de seguretat 
automàtiques, funcions antispam i més per ajudar les publica-
cions amb poca o cap experiència en tecnologia a començar. 
Fins al gener de 2020 serà gratis.

Newspack es finança amb 2,4 milions de dòlars que provenen de 
la Iniciativa de Notícies de Google (1,2 milions), l’Institut Lenfest 
(400.000), la Fundació Knight (250.000), un soci acadèmic per iden-
tificar (200.000), i Consensys, el grup d’empreses de xifrat que va 
donar suport a l’emprenedoria de blockchain Civil Media, està apor-
tant 350.000 dòlars. De manera que el complement de publicació de 
blockchain de Civil serà un dels que s’ofereixin en el kit.

Els socis que postulin fins l’1 de febrer podran usar Newspack 
de manera gratuïta durant el període de la subvenció. Costarà 
entre 1.000 i 2.000 dòlars -depenent de la mida del mitjà- un 
cop que s’esgotin les subvencions, però Wilson i el News Reve-
nue Hub estan especialment interessats en redaccions petites 
de mitjans locals amb staffs acotats.

Lamentablement, les redaccions locals van ocupar l’últim lloc 
en la transició de la publicitat a models de negocis basats en 
subscripcions (només cal veure els 2.540.000 de subscriptors 
digitals del New York Times contra els 24.000 subscriptors di-
gitals del Dallas Morning News). Part del problema es deu a 
la paràlisi davant de la decisió de llançar, impulsar i executar 
opcions d’ingressos que involucrin els lectors digitals. Aquí és 
on entra en joc News Revenue Hub.

L’equip de Walter-Brown ara està ajudant a WordPress a cons-
truir una demostració conceptual amb Newspack i Spirited Me-
dia, una xarxa de startups de notícies locals nordamericana. 
L’objectiu és que sis capçaleres siguin líders en Newspack en 
sis mesos, i que altres 50 llocs migrin a la segona meitat de 
l’any.
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“La diferència entre aquest kit i l’experiència regular de Wor-
dPress.com és l’ambició de prendre les millors pràctiques de 
la indústria en el seu conjunt -no només dels nostres socis 
inicials-: explorarem de la manera més àmplia possible el que 
està funcionant i el que no, el que és essencial per administrar 
un lloc web de notícies, i intentarem incorporar totes les funcio-
nalitats que puguem”, explica Wilson. “No hi ha molta ciència 
en l’armat d’un CMS. On sí que hi ha alguna cosa de ciència és 
en el procés de descobrir com fer un ús més efectiu del CMS i 
crear un model de negocis sostenible”.

La necessitat de crear plataformes compartides no és nova, 
però comptar amb algú que pugui liderar la societat des del 
punt de vista tecnològic amb una perspectiva de mitjans digitals 
sí que ho és, ja que Wilson, que va començar a Newsday i tam-
bé va tenir un càrrec alt en USA Today, es va unir a Automattic, 
l’empresa matriu de WordPress, al febrer de 2018.

Wilson va arribar al Times com a editor d’estratègia i innovació 
en 2014, després de crear una estratègia de contingut digital 
a NPR, inclosa l’aplicació NPR One. El mercat de CMS s’està 
escalfant, amb Arc Publishing del Washington Post i Chorus  
de Vox Media integrant més i més mitjans des de 2018. Però un 

CMS orientat a trobar ingressos sostenibles per redaccions lo-
cals és una estrella d’or addicional. (Infografia: Viladecans.cat)

Poynter escull les 10 principals eines 
periodístiques 2018-19
 
El periodista responsable de la informació sobre eines digitals 
del Poynter Institute, Ren LaForme, ha presentat una selecció 
de deu eines periodístiques destacades de aquest any i el 2018. 
 
Aquestes són les eines incloses en la llista, on es descriuen de 
manera detallada:
• Google Dataset Search: recopilació de dades de diferents 
fonts d’informació disponibles a internet. Gratuïta.
• Headliner: permet crear de manera gratuïta vídeos per a les 
xarxes socials. Utilitzada per creadors de podcasts, editors o 
emissores de ràdio. Entre els formats que ofereix es troben els 
audiogrames, les transcripcions de vídeos, vídeos amb textos 
animats o vídeos amb imatges d’estoc gratuïtes. Aquí es poden 
veure nombrosos exemples.
• Currents: eina oferida per la companyia Parse.ly que analitza els 
temes que s’estan consumint en mitjans online en cada moment.
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• Account Analysis: eina que permet analitzar comptes de 
Twitter.
• Toby: connector del navegador Chrome que permet guardar i or-
ganitzar pàgines web i compartir-les amb el teu equip. Star.Me és 
una bona alternativa i està disponible per a qualsevol navegador.
• Descript: eina de transcripció de vídeos o podcasts. Ofereix 
diversos plans de preus.
• Privacy Badger: plugin per al navegador que bloqueja el mo-
nitoratge de la nostra navegació per part d’anunciants i terce-
res parts. Ofert de manera gratuïta per la Electronic Frontier 
Foundation.
• Otter: una altra eina de transcripció d’àudio que ofereix fins a 
600 minuts de transcripció gratuïta cada mes.
• Nudge: plugin de Chrome que ajuda l’usuari a controlar i limi-
tar el temps que dedica a determinats llocs web o continguts. 
L’objectiu és que l’ús d’internet sigui “menys addictiu”.
• LastPass: eina de seguretat per a la gestió de contrasenyes. 
Costa dos dòlars al mes.

En la seva llista, LaForme ofereix una relació addicional de 
recursos digitals útils. Trobareu més informació a The top 10 
tools for journalism in 2018 (and 10 other things to book-
mark)- Poynter. (Font: Tendencias, Ismael Nafría)

La Razón contracta la tecnologia del 
Post per al seu mur de pagament

La Razón centra el cobrament per continguts digitals en el seu 
mapa de ruta. Poc més d’un any després de posar al mercat 
Younews, un servei prèmium de notícies, el diari de Planeta 
ha anunciat la contractació d’Arc Publishing, la plataforma de 
gestió de continguts de The Washington Post. Segons el diari, 
aquest pas li permetrà “situar-se a l’avantguarda tecnològica 
i facilitar la feina dels periodistes però, sobretot, l’experiència 
dels seus lectors”. 
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“Arc Publishing es convertirà en la tecnologia sobre la qual gi-
rarà el treball d’aquest diari. Les múltiples eines de la platafor-
ma permetran una publicació i una gestió dels continguts més 
àgil. El treball de migració, que ha començat al juny, donarà els 
seus fruits abans que acabi l’any”, expliquen des de La Razón. 
Els seus responsables esperen que un cop culminat el procés 
d’implantació els lectors veuran una versió digital més clara, 
millor distribuïda, optimitzada per al mòbil i que carregarà més 
ràpid.

Al marge d’aquest anunci, La Razón ha informat que en breu 
emprendrà una renovació amb una plataforma pensada per pe-
riodistes per cobrir les seves necessitats i pels millors experts 
en tecnologia per satisfer les demandes dels lectors. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: Estrella Digital)

Brave crea un bloquejador per 
desafiar els canvis que vol fer Google 
a Chromium

Brave, el navegador alternatiu basat en Chromium i desenvolu-
pat per Brendan Eich, creador de JavaScript i cofundador de Fi-
refox, acaba d’ anunciar els resultats d’una nova implementació 
del seu bloquejador d’anuncis integrat. D’acord al que expliquen, 
el nou ad-blocker de Brave és fins a 69 vegades més ràpid grà-
cies al fet que han passat a utilitzar el llenguatge Rust en lloc de 
C ++. La motivació darrere d’això neix en gran part com a con-
seqüència dels canvis que penseu Google a Chrome i que sig-
nificarien el final dels bloquejadors d’anuncis com els coneixem.
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Google limita les funcions dels adblockers “en pro del rendi-
ment” i Brave fa el seu bloquejador 69 vegades més ràpid sen-
se necessitat d’aquestes limitacions. És a dir, a Brave aprofiten 
aquest argument i van decidir que en aquest cas el seu blo-
quejador podria ser encara més ràpid, i per a això van crear un 
nou algoritme amb un set de regles optimitzades, i és possible 
provar-ho en les versions Developer i Nightly de Brave.

De fet, els canvis en l’API de Chromium no afecten el bloque-
jador de Brave, ja que en aquest les peticions es processen de 
forma nativa dins de la pila de xarxa del navegador. No obstant 
això, això no impedeix que pugui millorar-se, i és just el que 
han fet. A Brave expliquen que per a l’usuari aquestes millores 
probablement tot just ni es notin, però en el fons el CPU del teu 
ordinador es beneficia, ja que té més temps per realitzar altres 
funcions. Si es vol provar es pot descarregar Brave Dev, o Bra-
ve Nightly per a Windows, Linux o macOS. (Font i infografia: 
Tecnolocura)

Dues eines gratuïtes per gratar dades 
en periodisme

L’ús de dades en un treball periodístic permet trobar històries 
ocultes i crear visualitzacions interessants per mostrar a les au-
diències. Però primer, necessitem que els números de l’autor 
estiguin en un format amigable i utilitzable. Els conjunts de da-
des sovint estan atrapats en arxius PDF o en llocs web, el que 
pot dificultar la seva anàlisi. Per poder estudiar-los, primer s’han 
de gratar les dades d’aquestes fonts i després convertir-les a un 
format que permeti buscar, classificar i filtrar informació. 

Existeixen moltes maneres de gratar dades. El portal IJNet.org 
presenta dues eines simples que no requereixen cap coneixe-
ment de programació o codificació previ i són gratuïtes. Les 
podem descobrir  clicant en aquest enllaç. (Font: ICFJ)

NOVES EINES

https://brave.com/download-dev/
https://brave.com/download-nightly/
https://brave.com/download-nightly/
https://ijnet.org/es/story/dos-herramientas-gratuitas-para-raspar-datos
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Les redaccions que no personalitzen 
el contingut perden oportunitats 
“vitals” per créixer
Per Daniel Green / Journalism

Els periodistes han de treballar per aconseguir “futur” a la seva 
empresa i trobar models de finançament més sostenibles, pot 
ser un dels resums d’una enquesta sobre les opinions dels pe-
riodistes. L’enquesta “No aturem a la premsa”, de Cxense, mos-
tra que el 46% dels periodistes tenen una perspectiva negativa 
sobre el futur de la indústria del periodisme, amb menys del 
deu per cent creient que treballar a la indústria els proporciona 
seguretat laboral.

No obstant això, també es llegeix que només un de cada cinc 
periodistes va dir que les seves redaccions utilitzen dades per 
lliurar contingut personalitzat als seus lectors. David Gosen, 
cap comercial de Cxense, explica que les redaccions que des-
cuidin l’ús de dades i per tant no personalitzin el contingut estan 
perdent oportunitats vitals. “Les dades han de ser acceptades 
per la indústria del periodisme per garantir el futur”, escriu.

“Si augmenteu el contingut personalitzat, generareu majors visua-
litzacions de pàgines, més temps de permanència i impressions 
superiors, cosa que permet a l’editor generar ingressos publicitaris 
més elevats”. Afegeix que una millor utilització d’aquestes dades 
ajudarà a millorar la imatge de quin és el vostre públic i com es 
comprometen amb les peces per permetre a les organitzacions 
adaptar millor el seu contingut al comportament del públic.

Mentre que gairebé tots (el 89 per cent) van acollir amb satisfacció 
el paper creixent de la tecnologia en el periodisme, a dos terços 
dels periodistes els preocupa que els models de finançament ba-
sats en els ingressos publicitaris afavoreixin el contingut més curt i 
el “clickbaity”. Gosen va dir que cal tenir en compte un equilibri en-
tre l’adaptació de continguts a algorismes i altres temes importants 
per cobrir-los, encara que tampoc no funcioni necessàriament. 
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Els models basats en subscripcions poden ajudar a assolir això 
i permetre als reporters augmentar la qualitat del seu treball i 
crear més contingut de llarga forma, sense que el temor sigui 
castigat per algorismes.

L’enquesta revela que al 90% dels periodistes els agraden els 
pagaments o els considera necessaris i que el 52% de les edi-
torials estan treballant en la construcció d’un públic de subscrip-
ció aquest any, Gosen diu que això parla del poder dels nous 
models de negoci que donen suport als mitjans. “No hi ha dubte 
que els pagaments funcionen perquè el creixement de la subs-
cripció a publicacions com el Wall Street Journal (per posar un 
exemple sonat) ha estat important.

“Hi ha un efecte realment positiu no només per proporcionar el 
finançament, sinó per continuar elevant la qualitat dels contin-
guts que es produeixen i trobeu que el contingut d’un paywall 
sovint pot ser més llarg, cosa que parla a molts dels desitjos i de-
mandes dels periodistes.” No obstant això, segons l’enquesta, 
una de les amenaces més importants per al periodisme és la 
renúncia dels lectors a pagar pel contingut digital.

“No hi ha cap bala de plata, aquí. El repte és que les redaccions 
i els periodistes utilitzin les dades adequades en el moment 
adequat per ajudar-se a informar sobre algunes de les seves 
decisions. “Mai no es pot substituir el 100 per cent del factor 
humà, però el que pot fer és ajudar els periodistes, directors i 
editors de com millorar la manera de monetitzar el seu contin-
gut i crear relacions de llarga durada amb els seus lectors que 
finalment impulsen la rendibilitat”.

Malgrat la conclusió de l’enquesta que gairebé el 80 per cent 
dels periodistes està preocupat pel futur del periodisme, Go-
sen explica que hi ha llum al final del túnel a mesura que nous 
models de negoci que apareixen avui juntament amb l’ús més 
intel·ligent de dades a la redacció, es convertiran en el motor de 
finançament del periodisme de demà. (Foto: madrimasd)

NOTA: Us oferim l’estudi-enquesta “No aturem a la premsa”, de 
Cxense. CLIQUEU AQUÍ  
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Experts demanen un “Pla Marshall” 
per als mitjans de comunicació a 
Europa

La Unió Europea (UE) hauria de posar en marxa una mena de 
“Pla Marshall” per donar suport a la sostenibilitat del sector dels 
mitjans de comunicació del bloc, segons van assegurar un grup 
d’experts i d’eurodiputats reunits en un fòrum sobre els mitjans 
europeus, organitzat pel portal europeu EURACTIV.com. En 
l’esdeveniment, realitzat amb el suport de la Fundació EurActiv 
de Brussel·les i realitzat al Parlament Europeu, els participants 
van posar en relleu les debilitats del sector de mitjans de comu-
nicació, el qual, s’enfronta a “riscos existencials”.
 

Entre els reptes que haurien de superar els mitjans europeus, se-
gons els intervinents, figuren: la desinformació, la falta d’un marc 
polític regulador viable i la necessitat d’ajudes financeres. Ann 
Mettler, directora del “think tank” de la Comissió Europea, Centre 
de Política Europea Estratègica, ha lamentat el declivi en el vigor 
de la democràcia en el món en els últims anys. Segons la fun-
cionària, “només el 13% del món gaudeix d’una premsa lliure”, va 
comentar, alhora que va vincular llibertat de premsa i el declivi de-
mocràtic. “Quan es redueix la llibertat de premsa, hi ha problemes 
en l’Estat de dret, problemes amb la transparència”, ha subratllat.

Roman Imielski, editor internacional al diari polonès Gazeta 
Wyborcza va destacar la importància de donar suport al sector 
dels mitjans amb ajudes financeres. “La UE (concedeix) ajudes 
a l’agricultura, per què no subvenciona els mitjans i ajuda (a 
fomentar) el periodisme innovador i de recerca?”, es va pregun-
tar. Alhora, el periodista polonès va fer una crida a la creació 
d’un fons especial de la UE per donar suport als mitjans: “Parlo 
de (milers) de milions d’euros per ajudar a finançar projectes 
interessants en els mitjans”, va comentar.

Ricardo Gutiérrez, de la Federació de Periodistes Europeus, 
també va destacar la necessitat de suport públic per als mitjans: 
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“el sector dels mitjans (a la UE) necessita un Pla Marshall”, va 
sostenir. Aquests subsidis formarien part d’un esforç per adap-
tar els mitjans europeus als nous reptes de l’era digital, entre 
ells la detecció eficaç de les notícies falses i el combat contra 
els règims autoritaris que censuren la premsa i els mitjans de 
comunicació, va dir .

A més de la idea de llançar un “Pla Marshall” per als mitjans de 
comunicació a Europa, els participants en el fòrum també van 
llançar la idea d’establir una “vicepresidència” per a la democrà-
cia a la Comissió Europea. “Els mitjans i la democràcia haurien 
d’estar entre les 10 prioritats màximes del nou mandat” (de la nova 
Comissió), va assegurar Christophe Leclercq, fundador d’EurActiv. 
“El sistema de vicepresidències ha funcionat raonablement bé en 
l’última legislatura (de la CE) en altres àrees”, va destacar. 

Aquesta vicepresidència coordinaria a diversos comissaris i 
serviria com a “paraigua per a tres coses: política de mitjans, 
plataforma de coregulació i activitats més tradicionals com veri-
ficació i ‘alfabetització mediàtica’”, va afegir. Això va dir, podria 
ajudar a garantir que les coses es fan més ràpid i de manera 
més eficaç que fins a la data. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Fondation Euroactiv)

Pautes per a determinar si un estudi 
mèdic és d’interès periodístic

Cobrir temes mèdics és com caminar de puntetes per un camp 
minat. Els informes mèdics solen estar plens d’informació con-
tradictòria o enganyosa. Prenguem, per exemple, un article del 
Guardian que es va publicar a principis de juny: “Els amants del 
cafè que beuen fins a 25 tasses al dia poden estar segurs que 
la beguda no és dolenta per al seu cor, diuen els científics”. No 
obstant això, la història també assenyala que: “Alguns estudis 
anteriors han suggerit que el cafè endureix les artèries, exerceix 
pressió sobre el cor i augmenta la probabilitat d’un atac car-
díac”. En quina versió, doncs, ha de creure el lector?
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En la conferència anual de l’Associació de Periodistes en Sa-
lut (AHCJ, per les sigles en anglès) es van brindar pautes per 
ajudar els periodistes a dominar les complexitats dels estudis 
mèdics i decidir quins són d’interès periodístic. Els panelistes 
van advertir que els estudis sovint contenen informació errònia 
o han estat manipulats perquè els resultats semblin més sig-
nificatius. “La meitat dels estudis són incorrectes o han estat 
piratejats”, va dir Regina Nuzzo, escriptora científica i profes-
sora de la Universitat de Gallaudet. L’anomenat “dragatge de 
dades” (data dredging), és la pràctica de manipular les dades 
per mostrar un significat estadístic desitjat; generalment un que 
beneficia o valida als patrocinadors de l’estudi.

Per tant, “tots els periodistes han de contrastar les declaracions 
amb dades, particularment aquelles declaracions inusuals”, va 
dir Nuzzo. “Han de ser escèptics”. En la conferència de què 
parlem es va exposar una llista de preguntes bàsiques que tots 
han de fer-se quan cobreixen una nova investigació:

1. Com encaixa aquest estudi en el panorama general?. 2.Com 
es compara amb altres estudis sobre el mateix tema?. 3. És 
de veritat una novetat?. 4. Qui ho finança?. 5. Què suma a in-
vestigacions anteriors?. 6. L’estudi té rellevància clínica?. 7. De 

quina manera l’estudi modificaria la pràctica mèdica o el com-
portament del lector?, i 8. les troballes de l’estudi són impor-
tants per als lectors en aquest moment i, en aquest cas, de 
quina manera?

Com determinar si la investigació mèdica és d’interès pe-
riodístic?.- La pregunta més important a considerar en cobrir 
la investigació mèdica és com afectarà la vida dels lectors en 
aquest moment. Això inclou possibilitats positives i negatives, i 
comporta una gran responsabilitat per al periodista. Els lectors 
voldran saber què fer amb la informació, i els periodistes han de 
considerar l’interès que despertarà.

Els lectors podrien, per exemple, limitar la ingesta d’un aliment 
en particular, considerar començar o suspendre un suplement 
dietari, preguntar al seu metge sobre un nou medicament o evi-
tar un determinat contaminant o producte. La gent llegeix les 
notícies sobre salut perquè vol estar més saludable. La relle-
vància d’aquesta informació ha d’importar el periodista. (Font: 
Xarxa Internacional de Periodistes - 
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Present i futur de la transformació 
digital
Per Vicente Ramirez / ecommerce-news

Durant la passada edició de l’OpenExpo Europe, va tenir lloc 
la taula rodona sobre el present i futur de la transformació di-
gital en la qual van participar diversos experts, i es van tractar 
temes tan interessants i d’actualitat com la flexibilitat de l’horari 
de treball. La taula rodona, moderada per Pedro Pablo Merino 

Lleó, va comptar amb la participació de David Lastra, Ecom-
merce Manager de Minsait; Javier Garrido, director de nous ne-
gocis digitals de SM; Rafael Gil Horrillo, director de tecnologia a 
l’Oficina de Transformació digital a Avanza-Mobility ADO i Fares 
Kameli, load technology, development and màrqueting advisor 
a Technology 4 Investment. 

En ple any 2019 i portant ja molts anys parlant de transformació 
digital, podem dir que les tecnologies i la seva adopció estan 
arribant a les pimes espanyoles però encara trobem algunes 
grans empreses que encara ofereixen solucions tecnològiques 
potents, segueixen immerses internament en processos de 
transformació digital. “ Crec que a dia d’avui encara estem pen-
sant en eines per a la transformació digital però també crec que 
el principal és la cultura que puguem generar internament al 
voltant d’aquesta digitalització”, va comentar Horrillo.

És aquesta revolució tecnològica que, com dèiem, sembla afec-
tar a dia d’avui a les pimes i la qual és definida per molts com un 
tsunami. “D’aquí a un temps no parlarem de transformació di-
gital sinó de tsumai digital i podrem adoptar una postura de de-
fensa per tractar que no ens afecti massa o bé deixar-nos portar 
per aquesta gran onada i que ens transformi. El més important 
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són les persones i cal preparar-les. Ara és machine learining, 
blockchain... però d’aquí a uns anys seran altres termes”, va 
comentar Javier Garrido.

Totes aquestes petites i mitjanes empreses que afronten avui 
dia la revolució digital, s’enfronten a moltes limitacions (moltes 
d’elles per la manca de talent o cultura al voltant de la digitalit-
zació) i és per això pel que Pedro Pablo va preguntar al panell 
d’experts sobre alguns consells que aquestes empreses puguin 
afronta d’una manera més efectiva l’onada digital. 

“ Crec que amb pocs recursos i fent petites coses es pot dur 
a terme la digitalització. Les Pymen han de mirar cap a fora, 
mirar o llegir què volen els clients i això és relativament fàcil de 
fer. I el segon, mirar cap a dins i començar amb petits projec-
tes d’innovació”, va comentar Garrido. “ Al final has de fer que 
les coses funcionin i això passa per fer coses petites amb les 
que podran veure’s els resultats molt més ràpidament. Si vols 
començar amb un projecte molt gran, de molt de temps, molt 
llarg... al final apareixerà el cansament”, va comentar Horrillo.

“Un punt molt important és comptar amb la gent adequada, ta-
lent adequat i una segona cosa: tenir en compte el business 

intelligence i tenir en compte també el Revenue, l’analítica de 
negoci on podrem veure aquests petits resultats de millora en 
els comptes. Resumiria que la clau de qualsevol transformació 
digital ha de passar per l’element que tots tenim en comú, el 
mòbil”, va comentar Kameli.

“Perquè sigui reeixit qualsevol procés de transformació digital, 
la tecnologia ha de ser transparent, invisible. Però el problema 
és que si fiquem més tecnologia per aportar més burocràcia i 
que l’usuari aporti més dades, dóna més feina a l’empleat, em-
pitjora l’experiència d’usuari i no serveix per a res “va comentar 
David.

Implementar noves tecnologies: Si o no? 
A l’hora de parlar de transformació hem de tenir en compte 
l’adopció de noves tecnologies. Una cosa que en molts casos 
suposa una important inversió i sobretot un gran risc. I és que 
ens hem de preguntar si no ja la nostra empresa, sinó si els 
nostres clients estan preparats per adoptar aquesta tecnologia. 
“Ara no només parlem de mòbils i PC, sinó que hi ha molts dis-
positius que estan generant dades contínuament. Només hem 
de saber-los usar correctament. “Tot i que ho hem dit abans, 
és fonamental escoltar al client. No ens podem deixar portar 
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per la millor tecnologia que hi ha al moment. Podem estar molt 
segurs d’utilitzar aquesta tecnologia ja que veiem una millora 
òbvia per als nostres clients però compte, pot ser que el nostre 
mercat, els nostres clients, no estiguin preparats per assumir 
encara aquesta tecnologia i el projecte pot ser un fracàs total”, 
va dir Horrillo.

Pedro Pablo Merino Lleó també va treure un tema de candent 
actualitat: Com pot ajudar la transformació digital per conciliar 
la vida professional i la personal? Una pregunta clau que va 
obtenir respostes contundents. 

“ El problema el tenen les empreses. A dia d’avui no hi ha cap 
raó per la qual algú hagi d’estar cada dia a l’oficina” va dir Ka-
meli. “A Mindsait també ens estem transformant digitalment i 
una de les iniciatives és amb el treball flexible, una dinàmica 
en la qual entre cometes obliguem a què dos dia a la setmana 
treballin des de casa. Hi ha vegades que l’has de forçar per-
què molts empleats tenen assumida la rutina i volen acudir al 
despatx”, va dir David.  “Des de la meva experiència personal, 
el nostre equip treballa molt millor des de casa. A més estem 
incidint també en el factor mediambiental amb la qual cosa re-
duiríem un 20% tot el trànsit”, va dir Javier Garrido.

En definitiva, la transformació digital segueix estant d’actualitat, 
ha arribat a les pimes i segueix sent un maldecap per a grans 
companyies quan intenten adoptar l’última tecnologia del mer-
cat. (Infografia: Fundación Telefónica)
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Glossari de misèries periodístiques: 
deu nous gèneres per a una crisi 
permanent
Per Borja Ventura, professor de Periodisme a la UC3M/Yorokobu        

  

El periodisme porta en crisi tota la vida. De fet, es diria que no-
més existeix si està en crisi. És com un poeta o un cantautor, que 
necessita estar trist per poder escriure. Un periodisme pròsper, 
sense pressions, sense condicions dures sembla que no és pe-
riodisme per a alguns. Necessita de crítica, d’amargor, es diria.

Una redacció, de fet, és l’ambient laboral més hostil que exis-
teix. Sonarà tòpic, però si hagués estadístiques de ruptures 
sentimentals, alcoholisme i vida turmentada, les redaccions de 
tota la vida  se’n portarien el palmell. Quan les coneixes per 
dins gairebé es diria que com pitjor caràcter, més possibilitats 
de prosperar. D’exemples n’hi ha a palades -i, és clar, també 
algunes honroses excepcions-.

Però més enllà de la crisi sistèmica, el periodisme té la seva 
pròpia crisi estructural. L’econòmica i la de credibilitat, bàsica-
ment, relacionades fins al moll de l’os. Va arribar el digital i la 
indústria no va reaccionar, el que va generar una hemorràgia en 
forma lectors -preferentment joves- perduts.

Van donar el salt al digital i van regalar el seu contingut per 
competir amb els que els havien menjat la torrada per incom-
pareixença -buscadors, xarxes socials, blocs, influencers-. Es 
va tancar l’aixeta dels anunciants. S’ha acabat allò de les grans 
empreses de mitjans amb estructures de costos brutals.

Tota aquesta crisi -aquesta de negoci- ha provocat una dècada 
d’estralls. Experiments fallits, tancaments, acomiadaments... i 
coses pitjors. Per aconseguir audiència s’han degradat els pro-
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ductes i corromput les pràctiques fins al punt en què el fact-
checking s’ha convertit en una meritòria moda, quan se suposa 
que hauria de ser el primer pas abans de redactar tan sols la 
primera línia de cada maleït contingut periodístic. Per resumir, 
es podrien descriure deu grans mals –n’hi hauria molts més- 
que han assotat al gremi i les seves maneres de procedir. 
Aquest és un glossari de misèries i presses comeses a canvi de 
la teva atenció. Tot s’hi val per guanyar audiència.

Periolistes. Se’n diu dels periodistes que fan llistes. Com un ser-
vidor en aquest article. “Deu coses que ...”’. “Dotze idees per a...”. 
“Cinc ocasions en què...”. L’estructura sempre és la mateixa. Se 
suposa que el periodisme és concís i comparteix claus per expli-
car realitats complexes, i les llistes en si mateixes no tenen res 
dolent com a recurs. El problema, com tot, és l’abús: fer periodis-
me de llistes com a únic format, com a manera d’escatimar les 
històries i la profunditat. Sense narrativa, sense protagonistes, 
sense ànima. El periolisme ha plagat els mitjans.

Periodisme de gats.  Se’n diu d’escriure d’allò que saps que in-
teressarà tot i que tingui nul interès informatiu. De nou, no tindria 
res de dolent... si no fos perquè es publica en un mitjà de comu-
nicació. I per tant -se suposa- hauria de ser notícia. Es fa servir 

el cas dels gats perquè, al costat dels nadons o el sexe, sempre 
funcionen en un titular. És el menjar ràpid en versió informativa.

Calumnisme. Se’n diu de criar trolls i allotjar-los en les teves 
columnes. El gènere d’opinió, en si mateix, és una cosa pròpia 
d’una altra època: interessa sobretot a lectors necessitats que 
els seus referents morals o polítics li diguin què pensar sobre 
determinades qüestions, o l’ajudin a reforçar la seva postura o 
els seus arguments per debatre amb contraris. L’opinió en si no 
tindria res de dolent si fos plural, diversa i representativa, però 
per norma general tots els mitjans tenen columnistes i opina-
dors que comparteixen un únic punt de vista -que curiosament 
encaixa amb la línia editorial del mitjà-. Si, a més, treballes amb 
qui més que opinadors té polemistes, l’audiència està assegu-
rada tot i que, de tant en tant, ploguin demandes per difamació 
o calúmnies.

Tontolars. El terme el va encunyar el gran JR Mora, que va co-
mençar a recopilar casos -sobretot en xarxes socials- de males 
pràctiques i titulars risibles. Se’n diu de titulars absurds, ridí-
culs o buits. Hi ha mitjans més i menys experts en aquest art, 
però alguns dels que últimament presumeixen d’anar liderant 
l’audiència ho han aconseguit en gran mesura amb contingut 
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d’aquest tipus. El professor Miguel Ángel Jimeno és un expert 
caçant tontolars i exhibir-los al seu Twitter.

Periodisme forense. Es tracte del periodisme de vísceres. No 
és que sigui un gènere nou, però sí que podria dir-se que ha 
aconseguit una segona joventut en aquests temps. No només 
hi ha programes de televisió centrats en fer reporterisme de 
vísceres i sensacionalista, de vegades fins i tot amb càmera 
oculta a la mà, sinó també mitjans sencers centrats -suposa-
dament- en reportatges socials, però que tracten en la majoria 
d’ocasions de manies editorials, l’Espanya més negra o supo-
sades exclusives basades en la morbositat. Com el periodisme 
del cor, però sobre successos o persones que sí que fan coses.

Twitcendiaris. Se’n diu de suposades notícies basades en co-
ses que fa la gent famosa, però que no són rellevants. Hi va 
haver una preqüela del gènere, que va ser el “arde interne”, que 
ha donat pas a quelcom una mica més intens, com és el que 
incendia les xarxes. Sempre està tot en flames, o això volen fer 
semblar. En essència consisteix a robar contingut de xarxes 
socials que està sent viral. És a dir, una mica del que ja està 
parlant tot el món. Una cosa que llavors ja no és d’interès, vaja.

Infoxicadors. En línia amb l’anterior, són aquells responsables 
de redacció que encaminen l’equip a la sobreproducció de con-
tingut. La lògica és clara: en els mitjans tradicionals sempre hi 
ha limitació de temps -en ràdio o televisió- o espai -en premsa 
i revistes-, però en els mitjans digitals, no. I com poden ficar 
contingut sense fi, ho fan. A més bales disparades, més possibi-
litats de caçar alguna cosa, consideren. Així que en lloc de pro-
duir un nombre limitat de continguts acurats i enfocats, s’opta 
per un model de producció industrial i indiscriminat, multiplicant 
peces irrellevants, sense profunditat i en molts casos amb prou 
feines uns paràgrafs fins i tot copiats.

Fakers (que no “fuckers”). Se’n diu dels que usen les plata-
formes digitals per difondre boles, rumors i mentides interessa-
des, normalment responent a qüestions econòmiques o ideolò-
giques -o les dues-. No és que la informació falsa sigui alguna 
cosa nova, igual que tampoc ho és el fact-checking, però és 
veritat que els qui fan aquestes coses han trobat un filó en les 
xarxes socials i les aplicacions de missatgeria. Per sort -no tot 
havia de ser compartir enllaços de males pràctiques-, cada su-
pergroller té la seva kriptonita.
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Clickbait. Se’n diu de titulars amb ganxo que prometen una 
cosa que no compleixen, cosa de la qual ja en parlem per aquí  
Es podria dir que els titulars són un resum del contingut, una 
jerarquització d’allò més rellevant i una promesa de què tro-
baràs en el contingut que anuncia el titular. El clickbait, per tant, 
consisteix a trencar aquesta promesa venent alguna cosa es-
pectacular que en realitat no existeix -això sí, el clic ja l’has fet-.

Per cert, el titular d’aquesta Tribuna diu que hi havia deu termes 
i n’hi ha nou. Has picat. (Infografia: Yorokobu)
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Robert Picard: “Imparcialitat i 
objectivitat no són bones bases del 
bon periodisme”
Per José Mari Alonso, delegat al País Basc d’El Confidencial

Robert Picard (EUA, 1951) és un dels investigadors i acadèmics 
més reconeguts en l’àrea d’economia i gestió de mitjans i en el 
desenvolupament de polítiques públiques de comunicació. Amb 
més de una trentena de llibres i més de un centenar d’articles 
científics engrossint el seu prestigiós currículum, nombrosos 
governs, companyies i associacions professionals de països de 

tot el món han requerit els serveis d’aquest guru en l’àmbit de 
la gestió de mitjans per respondre als nous desafiaments als 
quals s’enfronta la indústria dels mitjans.

Ara, el fundador de l’European Media Management Association, 
que ha ocupat els càrrecs de director de Recerca del Reuters 
Institute for the Study of Journalism a la Universitat d’Oxford o 
president fins al passat any de la World Media Economics and 
Management Conference, ha sumat a la seva extensa llista de 
premis i reconeixements el doctorat honoris causa per la Uni-
versitat de Navarra . “És un premi a una trajectòria”, agraeix, 
orgullós, davant la distinció que se li va concedir divendres 
passat a Pamplona la institució acadèmica, en la qual ha estat 
professor visitant.

Està considerat un referent en la implantació de polítiques 
per a la llibertat de premsa. Es pot dir que hi ha llibertat de 
premsa a dia d’avui?
Sí, efectivament, hi continua havent llibertat de premsa, però 
la paraula llibertat té diversos graus, nivells. Sempre que una 
societat se sent amenaçada pot anar reduint aquests graus de 
llibertat. De fet, estem en una època en la que hi ha forts can-
vis a nivell polític i social i, en conseqüència, passen aquestes 
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restriccions de llibertat. Els que som democràtics hem d’estar 
a l’aguait, mirar de prop, vigilar per poder conservar sempre 
aquesta llibertat de premsa. No hi pot haver una democràcia 
sense tenir cert grau de llibertat de premsa per poder expressar 
diferents punts de vista, idees i poder comentar sobre els que 
estan en aquests moments en la política.

Quina és la seva opinió dels mitjans espanyols?
La premsa a Espanya viu avui sota la mateixa pressió que la 
premsa en molts altres països. No obstant això, a Espanya la cosa 
és una mica diferent perquè òbviament la llibertat d’expressió i 
de premsa és una cosa més recent que en molts altres països. 
Per tant, la gent està molt alerta perquè quan percep la mínima 
restricció ha por que es torni cap enrere, com ja va passar. Des 
d’aquest punt de vista hi ha motiu per preocupar-se.

Vostè fa referència a l’era posterior a la veritat. Ja no no-
més val amb explicar la veritat?
El problema és que ningú sap realment quina és la veritat. Per-
què segons la persona que ho expliqui, el lloc d’on ve, d’on 
s’observa, té una realitat diferent per aquesta persona. Llavors, 
al final ningú pot realment seure i dir “això és la veritat”, perquè 
després pots dubtar i pensar que la veritat és el que ve per 

l’altre costat. Òbviament, la diferència de perspectiva és bona. 
El problema és quan comencem a tenir milers de perspectives 
diferents. Llavors la societat no pot discernir ja amb tanta cla-
redat el que realment és veritat o no. La societat és capaç de 
discernir el que realment és fals, però no la resta.

Què és notícia a dia d’avui? Es té clar?
El més interessant avui dia és el tema de les xarxes socials per-
què és una cosa que mai ha existit abans en la història de la hu-
manitat. Abans, la gent es reunia en un parc o un bar per deba-
tre i ara una persona normal i corrent pot transmetre les seves 
idees, ensenyar una cosa que està passant en directe, perquè 
milions de persones puguin seguir-lo. Això és una cosa sum-
mament important en el desenvolupament de la societat d’ara 
en endavant perquè anem a haver de ajustar-nos a aquesta 
realitat. Fa anys la gent que volia ser escoltada o expressar les 
seves idees havia de passar pels mitjans tradicionals, els diaris 
o les televisions, i avui en dia pot fer-ho de manera immediata 
a través de les xarxes socials.

Vostè és dels que veu més avantatges que desavantatges 
en l’existència de tanta informació?
Bé, a llarg termini, probablement sigui millor. Com més formes 
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hi hagi d’expressar les veritats és bo per a la societat. Però a 
curt termini és complicat. Hi ha molts diaris, i això és un pro-
blema molt important, que encara funcionen com si fossin els 
anys 90 i es creuen que tothom llegeix de tot, quan la realitat 
és que avui en dia només entre el 20% i 30% del públic llegeix 
el diari cada dia i no totes les seccions. El diari està encara fet 
com si fos per a tothom, quan el que està interessat només en 
l’esport va a la tele o compra un diari esportiu, mentre que a qui 
li agrada el món de l’espectacle té un munt de fonts per obtenir 
informació. Ja no que cal recórrer als diaris per això. La pregun-
ta que s’han de fer és: “Perquè seguir gastant tants diners en 
cobrir un munt de notícies que estan ja bastant cobertes en al-
tres llocs?” En breu s’haurà de replantejar totalment com es fan 
els diaris. És cert que ja han canviat perquè el diari d’avui no és 
el mateix que el de fa uns 50 anys, quan es dedicaven gairebé 
exclusivament a notícies. Avui hi ha molt més que notícies dins 
el diari, només un 10-15% es dedica realment a les notícies.

Que avui en dia la majoria dels mitjans siguin presoners de 
l’audiència és una cosa positiva o negativa?
Bé, és nou. Abans de res, és nou. La gent s’ha tirat els últims 
200 anys analitzant els diaris per decidir quin s’apropa més a la 
seva interpretació del que li agrada o creu que és veritat. Però 

avui, amb totes les fonts d’informació, encara ens estem adap-
tant, no sabem exactament com fer-ho. Abans encara existien 
certes autoritats que podien dir ‘aquesta és una font vàlida de 
veritat’, però avui dia això ha desaparegut.

Estan perdent els mitjans l’enfocament per la recerca del 
‘clic’?
No té perquè ser així. És una decisió d’empresa, que ha de 
triar què vol fer amb les notícies, si captar l’atenció del lector o 
impactar al lector. En general, el que realment importa quant a 
notícia és el que sol rebre pocs ‘clics’ i, en canvi, amb les infor-
macions sobre actors o salsa rosa es disparen els ‘clics’. Les 
petites històries que moltes vegades són molt importants no 
atreuen tant l’atenció i, al final, l’editor d’un mitjà ha de pregun-
tar-se si vol influir sobre la societat, vol informar i incidir en la 
societat amb el que li dóna o únicament vol entretenir-la.

I com s’aconsegueix la qualitat periodística?
La qualitat periodística és un desafiament enorme. No hi ha 
realment uns indicadors de referència, si bé algun diari o or-
ganització que difon notícies tenen algun tipus de certificat de 
qualitat. A més, hi ha milers de persones que presenten la seva 
forma de veure la realitat. El problema és que amb tanta gent 
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exposant suposades veritats no podem saber si ho fan d’acord 
amb les regles del periodisme, amb l’objectiu periodístic, o si ho 
exposen i el presenten com a participants-observadors.

La gent ha de pagar per llegir les notícies en els mitjans 
digitals?
És una pregunta molt interessant i, de fet, està relacionada amb 
moltíssims estudis importants que s’estan realitzant en el món. El 
que es pot extreure d’aquests estudis és que més o menys entre 
un 9% i un 15% de la població pagaria per notícies, el que en si no 
és un percentatge dolent, però la realitat al final és que no tothom 
paga. Si mirem històricament a la vida dels periòdics, entre el 20% 
i el 30% pagava de veritat pel diari, ja que la resta ho aconseguia 
gratis en un bar, al carrer... És veritat que sí hem començat a poc a 
poc a veure gent que paga per notícies però, per tenir un sistema 
que funcioni realment bé, queda molt per fer encara.

Però, a dia d’avui, la gent paga majoritàriament per entre-
teniment i no per notícies. Com es pot revertir aquesta si-
tuació?
És així perquè les notícies i Internet són gratuïts. El públic no 
sent la necessitat de pagar; la majoria de la gent està contenta 
amb la poca informació que rep sobre les notícies. Encara que 

també hi ha un altre sector que vol notícies més profundes i 
detallades. L’important per als periodistes és fer-se a la idea 
que no tothom vol la mateixa qualitat de periodisme. En tot cas, 
el bo és que al final hi ha un nucli actiu a nivell social, política, 
cultural o comercial en la vida del seu entorn que necessita de 
notícies que es poden trobar en línia o al diari. Això representa 
més o menys un 20-25% total de la societat en general i proba-
blement això en el futur sigui la base financera per al món de 
les notícies.

En aquest escenari, com es pot aconseguir finançament?
En els anys 20 la publicitat finançava més o menys el 60% dels 
diaris i els lectors la resta, entre el 25 i el 40%. Avui dia, els lec-
tors han de pagar davant l’absència d’anuncis. De fet, el preu 
s’ha disparat un 25% en els últims 20 anys. Això fa que els lec-
tors aportin més finançament i segurament segueixi així. Fa uns 
120 anys, abans de l’aparició de la premsa per a les masses, el 
diari costava l’equivalent a quatre o cinc euros d’avui quan ara 
el preu és d’1 o 1,50 euros. Sempre hi haurà gent que pagui per 
les notícies. A més, alguns mitjans han de ser comprats per rics 
que volen fer alguna cosa per la comunitat o per associacions 
sense ànim de lucre. Hi haurà canvis, però seguirà havent-hi 
diners per als mitjans.
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Hi ha qui diu que cal estar molt boig per invertir en comu-
nicació amb l’actual crisi que travessen alguns mitjans...
Mira, Jezz Bezos ha comprat el Washington Post. No té as-
piracions polítiques i abans es dedicava a comprar equips de 
futbol. A Estats Units i certes parts d’Europa veiem que estan 
comprant mitjans. Què passa? Que et conviden a festes, on hi 
ha gent amb molt poder: polítics, empresaris, personalitats que 
aproven lleis.... Comprar un mitjà pot tenir sempre un resultat 
interessant, si bé per al periodista li pot semblar malament. Tot 
i que la realitat és que així estàvem fa cent anys. No és res de 
nou. De fet, és com un retorn al passat.

El format paper desapareixerà en un futur a curt termini?
Pot ser. Avui dia estem acostumats que els diaris es publiquin 
set dies a la setmana, però cal tenir en compte que en els 70 
es solien editar quatre o cinc vegades per setmana. De fet, la 
definició legal de diari a nivell internacional, totalment recone-
guda en molts països, és una cosa que es publica quatre dies 
a la setmana. Pot ser que tornem enrere, que hi hagi una pu-
blicació menor, potser una, dues o tres vegades a la setmana 
o que sigui un format compartit entre digital i físic. És bastant 
possible que el format del diari en paper tal com el coneixem 
pugui desaparèixer i és una cosa que cal tenir en compte per-

què té una importància a nivell d’objecte per a la gent, però la 
funció del diari no desapareixerà. Només es va a transmetre 
de forma digital perquè és més barat. Caldrà buscar l’equilibri 
entre el medi digital i el físic. De fet, és interessant fixar-se que 
hi ha una bona quantitat d’operadors digitals de diversos àmbits 
que han començat a publicar en format paper també un cop a 
la setmana o al mes, i això demostra que el format imprès en 
paper té encara un valor.

Quina és la clau, el model a seguir, per sobreviure a la jun-
gla de mitjans?
Cal estar al corrent del què passa al voltant. El que hem co-
negut al llarg dels últims 150 anys no seguirà sent així, i si no 
ens adaptem, sigui qui sigui, en 20 anys haurà desaparegut. 
Ara s’estan donant molts canvis, no sabem què passarà, què 
significaran aquests canvis, què preferirà la gent d’aquí a 10-
15 anys, i els mitjans han de ser àgils per navegar en aquesta 
aigües perquè, a final, en aquests dos segles han anat i vingut 
moltíssims mitjans de comunicació, d’informació. Si agradaven 
a la gent, es quedaven; en cas contrari, desapareixien. És la 
regla de la supervivència i seguirà sent així. Avui dia hi ha pe-
riodistes que estan enfadats per la desaparició dels llocs de 
treball, però, a nivell històric, en els 60 i 70 hi va haver moltes 
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més desaparicions de diaris de les que s’han produït en els 
últims deu anys. Els mitjans han canviat en moments claus, 
per exemple, aquesta onada de morts en els 60 i 70 va ser per 
l’aparició de la televisió que els va fer obsolets bàsicament. Hi 
haurà més canvis i l’important pel que fa al periodista, al diari, al 
mitjà digital o a l’agència de notícies és moure’s amb la població 
i no en contra seu. El periodisme ha de servir a unes necessi-
tats fonamentals, profundes i també socials. Si el mitjà no es 
comporta d’aquesta manera no sobreviurà. al mitjà digital o a 
l’agència de notícies és moure’s amb la població i no en contra 
seu. El periodisme ha de servir a unes necessitats fonamentals, 
profundes i també socials. Si el mitjà no es comporta d’aquesta 
manera no sobreviurà. (Foto: Manuel Castells/Universidad de 
Navarra-El Confidencial)
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“El periodisme, primer”
Per Adrián Caballero, subdirector / Report.cat

Katharine Viner, editora en cap del diari britànic The Guardian, 
va participar el passat divendres al Global Editors Network 
(GEN), la trobada mundial d’editors i innovadors de la indús-
tria de mitjans de comunicació on participen més de 70 països 
i que enguany s’ha celebrat a Atenes. Davant d’un centenar 
d’assistents, Viner va realitzar una anàlisi de l’actual context 
de la professió i va explicar com The Guardian està afrontant 
els principals reptes del periodisme. Els 45 minuts de la seva 
conferència van deixar diverses lliçons que des de Report.cat 
resumim amb cinc paràgrafs.

“És un moment extraordinari”
Viner va iniciar la seva intervenció destacant que, malgrat els 
reptes que afronta la professió en els darrers anys, el perio-
disme està vivint “un moment extraordinari”. “El món és un lloc 
més confús avui dia, tot és més incert”, apuntava l’editora en 
cap del The Guardian. Aquest fet, deia, és el context ideal per 
la premsa: “Si la gent vol entendre el món, els hem de dotar 
d’eines, donar-los informació, reportatges, etc”.

“El periodisme, primer”
En un context on el digital first (apostar per publicar primer 
les notícies en la versió digital que no pas en el paper) sem-
bla penetrar definitivament en els coneguts dels legacy media 
(els mitjans de comunicació tradicionals), Viner es desmarca 
d’aquesta tendència i reivindica quelcom tan simple com fer 
periodisme: “Nosaltres ni som “imprès primer”, ni som “digital 
primer”. Som “periodisme primer””.

Com mostra el gràfic, segons les dades de la plataforma 
d’analítica Buzzsumo, The Guardian ha reduït en un any el seu 
contingut al temps que ha incrementat les interaccions.
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“Menys és més”
Durant la segona sessió del GEN es va viure un debat que por-
tava per títol “Quantitat versus qualitat”, en referència a si, en 
el context digital, és més rellevant la producció d’un gran volum 
d’articles i informació o la qualitat d’aquests. Per Viner la res-
posta és senzilla: “menys és més”. En concret al Guardian en 
el darrer any han produït un terç menys de contingut. “I no hi ha 
pesca-clics”, va destacar. “Les bones històries et portaran més 
tràfic”, va insistir la periodista.

Model de negoci singular
Com a qualsevol mitjà actual, per Viner una de les principals 
preocupacions és “trobar la manera de tenir ingressos”. En un 
primer moment, van adonar-se que molta gent volia contribuir 
amb el diari “sense demanar res a canvi”. Així, The Guardian va 
començar a apostar -i avui encara manté aquest model- per les 
“contribucions” (el lector pot escollir la quantitat que destina al 
mitjà, que manté tot el contingut en obert).

“La gent de màrqueting, i fins i tot més d’un periodista, qüestio-
nava que el públic anés a pagar per quelcom que és gratis al 
web del diari”, va recordar Viner, que celebra que “els lectors sí 
ho van entendre”. Actualment el 55% dels ingressos del rotatiu 

provenen dels subscriptors mentre que només un 8% depenen 
de la publicitat de l’edició en paper. A més, The Guardian és 
propietat de l’empresa Scott Trust Ltd., creada precisament per 
“assegurar que els interessos editorials queden lliures de qual-
sevol pressió comercial”. Això, en paraules de Viner, implica 
que els beneficis del diari es destinen “a fer més periodisme”.

Un canvi que funciona
No es tracta només de fer més i millor periodisme sinó també de 
com es fa. “El periodisme ha de ser part de la comunitat de la 
qual informa”, apunta l’única editora en cap d’un diari del Regne 
Unit. Un magazin britànic, tal com va denunciar durant el seu 
discurs, va arribar a qualificar The Guardian  d’estar “massa fe-
minitzat” des que ella ocupa el càrrec. “No deu ser tan dolent si 
The Guardian ha produït contingut de qualitat, ha estat nominat 
a un Òscar per un documental i ha assolit beneficis econòmics 
per primer cop des dels anys noranta”, va reivindicar. Tot seguit, 
Katharine Viner va rebre una de les més sonores ovacions de la 
darrera edició del GEN Summit. (Gràfic: Buzzsumo) 
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Els tres grans enemics d’un mur de 
pagament
Per David González / Red de Periodistas

Els mitjans espanyols van prémer el botó de pausa. Van detenir 
el llançament dels seus murs de pagament per cobrir en obert 
tres cites electorals consecutives en dues dates clau. Passada 
la ressaca dels comicis, ara valoren reprendre el desplegament 
del seu ‘paywall’. No obstant això, s’enfronten a tres poderosos 
enemics.

Només el grup Vocento continua implantant el seu model de 
subscripció de pagament per lectura de notícies en les seves 
dotze capçaleres digitals locals a través de la seva plataforma 
One +.

La resta de mitjans estatals ho tenen gairebé tot a punt, però 
valoren data de debut i estratègia definitiva. Per exemple, mi-
reu els plans de subscripció de l’Ideal de Granada (Vocento):

Tots miren l’èxit del New York Times, però són realistes i sa-
ben que no poden ser el New York Times.

De moment, moltes de les capçaleres digitals espanyoles han cons-
truït un mur de subscripció -registre a canvi d’accés-, com a pas 
previ a obligar els seus lectors a passar per caixa. Precisament, El 
Confidencial desplega aquests mesos el seu mur de subscripció.
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Quin tipus de ‘paywall’ desplegaran? Quin serà el preu més 
idoni? Quin percentatge de contingut continuarà sent gra-
tuït i quin no? Són algunes de les preguntes que els directors 
d’estratègia digital valoren en aquests moments.

Moltes de les possibles respostes a aquestes qüestions tenen 
com a objectiu final vèncer el  principal enemic que tot mitjà de 
comunicació té quan construeix un mur de pagament. 

L’enemic: model Netflix
El principal enemic és el model Netflix o dit d’una altra mane-
ra, com un preu relativament baix, en comparació amb el que 
rep l’usuari, li permet accedir a un catàleg gairebé inabastable. 

Aquest contingut, fins i tot, és “evergreen” (atemporal), cosa 
totalment oposada al que és una notícia, el cicle de vida va de 
la darrera hora (“breaking news”) a l’hemeroteca.   

Doncs bé, el darrer informe de l’Institut Reuters va quantificar 
recentment que el preu mitjà d’un mur de pagament a Europa 
és de 14,09 euros. I el 69% dels mitjans de sis països té mur de 
pagament, segons Reuters.
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Aquest informe testifica que el pagament per lectura de notícies 
és un sistema que ja està implantat en el 69% dels 200 mitjans 
analitzats a França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Polònia i Fin-
làndia. Recordem, el preu mitjà d’una subscripció per notícies 
és de 14,09 euros.

  

És a dir, és un model de negoci consolidat fora de les nostres 
fronteres, però encara no a Espanya, llevat d’excepcions, i que 
maneja preus que van des dels 7,21 euros als 41,50 euros, amb 
els esmentats 14,09 euros de mitjana.

Pagaria un lector espanyol aquesta quantitat en l’era Netflix? 
La decisió de l’usuari marcarà el full de ruta dels mitjans, que 
busquen balancejar els seus ingressos des de la publicitat cap 
al subscriptor.

El preu d’un mur de pagament a Europa gairebé duplica la 
tarifa Netflix
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En el quadre de l’Institut Reters veiem el preu de Netflix enfront 
del dels mitjans de pagament europeus. El preu mitjà d’accés 
a les pel·lícules i sèries de Netflix a Espanya és de 11 euros.

Normalment, qualsevol plataforma de vídeo en streaming 
compta amb un catàleg d’entre 4.000 i 5.000 títols, amb conti-
nua renovació de producció pròpia o de tercers. Movistar+ Lite, 
per exemple, va comunicar que la seva app compta amb un 
catàleg de 4.600 títols disponibles per només 8 euros al mes.

És cert que, segons els gràfics de l’Institut Reuters, qualsevol 
diari o revista europea amb ‘paywall’ compta amb un preu de 
subscripció que duplica la tarifa de Netflix en el seu propi mer-
cat. L’Institut Reuters calcula el preu mitjà d’un paywall a Euro-
pa: 14,09 euros.

Però és que Netflix no només es presenta com un rival a batre 
respecte al preu, sinó també pel que fa a l’atenció, en un món 
hiperconnectat a la televisió, l’ordinador, el mòbil, la tauleta, in-
ternet, les xarxes socials o les apps de missatgeria. Perquè el 
model Netflix no només competeix en preu, també cal valorar 
dos factors més: Netflix roba atenció i crea saturació quan el seu 
model és replicat per la resta de players: HBO, Amazon Prime... 

No en va, el consum de vídeo a nivell mundial es menja el 58% 
del tràfic d’internet. D’aquest percentatge, Netflix domina el 
15% de l’ús de la xarxa, segons  The Global Internet Pheno-
mena Report.  

Però, a més de guanyar a la batalla de l’economia de l’atenció, 
Netflix, com també va fer Spotify, ha creat l’hàbit de subscrip-
ció en mercats verges en el pagament per contingut, com és 
l’espanyol. Així, els mitjans de comunicació que posin el primer 
maó d’un mur de pagament hauran de ser conscients que el 
seu servei de pagament per llegir notícies arriba tard i farà que 
aquesta tarifa plana es sumi, a més, a les que ja té contracta-
des qualsevol usuari.

Existeix saturació de subscripcions?
Existeix saturació de subscripcions digitals? Un recent article 
de Bloomberg així ho analitza; però se centra en el mercat de 
vídeo sota demanda nord-americana. Esmenta un exemple, a 
una família mitjana que abona uns 180 dòlars per accedir a 
Netflix, Hulu i altres plataformes. No obstant això, no cal viatjar 
als Estats Units per constatar aquest volum de subscripcions 
per usuari.
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Només cal consultar els moviments de la nostra targeta de crè-
dit per comprovar que pagar per llegir informació d’un diari di-
gital serà una decisió que competirà amb la tarifes planes que:

1.- Ja pagues al teu teleco per tenir accés a trucades al teu 
mòbil i fix, connexió a internet i televisió a la carta (88,5 euros)

2.- Ja pagues per sèries en Netflix (11 euros), HBO (7,99), Mo-
vistar (8 euros), Amazon Prime Vídeo (3 euros), ...

3.- Pagues per música a Spotify (9,99 euros) o Apple Music 
(9,99 euros)

4.- Pagues pel núvol en G Suite (10 euros), Dropbox (15 euros), 
WeTransfer (12 euros), ...

5.- Pagues per [___________________]

Si omples l’espai en blanc, i el rèpliques tantes vegades com 
serveis de subscripció tens contractats, obtindràs el resultat.

D’aquesta manera, veiem com Neftlix (o el seu model: tarifa 
plana, catàleg, atenció permanent) és el primer adversari de 

qualsevol mur de pagament, que es pretengui construir per part 
d’un mitjà de comunicació. 
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El desastre de la premsa de paper: 
com els ciutadans han deixat de llegir 
el diari i s’han endut amb ells als 
anunciants
Per Puro Marketing

N’hi ha que posen el focus en l’aparició d’internet com a element 
crucial per a l’esclat de la premsa tradicional. Alguns estudis ja 
han demostrat, però, que la premsa estava en problemes en una 
data tan primerenca com els anys 80, quan internet poc havia 
de dir en aquesta qüestió. N’hi ha que, per tant, creuen que la 
crisi dels mitjans de paper és molt més antiga i molt més com-
plexa, que porta dècades creixent i delimitar les seves causes 
a l’aparició dels mitjans digitals és simplificar massa les coses.

Sigui com sigui i es miri per on es miri, la premsa tradicional 
està en crisi. Està perdent lectors i està perdent també, el que 
resulta problemàtic de forma immediata per a la seva línia de 
flotació econòmica, anunciants. És una cosa que passa amb 
els mitjans impresos a Espanya, però també amb els mitjans 
impresos a nivell global.

És cert que malgrat tot hi ha encara casos “d’èxit”. The New 
York Times, per exemple, s’ha convertit en els últims anys en un 
dels mitjans més sanejats, però per fer-ho no només ha apostat 
també per la seva versió digital sinó que a més ha establert una 
estratègia clara d’oferir-los als seus lectors el que farà que es 
quedin amb ells.

El seu model és similar, per exemple, al de Netflix. “El nos-
tre model és un model molt simple en el qual invertim en gran 
contingut”, explicava el seu CEO, Mark Thompson. “El futur del 
periodisme és fer més periodisme... i després descobrir mane-
res intel·ligents de posar-ho davant la gent i demanar-los que 
donin suport a aquest periodisme”, afegia. Ells havien acon-
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seguit augmentar la base de subscriptors, especialment en el 
terreny digital.

De fet, i possiblement aquesta sigui una de les grans lliçons 
que es poden aprendre del que ha fet The New York Times, han 
assumit que l’univers digital és crucial i han deixat de tractar-lo 
com una mena de terreny de segona. Abans de 2012, quan van 
canviar la seva estratègia, a les 7 del matí no prestaven gran 
atenció a la feina. Només hi estava una mena de guàrdia de 
guàrdia. Ara s’han adonat que és un dels moments de màxim 
consum de notícies des del telèfon intel·ligent i l’han convertit 
en un moment en què la redacció treballa a ple rendiment.

Però el cas del Times és una espècie d’excepció a la regla i té 
darrere seu a una directiva que ha aconseguit comprendre que 
en el futur i en el present dels mitjans ja no es treballa en una 
mena d’enfrontament digital vs paper, sinó de forma simultània 
i combinada. Per als altres mitjans i en els altres escenaris, les 
coses són bastant diferents. Les tirades estan caient, els núme-
ros de lectors també i els anunciants se’n van amb ells, mentre 
els mitjans de paper semblen obsessionats en posar pegats i 
no assumir com canvia el mercat.

No hi ha més que asseure’s a llegir un diari de diumenge per 
veure-ho. El diumenge és el dia tradicional de més consum de 
diaris i quan les edicions són més cares però també més comple-
tes. No obstant això, cada vegada el diari és més prim i els seus 
continguts tenen menys estirada (quan no han estat ja avançats 
en la versió en línia un dia abans), encara que el preu ha estat 
lluny de caure en els últims anys. Més aviat, ha anat en augment.

Les tirades dels mitjans principals de paper a Espanya, els que 
habitualment es fan servir com a referència, s’han desplomat 
en una dècada. La suma dels quatre principals diaris equival 
a la tirada que deu anys enrere tenia només el principal d’ells. 

El desastre publicitari
Els diaris no només perden lectors, també perden anunciants. En 
l’últim anàlisi sobre l’estat de les coses a nivell global de GroupM, 
les seves conclusions són clares. “La premsa escrita no veu un 
respir malgrat les tendències recents”, assenyalen, apuntant que 
la premsa impresa és el mitjà més feble dels analitzats.

A tot el món, els diaris perdran el 2019 el 9,3% i el 2020 el 5,8 
dels seus ingressos publicitaris. El 2020 mouran 38.000 milions 
de dòlars en publicitat a tot el món i seran només el 6% de tot 
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el mercat global publicitari. 20 anys enrere (una data no tan 
llunyana: 2020) la publicitat en diaris suposava el 34% de tota 
la despesa publicitari mundial. Internet és, o almenys això és 
el que prediu GroupM per al 2020, el 50% de tot el mercat de 
publicitat global.

El retrocés no només impacta en els diaris, sinó també en altres 
mitjans impresos com les revistes, que perdran el 9,3% en 2019 
i el 7,7% el 2020 dels seus ingressos publicitaris.

Reinventar-se per sobreviure
Està ja tot perdut per la premsa tradicional? Estan cridats a 
morir per culpa de la seva pèrdua de lectors i d’anunciants? La 
veritat és que el futur no necessàriament ha de ser vist d’una 
manera tan negre. La indústria de la premsa té, això sí, a veure 
de manera objectiva l’estat de les coses i començar a treballar 
per canviar les coses. No poden quedar-se de braços creuats 
ni esperar simplement que les coses s’arreglin soles. Tampoc 
poden culpar la xarxa del què passa i esperar que internet acabi 
“pagant” la seva crisi.

Potser haurien de fixar-se en com estan canviant les coses per 
la ràdio. Encara que segueix sent un mitjà amb seriosos proble-

mes i amb ingressos publicitaris que no són xifres d’impressió, 
ha començat a reinventar-se a la calor de l’estirada dels pod-
casts i, amb això, ha estat capaç de trobar un nou nínxol de 
mercat i una nova potencial font d’ingressos.

Potser haurien de pensar també en els nous públics i com con-
sumeixen els joves informació, intentant trobar què els poden 
oferir i com connectar amb ells. (Foto: El Heraldo de Colombia)
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