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Un estudi revela que els directius de
mitjans encara estan més preocupats
pel model de negoci que pel talent o
la diversitat
Per Laboratorio de Periodismo

Una investigació del Reuters Institute ha posat en relleu que, tot
i els anys que ja porta la societat bregant amb els canvis que
ha implicat la digitalització, la transformació digital dels mitjans
de comunicació segueix sent encara la principal preocupació
dels directius, per davant d’altres reptes com recuperar i atreure

talent i tenir redaccions més diverses, que representin millor a
tots els estrats socials.
Segons l’estudi Are Journalists Today’s Coal Miners? The Struggle for Talent and Diversity in Modern Newsrooms, les redaccions dels mitjans s’estan enfrontant als desafiaments d’una
era digital en constant evolució i el seu paper en la societat
està canviant. “La legitimitat dels mitjans tradicionals està sent
qüestionada. Els periodistes han perdut el seu estatus de guardians exclusius de les notícies al mateix temps que la base
econòmica de molts diaris s’està erosionant. Els periodistes
han d’arribar a un públic cada vegada més divers”.
L’estudi indica que arran d’esdeveniments com el Brexit, les
eleccions presidencials dels EUA de 2016, la crisi migratòria, el
#MeToo i altres casos, la indústria dels mitjans “sembla haverse adonat de la manca de diversitat dins de les seves files i com
aquesta manca afecta la seva posició en la societat i la seva capacitat per representar als ciutadans de manera justa i precisa”.
Davant aquest context, els investigadors del Reuters Institute van realitzar una enquesta a directius de mitjans i directors
d’escoles de periodisme a Alemanya, Suècia i el Regne Unit,
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en què preguntaven com s’estava abordant el desafiament de
reclutar talent en comparació amb altres desafiaments a què
s’enfronten les redaccions; si hi ha encara talent lliure per poder
reclutar, o si els interessos dels periodistes d’ara són diferents
dels de la generació anterior.
També es va preguntar si els directius debaten internament en
els seus mitjans sobre la necessitat de tenir plantilles amb més
representació de la diversitat social, entre d’altres qüestions.
Principals conclusions:
• Encara que no és la prioritat, reclutar talent sí s’esmenta
regularment entre els tres principals desafiaments als quals
s’enfronten les redaccions d’avui dia. En la major part de les
entrevistes ocupa el segon lloc o el tercer, però poques vegades no s’esmenta en absolut, indica l’informe. El desafiament
número u per als executius de mitjans, com es comentava anteriorment, és administrar el canvi digital i ajustar els models
de negocis.
• El periodisme segueix sent un treball somiat per a un nombre
considerable de joves. Els sol·licitants d’ocupació periodístic

avui ho fan amb un propòsit de contribuir a millorar la societat
i no només “per diversió”, encara que molts estan preocupats
pels treballs insegurs i els baixos salaris.
• A ulls dels editors i professors de periodisme, la nova generació de periodistes està molt motivada, és més flexible i té més
coneixements tecnològics que les generacions anteriors. Alhora, els periodistes joves semblen ser menys lleials a una companyia i més interessats en la llibertat individual.
• La nova generació de periodistes a la recerca de treball és
més exigent en termes d’equilibri treball-vida i oportunitats de
desenvolupament. Aquest és un desafiament per a les redaccions de 24 hores amb un entorn de treball que no permet massa flexibilitat.
• Les grans empreses de mitjans a les grans ciutats no tenen
escassetat de talent periodístic. En canvi, els resulta més difícil
atraure talent tecnològic en un entorn molt competitiu.
• L’escassetat de talent es dóna més als diaris regionals i locals
fora de les grans ciutats.
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• Quan se’ls va preguntar sobre els trets, habilitats i competències que els executius dels mitjans i directors d’escoles esperen
dels sol·licitants, van esmentar principalment trets de caràcter
(curiositat, tenacitat, etc.), i només uns pocs van esmentar habilitats específiques.
• La diversitat és un desafiament important i es discuteix en
gairebé tots els mitjans, però amb diferents èmfasi.
• La diversitat d’opinions polítiques en les redaccions s’esmenta
com una preocupació de molts mitjans de comunicació.
• Un repte emergent és la manca de periodistes amb coneixement del món rural. Les redaccions en què treballen majoritàriament periodistes de zones urbanes que no entenen la vida fora
de les grans ciutats s’esmenten com un desafiament a tenir en
compte.
• L’absència de la perspectiva de la classe treballadora
s’esmenta com un problema rellevant. Sembla que és difícil
arribar als joves d’entorns de classes mig-baixes perquè no tenen models a seguir, finançament, oportunitats i el capital social
i cultural adequat.

• Segons es desprèn de les entrevistes, totes els mitjans estan
buscant periodistes joves amb coneixements d’immigració i minories ètniques.
• No sembla ser un problema trobar i contractar dones amb talent, indica l’estudi, ja que cada vegada més dones estan exercint com a periodistes, encara que la bretxa salarial de gènere
sí apareix com un important desafiament.
• El llenguatge, o més aviat el seu domini, s’esmenta com
l’impediment número u per contractar periodistes procedents
de minories ètniques, així com a sol·licitants d’ocupació de
periodista d’estrats socioeconòmics més baixos. (Fotografia:
Change.org)
NOTA: Us oferim l’estudi “Els periodistes actuals són els miners
de carbó? La lluita pel talent i la diversitat en les redaccions
modernes”. (PDF en anglès). Només cal CLICAR AQUÍ
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Què és Spaceship Media, el projecte
que busca millorar la confiança en el
periodisme local?
Per Laboratorio de Periodismo

seus projectes a altres comunitats per poder assolir economies
d’escala i ser rendibles.
Davant l’asseveració que només uns pocs mitjans, com The
New York Times, WSJ, Washington Post o The Guardian, estan
podent sortir de la crisi i que la major part dels mitjans locals
no aixeca cap, Jarvis citava com a exemple de possible solució Spaceship Mitjana. “Hi ha una empresa petita, Spaceship,
que de moment funciona en un parell de ciutats. ¿Pot créixer?
Potser “.
Què és exactament Spaceship i quina és la novetat que aporta? Spaceship Media no és un mitjà de comunicació, sinó una
empresa que ajuda a mitjans a connectar millor amb les seves
comunitats a través del diàleg amb els ciutadans. L’startup es
va llançar fa tres anys amb la missió de “reduir la polarització,
construir comunitats i restaurar la confiança en el periodisme”.

Jeff Jarvis, el guru que tracta d’endevinar des de fa deu anys
cap a on s’ha de dirigir el periodisme (encara que com ell mateix reconeix, amb moltes equivocacions), apuntava dies enrere en una entrevista publicada per El País (1), que un dels
principals problemes dels mitjans locals és desenvolupar els

Es basa en el que han anomenat Periodisme de Diàleg, basat
en set passos, que tracta d’implantar un model anomenat a
suavitzar la divisió i la fractura social a través del periodisme, i
que per extensió els veïns entenguin la importància que tenen
els mitjans. També pretén que aquelles generacions que no
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creuen ja necessari un diari, descobreixin el paper determinant
que poden desenvolupar pel bé de les seves ciutats.
El projecte va prendre forma en 2016, en el període previ a les
eleccions presidencials dels EUA. Els periodistes Eve Pearlman i Jeremy Hi van observar l’augment de la discòrdia, la violència i la crispació en l’àmbit públic. Van començar a pensar
en com podrien practicar el seu ofici de manera diferent: com
podrien anar al cor del que causa les divisions, “com sempre ho
han fet els periodistes, però un cop allà, fer alguna cosa diferent”, apunten els fundadors.
Les eines per les que volien apostar eren una acurada i diligent
investigació de la informació, escolta atenta, curiositat, el compromís de servir al bé públic i la democràcia, i fer alguna cosa
nova.
Alguns dels projectes desenvolupats.- La filosofia en la qual
es basaven s’ha plasmat en diversos projectes en mitjans de
comunicació nord-americans.
Per exemple, en col·laboració amb The Fresno Bee, propietat de
The McClatchy Company, i NEWSCo / Lab a l’Arizona State Uni-

versity, van dissenyar i van gestionar Crossing the Line. Aquest
projecte, que va començar la tardor passada, va reunir als residents del nord i sud de Fresno, dividits durant molt de temps per
mesures que tenen a veure amb els seus ingressos, raça i ètnia,
i últimament per la ubicació d’una planta processadora de carn.
L’objectiu del projecte: des del periodisme, trobar punts en comú.
Es van crear especials al diari, que recollien fòrums en què participaven veïns, polítics i els que tinguessin alguna cosa a dir.
Es va entrevistar a ciutadans que descrivien les seves frustracions i el que esperaven de la societat. Es van dur a terme enquestes, els resultats van servir per enfocar més els problemes
que dividien a la ciutat, i tractar de buscar solucions des del
periòdic, intentant també recuperar la confiança dels lectors en
el mitjà local, i ampliar la base de lectors en un moment en què
els mitjans de comunicació han passat, en part, a ser prescindibles per a molts components d’aquestes noves generacions.
Igual que amb el diari de Fresno, Spaceship Media ha treballat
en col·laboració amb altres mitjans. Per exemple, amb Time ha
treballat des d’aquesta línia de “periodisme dialogant” amb les
comunitats per intentar superar la divisió que crea als Estats
Units la tinença d’armes.
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Amb Alabama Media Group, ha dissenyat també un projecte
per reunir dues comunitats que s’havien enfrontant entre si fins
a nivells d’elevada crispació: els votants de Donald Trump i els
votants de Hillary Clinton. El projecte va reunir dones a Alabama que van votar per Trump i dones de l’àrea de la Badia de
San Francisco que van votar per Clinton, per tractar de treballar
en comú, amb el diari com a element vertebrador, com a plaça
pública de la comunitat. (Infografia: Nieman Lab)
(1) L’entrevista a Jeff Jarvis del diari El País la trobarà el lector
d’El Butlletí de l’AMIC a la secció “Entrevista”.

Regne Unit i Canadà creen un milionari
fons mundial per la llibertat de premsa
Els governs del Regne Unit i Canadà van anunciar aquest dimecres que aportaran els primers 6 milions de lliures esterlines
(7,4 milions de dòlars) a un nou fons global per a la defensa de
la Llibertat de Premsa. L’anunci va anar a càrrec del canceller
britànic, Jeremy Hunt, en l’obertura de la primera Conferència
Mundial sobre Llibertat de Premsa que té lloc a Londres amb
la presència de funcionaris, periodistes, empresaris de mi-

tjans, acadèmics i especialistes en comunicació com un senyal
d’alarma després del pitjor any en violència i atacs a la premsa
del que es tingui registre.
“La llibertat de premsa no
és un valor occidental, sinó
universal. Una premsa lliure protegeix a la societat de
l’abús de poder i contribueix
al fet que un país desenvolupi el seu potencial”, va
assegurar Hunt. El canceller britànic va admetre
que, com a polític moltes
vegades no li agrada el que
la premsa diu d’ell, però ha
subratllat que ha d’escoltar aquestes crítiques i tolerar-les perquè “la salvaguarda més ferma contra el costat fosc del poder és la rendició de comptes i l’escrutini i poques institucions
exerceixen aquest paper amb més eficàcia que una premsa lliure”. I va recordar que no és casualitat que els països amb més
llibertat per debatre idees lliurement són els que aconsegueixen
més grans progressos científics i tècnics”.
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El fons, que serà administrat per l’UNESCO, servirà per brindar
assessoria jurídica i formació en seguretat en zones de conflicte i ajudarà els països a fer reformes legals per a garantir
la seguretat en l’activitat periodística i perseguir i castigar els
responsables dels atacs a la premsa.
Nacions Unides i altres institucions com l’OSCE i l’organització
Article 19 han aprofitat la Conferència per llançar una declaració
conjunta sobre els reptes de la llibertat d’expressió. Aquests documents no solen ser molt precisos, més aviat són elegantment
redactats perquè en realitat no diguin gran cosa. Aquest, però,
no és el cas. Tot i la preocupació sobre les mentida news, hi
ha un consens: lluitar contra la desinformació o la mentida no
pot acabar per tornar-se en contra de la llibertat d’expressió en
assumptes d’interès públic. El text demana específicament als
governs que “evitin desenvolupar restriccions arbitràries en l’ús
de missatges encriptats o tecnologies que permetin l’anonimat”.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Foundation For
Human Rights in Cuba)
NOTA: El Butlletí us ofereix la declaració conjunta sobre els
reptes de la llibertat d’expressió. CLICAR AQUÍ

La Generalitat amplia les subvencions
a ràdios, televisions i organitzacions
La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha ampliat la
dotació econòmica de tres de les cinc línies de subvencions
convocades per aquest 2019. En concret, el pressupost per als
ajuts a les emissores de ràdio ara és de 729.000 euros (25.000
més que en la convocatòria); el de les televisions, és 665.000
euros (en suma 50.000), i el de les entitats sense ànims de lucre i organitzacions professionals és d’ 1.454.000 euros (també
en guanya 50.000). En conjunt, s’ha augmentat la dotació en
125.000 euros.
Les altres dues línies d’ajudes convocades aquest any són als
mitjans digitals, amb un pressupost de 2.150.0000 euros, i a les
publicacions periòdiques en paper, amb 4.094.000 euros. Així
doncs, la dotació econòmica conjunta de les diferents subvencions és de 9.092.000 euros, un increment del 4,75% respecte
a les convocatòries de l’any passat. (Font: Gencat.cat)
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EFE crea una unitat de verificació
per desmuntar les mentides que es
publiquen a la Xarxa
L’Agència EFE ha entrat en l’onada del ‘fact checking’ i ha
llançat una nova unitat que pretén “convertir-se en el medi verificador més important del món hispà”, segons diuen. Per a això,
l’empresa pública ha creat recentment ‘Verifica’, que està dirigida per Desirée García. Ja hi ha des de fa un temps plataformes d’aquest tipus operant a Espanya, com són Maleït Bulo o
Newtral, impulsada aquesta última per la periodista Ana Pastor.
A nivell internacional, una altra agència de notícies -AFP- s’ha
alçat com el verificador en espanyol a Llatinoamèrica gràcies
a un acord amb Facebook. Ara EFE voldria competir aquesta
posició amb l’agència francesa.
Totes aquestes iniciatives intenten lluitar contra la desinformació, mitjançant el desmentit de falsedats que circulen en xarxes socials, plataformes de missatgeria instantània o mitjans
de comunicació, principalment digitals. Aquesta nova unitat de
l’agència pública -porta tres mesos operand- no només tractarà de desmentir les falsedats que es publiquen a la Xarxa,

sinó que també atorgarà un segell de qualitat a les informacions
d’EFE com a “expressió d’autèntic servei públic”.
En aquest sentit, l’agència de notícies espanyola acaba de ser
admesa per The Trust Project, que és un consorci de mitjans
compromesos amb la transparència i el periodisme de qualitat.
Formen part d’aquesta plataforma altres mitjans espanyols com
El Mundo o El País. (Font: Señales)

La filial de classificats de Schibsted
assoleix un ebitda de 28M a Espanya
Adevinta, la filial de classificats del grup Schibsted Media,
s’estrena amb bon peu en el seu camí en solitari. A principis
d’any la companyia noruega va votar a favor d’escindir el seu
negoci d’anuncis amb l’objectiu clar de cotitzar a la Borsa d’Oslo.
La companyia ha tancat el seu primer trimestre d’activitat com
cotitzada registrant uns ingressos de 170.400.000 d’euros, el
que representa un increment del 12% respecte al mateix període de l’any anterior. En l’acumulat del primer semestre, la xifra
de negoci puja a 330.600.000 d’euros, un 12% més que al juny
de 2018.
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L’ebitda d’Adevinta experimenta una evolució similar. Mentre
que en el període comprès entre abril i juny el benefici brut
d’explotació va arribar als 52.300.000 d’euros (+ 24%), al terme
de la primera part de l’exercici ascendia a 98.300.000 (+ 30%) .

Augmenta un 33% l’exportació de
revistes espanyoles, fins als 2.390.000
d’exemplars distribuïts

Novament, la filial espanyola va tornar a registrar un rendiment
superior al d’altres mercats. Així, els ingressos fins al juny de
les marques Fotocasa, habitaclia, InfoJobs, Coches.net, Motos.
net, Milanuncios i vibbo van arribar als 89,9 milions d’euros,
davant els 78.300.000 de l’any passat. Aquest creixement superior al 13% es va concentrar en la publicitat display. De la
mateixa manera, l’ebitda de Adevinta Espanya va ser de 28,1
milions d’euros, un 25,4% més que els 22,4 milions del mateix
període de l’any passat , segons la informació facilitada per la
societat holding a Oslo (Noruega). (Font: Dircomfidencial)

En 2018 va augmentar un 33% l’exportació de revistes espanyoles, fins als 2.390.000 d’exemplars distribuïts en 44 països
dels cinc continents, segons ha informat aquest dilluns la Socie-
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tat General Espanyola de Llibreria (SGEL). Per àrees geogràfiques, destaca l’exportació de revistes a Europa, amb 1.329.385
exemplars, el 56% del total, i a Llatinoamèrica, amb 1.050.861
exemplars distribuïts, que suposen el 43%.
Per països, Argentina, amb 402.965 exemplars, i Mèxic, amb
240.856, se situen al capdavant de l’exportació a Amèrica Llatina, mentre Portugal (418.690), França (211.260) i Andorra
(135.180) ocupen els primers llocs a Europa. A Europa destaquen els casos de Portugal, amb un augment en l’exportació de
revistes espanyoles del 67,27%, en passar dels 137.000 exemplars distribuïts el 2017 als 418.690 de 2018, o França, amb
una pujada del 57,39%, des de les 90.000 revistes registrades
el 2017 fins a les 211.260 de 2018.
En 2018 s’han obert nous mercats com Perú, amb més de
55.200 exemplars distribuïts, i s’han registrat augments significatius en països com Colòmbia, on s’han exportat 25.190 revistes espanyoles en 2018, enfront de les 14.485 de l’any anterior,
fet que suposa un 43% d’augment. (Font: DiarioSigloXXI – Infografia: Empresa Exterior)

A França, la premsa no es distribuirà
com abans
La Comissió d’Afers Culturals i Educació de l’Assemblea Nacional francesa examinà el dilluns 15 de juliol el projecte de llei per
modernitzar la distribució de la premsa, que, en particular, proporciona més flexibilitat als distribuïdors de diaris en l’elecció
de valors.
“Som com els fakirs a les ungles: tenim dolor, però no ens movem. Amb aquestes paraules, Michèle Benbunan, el director
general de Presstalis, el servei de premsa que distribueix els
diaris nacionals i algunes de les revistes, havia representat la
situació del sector durant una audiència el passat mes de febrer. En el preàmbul del projecte de llei sobre la modernització
de la distribució de la premsa, el ponent Laurent Garcia, diputat
de Meurthe-et-Moselle (grup MoDem), afirma que el sector es
troba en un estat de “negatiu mortal”, resultat d’un “procés de
decisió de culpabilitat lenta” i una “consanguinitat” favorable als
“conflictes d’interès” dins dels organismes reguladors creats el
2012.
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El projecte de llei reafirma els principis de la llibertat de difusió i de neutralitat de la distribució. També vol proporcionar als
venedors de diaris un major control sobre els tipus de publicacions que reben per limitar les còpies no venudes. La premsa d’informació política i general conserva un dret absolut
d’accés a la xarxa de distribució. Per a altres tipus de diaris, els
quioscos tenen més llibertat per triar els títols que venen, per
adaptar-se millor a la seva clientela local. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

que era gratuït, com USA Today als hotels”, va dir un informant
del sector.

Starbucks Amèrica deixarà de vendre
diaris al setembre
A partir de l’1 de setembre, el gegant de cafè amb seu a Seattle
ja no vendrà The New York Times, The Wall Street Journal ni
USA Today a les seves més de 8.600 botigues de tot el país.
Starbucks ha estat venent diaris des de fa gairebé dues dècades, començant per The Times el 2000 i ampliant-se per a
la revista Journal and USA Today el 2010. Però molts clients
de Starbucks els treuen del bastidor, els llegeixen mentre acaben els seus lattes i després els deixen a la taula o s’emporten
l’exemplar del diari sense pagar. “Alguns poden haver pensat

No s’ha dit res sobre el nombre d’exemplars de premsa es venen realment a través d’Starbucks. Mentre que Starbucks ha
pres la decisió de no vendre més exemplars de premsa, els
editors estan parlant activament d’altres maneres en què els
seus clients puguin accedir a les seves capçaleres. (Font: Media Ink.)
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TikTok: Com pot ajudar als mitjans de
comunicació
Per Miquel Pellicer / bloc miquelpellicer.com

digital. Instagram, a influencers. On hem de trobar la novetat
en les xarxes socials? TikTok. Un dada: 500 milions d’usuaris
actius mensuals a tot el món, el 60% té entre 13 i 24 anys. Com
antropòleg de formació, zero prejudicis. He sobrepassat els
quaranta però vull explicar-vos per què ens ha de servir TikTok
als periodistes i als mitjans de comunicació.
Segons la consultora Sensor Tower, les descàrregues de
l’aplicació de TikTok des de l’AppStore d’Estats Units van ser
superiors a les de Facebook, Instagram, snapchat i YouTube a
finals de 2018. En el primer trimestre del 2019, la plataforma va
agregar a 188 milions d’ usuaris nous. Fins a la data, les dades
de Sensor Tower mostren que TikTok ha estat instal·lat per més
de 1.100 milions d’usuaris de l’App Store i Google Play a nivell
mundial, i ha recaptat 80 milions de dòlars de les compres dins
de l’aplicació.

Amb TikTok vaig tenir la mateixa sensació que fa uns anys amb
snapchat. Descarregar l’aplicació, crear un perfil i començar a
provar. “No ho entenc”. Vaig deixar TikTok i he tornat uns mesos
després per descobrir coses interessants. La provo i començo
a veure el potencial. Facebook sona a vell, Twitter, a diplomàcia

A Espanya durant 2018 va ser descarregada 5,7 milions de
vegades: la quarta aplicació més descarregada i la primera en
l’àmbit de les xarxes socials. I el 2019, el seu desplegament no
sembla que vagi a parar. Precisament a Espanya, Mediaset va
estrenar el perfil de Gran Germà a TikTok en llançar un pioner
multi challenge que s’articula al voltant de la veu d’El Súper.
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Les seves característiques
TikTok és l’aplicació de moda entre els adolescents. El seu origen va sorgir després de la fusió de Musical.ly després d’haver
estat adquirida el 2017 per Bytedance per mil milions de dòlars.
És una xarxa social enfocada tant per a crear i compartir vídeos
com per fer retransmissions en viu. En concret, aposta sobretot
pels vídeos de 15 segons de durada (tot i que també permet 60
segons a hores d’ara) i en format vertical.
A TikTok, els hashtags en realitat existeixen com un principi organitzador real i funcional: són tendència no des del punt de vista del què és noticiable sinó el que representen com a autèntics
reptes per als usuaris. El contingut és 100% audiovisual amb
un enorme catàleg de filtres, músiques, i amb un nivell complex
de postproducció. L’algoritme de l’aplicació, impulsat a través
d’Intel·ligència Artificial, et fa veure continguts fins a l’infinit ja
que no veus només el contingut agregat dels teus amics, fent
que el concepte de seguidors i gent a qui segueixes sigui més
líquid. La pàgina ‘For you’ és el més semblant a l’apartat ‘explorar’ d’Instagram, per exemple.
El seu argot: TikTok té el seu argot propi. Ja no només parlem
de reptes relacionats amb els hashtags (o challenges, en an-

glès) que es converteixen en tendències i que tenen una enorme capacitat de viralització -el Bottle Cap Challenge, per exemple-. També estem parlant dels duets en els quals els usuaris
combinen les seves pròpies imatges amb les d’altres usuaris
per fer continguts nous.
D’altra banda, els vídeos cringe també defineixen aquesta xarxa social. En el seu origen Musica.ly era un forma divertida de
cantar en playback, una mena de un karaoke online. Aquesta funció ha evolucionat no només per a ‘cantar’ trossos de
cançons sinó també per falsejar diàlegs i escenes de pel·lícules
en situacions compromeses. No és aquesta també l’essència
de la deep fakes?
I encara que l’èxit d’TikTok per als boomers, la Generació X
(aquí estic jo!) o els millennials és una mica complex d’entendre,
els més joves assumeixen amb naturalitat el seu univers amb
moltes hores de consum i de participació. Implicació és una
cosa que defineix l’actitud requerida pels tiktokers.
Perquè pot ser interessant per als mitjans? TikTok pot ser
un territori per als mitjans de comunicació? Sí, totalment. L’app
xinesa és cosina germana de Vine, l’app de vídeos curts que
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va acabar en mans de Twitter i que va desaparèixer a principis
de 2017. La primera ha recollit el buit creatiu que va deixar
Vine. Es pot fer la cobertura d’un esdeveniment a través de Tik
Tok, evidentment, i el repte és trobar noves fórmules entenent
que no tots els continguts audiovisuals que es produeixen són
vàlids per a totes les plataformes socials.
Encara que pot resultar estrany per a molts periodistes, TikTok,
una app que té l’usuari prosumer al centre de la seva experiència, és una forma molt natural d’escolta activa per conèixer als
públics més joves. La veritat és que els mitjans necessiten, d’una
banda, realitzar aquesta escolta per poder conèixer més encara
les tendències i als usuaris i, d’altra banda, és molt interessant
verticalitzar continguts per segmentar les seves audiències.
Com apunta Carol Díaz-Espina a “És TikTok una xarxa per mitjans?”, “sabem que cada vegada més, s’estan desenvolupant
micro hàbits de consum de continguts entre les diferents franges
d’edat i això dificulta projectar certes dades de rendiment i ús”.
És una bona oportunitat malgrat les dificultats. A més, TikTok, a
través dels challenges, és una bona fórmula per entendre i treballar l’user generated content (UGC), llançant propostes perquè
l’audiència en la seva centralitat les pugui recollir.

L’essència de TikTok és el vídeo i la transformació de les imatges. Cisco advertia fer un parell d’any que el 2020 el 80% del
trànsit d’Internet tindria a veure amb vídeos. La veritat és que,
segons l’’informe Meeker’, les imatges són cada vegada més el
mitjà pel qual les persones es comuniquen, ja que els desenvolupaments tecnològics, com wifi més ràpid i millors càmeres
de telèfons, han fomentat un augment en la presa d’imatges. La
televisió convencional està passant a un segon pla i els nous
consumidors es passen a aquesta nova televisió que són canals com TikTok o Instagram, que, al mateix temps, són noves
finestres publicitàries. És hora de challenges i hashtags patrocinats i branded content.
Així, doncs, és el moment per a mitjans de comunicació, marques i periodistes per començar a desenvolupar estratègies de
continguts i distribució en què TikTok estigui present. Prejudicis
fora. És hora de la innovació i la creativitat.
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Només el 4% dels joves llegeix diaris
impresos
Només el 4% de joves llegeix diaris impresos a primera hora del
matí. La majoria prefereix les pantalles per mantenir-se informat després de despertar-se. I les xarxes socials són les plataformes on més consumeixen informació. Quatre de cada 100 o
40 de cada mil o 40.000 de cada milió i així si seguim escalant
el percentatge. El paper sembla que ha mort per a aquells lectors menors de 35 anys: RIP.
Parlem de dos generació molt desitjades pels mitjans, tant els
millennials com l’anomenada Generació Z.
El paper ha mort per als lectors de menys de 35 anys. Ells ja
no toquen les notícies impreses, no com feien els seus pares
o els seus avis. Ara, les toquen amb el dit a la pantalla. És
una de les dades preocupants per als editors, aquells encara
compten amb capçaleres de paper, que revela l’últim informe
de l’Institut Reuters. No en va, l’hàbit de llegir un diari imprès a
primera hora del matí el té un percentatge minúscul del que ara
s’anomena noves audiències.

Els joves llegeixen en mòbil i consumeixen notícies que es distribueixen en xarxes socials majoritàriament, tot i que, sovint,
de manera menys freqüent, van al seu diari digital més afí, o
veuen la televisió tradicional per informar-se; però ja no llegeixen en paper. És una conseqüència lògica dels canvis de consum de notícies. El gràfic superior ho constata.
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Si mirem a la Generació Z, d’entre 18 i 24 anys, comprovem que
gairebé la meitat (45%) prefereixen llegir en mòbil l’actualitat
del matí, davant el 19% que veu la televisió per informar-se.
És a dir, el digital no només ha guanyat la batalla al paper, sinó
que les audiències més joves de la tele per veure notícies són
també menors, cosa que, encara que de manera menys acusada, passa també amb la ràdio. Només el 13% i el 11% de les
noves generacions escolta la ràdio per informar-se del que està
passant al món. (Font: Red de Periodistas)

El País recupera el liderat digital un
mes després
El País ha tornat a recuperar la primera posició en la classificació dels digitals generalistes amb més usuaris únics d’Espanya
setmanes després d’haver cedit l’imparable embranzida de
La Vanguardia. Segons les últimes dades proporcionades per
ComScore, el mesurador oficial del sector, la capçalera del grup
Prisa certifica una audiència de 21,3 milions d’usuaris únics al
juny; són 700.000 més que La Vanguardia, que frena la seva forta inèrcia dels últims mesos en registrar 20,6 milions d’usuaris.

La nova fotografia general reflecteix una diferència de 600.000
usuaris únics entre La Vanguardia i El Mundo (20 milions al
juny). Cal tenir present que aquest mitjà va ser el responsable
d’elevar la reclamació que va derivar en la correcció de 2 milions en el tràfic obtingut per La Vanguardia i ABC al març. Per
sota del pòdium, poca novetat: ABC segueix figurant en quarta
posició, amb 18,1 milions d’usuaris únics. La seva distància pel
que fa a 20 Minutos (17,6 milions) es redueix a mig milió, enfront dels més de dos milions de maig. Per la seva banda, El
Confidencial continua sent el líder nadiu digital (15,6 milions),
encara que El Espanyol cada vegada se situa més a prop (14,9
milions). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Govern espanyol insisteix que
aprovarà la “taxa Google”
La ministra d’Hisenda en funcions, María Jesús Montero, ha
rebutjat que el Govern de l’estat es trobi preocupat per possibles represàlies per impulsar a nivell nacional un nou impost
els serveis digitals, conegut comunament com “taxa Google”,
i ha assegurat que tornarà a portar-lo al Congrés quan torni
a constituir l’Executiu. En declaracions als mitjans de comuni-
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cació en el Ministeri d’Hisenda, Montero ha assegurat que no
han rebut “directament cap tipus de contacte, o d’amenaça o
d’advertència de ningú” i creu que aquesta possible amenaça
“és un terme més periodístic que diplomàtic”.
La ministra en funcions va recordar que el desenvolupament
d’aquesta nova figura impositiva ja es va recollir en el projecte
de llei tramitat abans de la fi de la legislatura anterior i que el
full de ruta del Govern socialista pel que fa a fiscalitat “segueix
ferm”, en mantenir la seva intenció d’introduir canvis en l’IRPF,
l’equiparació del dièsel amb la gasolina o la creació de la taxa
a les transaccions financeres. “La política fiscal està perfectament definida en el projecte de Pressupostos i no hem mogut la
nostra posició”, ha afegit Montero en referència al fallit projecte
de Pressupostos de 2019. (Font: Cinco Días)

Google està redissenyant la pestanya
Notícies
Google ara està modificant els seus resultats de cerca per articles de notícies. En cercar a l’escriptori, els usuaris trobaran
-a la pestanya Notícies- una visualització més destacada dels

noms dels editors i de les targetes específiques d’articles en un
carrusel, en lloc de titulars i enllaços directes. El redisseny es
publicarà durant les pròximes setmanes i s’efectua a costa d’un
menor nombre d’enllaços per pàgina, i els articles relacionats
en profunditat o en l’opinió no apareixen a la mateixa freqüència
sota una història. No obstant això, és molt millor per a la llegibilitat i simplement navegar pels resultats.
Engadget ha assenyalat que els canvis de la pestanya Notícies
s’ajusten al format de la targeta principal de la pàgina de Notícies de Google o a l’experiència de Google Notícies al mòbil.
“Tot i que està clar que el nou disseny és molt menys ocupat
que el seu predecessor, serà més difícil tenir-ne una idea de
l’amplitud de la cobertura o llegir notícies relacionades”.
L’addició de més context a la informació poques vegades és
dolenta i, òbviament, a Google és on la majoria de la gent busca
respostes. El botó de context “i” de Facebook dels enllaços, introduït el mes d’abril del 2018, ha mostrat més informació sobre
l’origen de l’enllaç des de la Viquipèdia. Però, per descomptat,
és molt útil quan el context que afegiu és exacte. (Font: 9to5Google)
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Surtdecasa.cat inaugura noves
oficines i se situa com el tercer digital
de cultura amb més visites del territori
català

La cooperativa Surtdecasa SCCL, editora del mitjà de comunicació amb el mateix nom, ha inaugurat noves a Roquetes.
La inauguració marca una nova etapa en el projecte que va
començar com una iniciativa emprenedora l’octubre del 2010
amb la voluntat de difondre l’activitat cultural de les Terres de
l’Ebre i que, en aquests gairebé nou anys de vida, s’ha estès a
la resta de Catalunya. Recentment s’ha posat en funcionament
també l’edició de Barcelona amb la voluntat de ser un mitjà que
pugui difondre l’activitat cultural de tot el país, sense obviar cap
zona geogràfica.
A la inauguració hi van assistir més d’un centenar de persones
i va comptar amb les actuacions del músic Miquel Àngel Marín
i el poeta Eduard Carmona, que van fer un recorregut recital
poètic pels nous espais de treball recentment estrenats.
Surtdecasa.cat va finalitzar l’any 2018 amb 1.426.000 usuaris
únics i més de 3.500.000 pàgines vistes, situant-se com a tercer
digital de cultura segons el llistat de mitjans digitals en català
d’OJD interactiva, per darrere de Catorze i Time Out Barcelona.
El mitjà també ha desenvolupat una nova APP d’agenda que
posa a disposició de l’usuari més de 1.000 activitats vinculades amb la cultura a tots els punts del país. L’aplicació permet
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que l’usuari pugui estar informat de les activitats que tenen lloc
aquell dia o aquell cap de setmana, filtrant, si es vol, per població o per tipus d’activitat. També hi pot trobar llocs d’interès,
la cartellera cinematogràfica i recomanacions de restaurants.
(Font: Redacció AMIC)

La UPF recuperarà Diari de Barcelona
en format digital
L’Universitat Pompeu Fabra tindrà un diari digital fet pels estudiants, el qual recuperarà la històrica capçalera Diari de Barcelona gràcies a un acord amb l’Ajuntament, que ha cedit l’ús
de la marca. El projecte es desenvoluparà el curs vinent i la
previsió és que es posi en marxa a la primavera de 2020. La
voluntat és que el nou Brusi esdevingui un referent informatiu
per al conjunt de la ciutadania, però posarà una atenció especial per arribar als joves d’entre 16 i 30 anys.
Els estudiants del grau en Periodisme, a través de l’assignatura
Taller Integrat de Periodisme, seran els principals proveïdors de
continguts del mitjà, però en el projecte també hi participaran
alumnes d’altres estudis de la UPF, especialment de Comuni-

cació Audiovisual i de Publicitat i Relacions Públiques. Diari de
Barcelona serà produït a la Redacció Integrada de la Pompeu
Fabra amb un format multiplataforma que podrà contenir diverses modalitats de comunicació: diari digital, amb textos i fotografies; documents videogràfics i sonors en algunes de les
informacions; ràdio en format podcast, emissió en directe per
streaming; televisió per IP, i nous formats periodístics digitals.
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La idea és que el mitjà tingui una mirada en l’àmbit local,
que tracti les informacions sobre Barcelona i Catalunya, però
també amb una atenció rellevant a les notícies del conjunt
d’Espanya, Europa i la resta del món. La UPF assenyala que,
tot i que l’actualitat serà un element important, es prioritzarà
l’aprofundiment de les informacions i, sobretot, la seva línia
temàtica, orientada als joves. La recuperada capçalera també
tindrà un laboratori de nous formats periodístics amb la pretensió que esdevingui un mitjà que permeti innovar i provar noves
narratives informatives i de creació, també en formats audiovisuals i de difusió d’esdeveniments d’interès social. (Font: Comunicació 21 – infografia: En la premsa de aquell dia)

A Austràlia es podrà demanar als
mitjans per comentaris difamatoris a
Facebook
Un tribunal australià acaba de confirmar una sentència en la
que dictamina que els mitjans de comunicació seran responsables de qualsevol comentari difamatori que es publiqui a les seves pàgines de Facebook, fins i tot si l’autor d’aquests comentaris és un tercer. La mesura va tenir lloc arran d’una denúncia

realitzada per Dylan Völler, un nadiu australià de 22 anys, que
va arribar als titulars després que un mitjà local documentés el
2016 l’abús del que va ser víctima en una presó juvenil.
La raó de la decisió respon al fet que els mitjans de notícies
es lucren amb el contingut que es divulga en els seus llocs a
la xarxa, pel que resulta injust que rebin diners per comentaris
difamatoris. No obstant això, les companyies involucrades en la
mesura ja han començar a manifestar el seu descontentament.
Un portaveu del grup media News Corp va dir que el dictamen
era “ridícul”, ja que Facebook, que no els permet desactivar els
comentaris de tercers, queda exempta de tota responsabilitat.
En aquest sentit, el portaveu va afirmar que el mitjà apel·larà la
decisió del tribunal. (Font: Periodismo.com)

Es prepara el XI Congrés Internacional
de la Ciberdelinqüència
Mentre que el periodisme ha continuat evolucionant, avui sembla que hi ha un període de canvi i d’incertesa, similar al creat
pels mitjans digitals i la xarxa. A més de l’actualització contínua,
l’abundància d’informació i el format de consum, els dispositius
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i la innovació de gènere, la participació dels periodistes és un
dels principals reptes en aquest camp.
El desenvolupament de la
xarxa ha creat un context
més complex que ha estat
marcat per la influència de
la major presència del públic
en el procés de comunicació. La participació directa
dels ciutadans en la creació de productes d’informació també
ha donat lloc a la transformació de la tradició mediàtica com a
principal font d’informació. Entre altres conclusions, les habilitats dels periodistes han de ser reciclades a la web 2.0. Com
que el públic i els usuaris o clients ciutadans són més actius i
participatius en el cas, també és essencial desenvolupar perfils
professionals d’experts, és a dir, noves formes de comunicació
i noves formes d’expressió periodística.
El Congrés Internacional sobre Delictes Cibernètics analitza experiències i models de periodisme ciutadà i periodistes interactius. També ofereix una gran atenció al debat sobre la qualitat
dels continguts generats pels usuaris, així com la relació entre

el públic i els mitjans de comunicació, com a mitjà per consolidar la democratització de la comunicació. L’onzena edició ja
s’ha donat a conèixer. Sota el títol Nous actors i estratègies en
el context dels mitjans compartits, el certamen sobre delictes
cibernètics es farà a Bilbao, de l’11 al 12 de novembre de 2019.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: EHU)
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Les claus per aconseguir una
publicitat igualitària
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El Consell Audiovisual de Catalunya, l’Institut Català de la Dona
i el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya destaquen la importància de realitzar una comunicació amb
perspectiva de gènere en el seu estudi “Recomanacions per a
una publicitat igualitària”.

La degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de
Catalunya va dir en el decurs de l’acte que un estudi recent
conclou que “el 76% de les consumidores i el 71% dels consumidors consideren que la manera en què els retrata la publicitat
s’allunya de la realitat. Això ens demostra que alguna cosa ha
de canviar en la comunicació amb perspectiva de gènere. Hem
de pensar però, que la igualtat no ha de treballar-se només
des de la comunicació, sinó que ha de ser tractada corporativament”.
“Vull transmetre un missatge positiu i esperançador. S’estan
fent moltes coses bé en el món de la publicitat”. Amb aquesta visió engrescadora, Iolanda Casala, directora d’anàlisi estratègica d’Ogilvy Barcelona, va iniciar la seva participació a
la taula rodona celebrada durant la presentació del document
“Recomanacions per a una publicitat igualitària”, organitzat pel
Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) en col·laboració amb
l’Institut Català de les Dones (ICD) i el Col·legi de Publicitaris i
Relacions Públiques de Catalunya.
Iolanda Casala va desgranar els aspectes més destacats a tenir en
compte per aconseguir una comunicació més igualitària. “El seny i
predicar amb l’exemple són claus per aconseguir-ho”, va apuntar.
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Tot comença en la infància. A través d’exemples molt
il·lustratius, analitzant els personatges de dibuixos animats que
han conviscut amb cada generació (Baby Boomers, Gen X,
Gen I - Millennials i Gen Z), Casala va posar el seu enfocament
en la infància com l’origen de la desigualtat que en ocasions es
produeix en l’àmbit publicitari.
“La generació dels baby boomers es va trobar amb el rol de
la dona dolça, submisa i que esperava la salvació del príncep
blau. En la generació Gen X, la dona ja no depenia d’aquest
príncep i es va poder veure una evolució d’aquest estereotip.
Amb els Millennials, aquesta percepció va seguir canviant i personatges com Ariel o Mulan ja van fer un pas endavant amb
un altre tipus d’actitud davant els desafiaments de la vida. Finalment, davant la generació Gen Z es presenta un altre tipus
d’heroïnes molt més avançades que es revelen abans de res
i assumeixen el poder de decidir. Frozen o la capitana Marvel
són clars exemples d’això “, va especificar Casala.
Un canvi real. La directora d’anàlisi estratègica d’Ogilvy Barcelona va voler remarcar el treballat realitzat en l’últim lustre en
l’àmbit publicitari, negant així que es tracti d’una cosa puntual.
“Cal recordar que des 2013-14 el women’s empowerment està

a l’ordre del dia. Les agències ja estem fent moltes coses i ho
portem fent des de fa anys”.
En la recerca per aconseguir una comunicació millor i més igualitària, Casala va reconèixer que en publicitat hi ha la necessitat de
treballar amb certs estereotips amb què connectar amb la gent,
però no va eludir la responsabilitat en afirmar que “el nostre compromís és avançar i treballar en aquests estereotips per fer-los inclusius i no exclusius. Hem de posar el nostre interès a actualitzar
els rols de gènere. L’estereotip en si mateix no ha de ser negatiu”.
Al llarg de la seva intervenció, la directora d’estratègia d’Ogilvy
Barcelona va mostrar exemples de campanyes representatives
del sector publicitari nacional i internacional. La iniciativa de
Barbie “Close the dream gap” sota el lema “You can be anything” (BBDO); la d’Audi amb “Canviem el joc” (Proximity); la
de Always (P & G) “What does it mean to do things #LikeaGirl”
(Leo Burnett) o diverses campanyes desenvolupades per Ogilvy com la de UbyKotex (Kimberly Klark) amb “Its em. It ‘s not my
period”, Nescao (Nestlé) amb” Strong Gilrs” o Dove (Unilever),
amb la creació del nou banc d’imatges #ShowUs, van destacar
entre d’altres mostres de campanyes que van aconseguir trencar amb allò establert.
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Aconseguir una imatge real de la dona. L’estudi “Recomanacions per a una publicitat igualitària” és el resultat del treball
realitzat durant quatre anys. Amb la finalitat d’analitzar l’ús del
paper de la dona i els seus valors, i no tant la seva presència
en el món de la publicitat, les deu recomanacions del document
van dirigides a les empreses anunciants i a les agències de
publicitat, com a agents principals en el procés de comunicació
publicitària, però també a les plataformes de distribució de vídeo, tal com van explicar en la seva presentació Roger Loppacher, president del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC);
Núria Balada, presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD),
i Rosa Romà, degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions
Públiques de Catalunya.
En definitiva, l’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar eines a
empresaris i al sector publicitari perquè es puguin beneficiar
dels avantatges econòmics, laborals, d’imatge corporativa i de
producte que aporta la publicitat igualitària. (Foto: Col·legi de
Publicitaris i RRPP)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors el document complert
“Recomanacions per a una publicitat igualitària”. CLIQUEU
AQUÍ

BrandSummerNight, el somni de totes
les marques
Organitzada per Ymedia Vizeum Barcelona, es va celebrar a
Barcelona l’anomenada. El Barcelona Tech City és sinònim de
tecnologia, de modernitat i de futur però en aquesta ocasió es
va viure una jornada amb molt present, una jornada en què
marques de molt renom i perfils molt diferents van abordar
nombrosos temes de candent actualitat. Roger Sendra, director
general d’Ymedia Vizeum Barcelona, va parlar d’”un branding
per a una nova era” i l’important que és “invertir en la creació
de marca perquè és una cosa que genera negoci”. En temps
d’absolut curt placisme, resulta fonamental escoltar afirmacions
que vagin en aquesta línia. De fet, aquesta dicotomia entre curt
termini i llarg termini va ser un dels temes reincidents de tota
la jornada.
El segon en prendre l’estrada va ser Franco Martino, IMC &
Media Strategy Manager de Ferrero Ibèrica, que va defensar
que malgrat tota la tecnologia que pobla les nostres vides, “les
emocions segueixen guiant la raó”. Martino va parlar llargament
sobre les emocions, donant-los la importància que mereixen
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dins d’un context cada vegada més digital. A continuació va fer
acte de presència Gonzalo Madrid, Chief Strategy Officer de
Wink. Madrid, tot i treballar per a una agència digital, va deixar a
l’auditori una frase que va agafar a més d’un per sorpresa: “No
caldrà ficar humanitat a la intel·ligència?” També va constatar,
per a sorpresa d’alguns, que actualment, “el mòbil és l’única
tele que existeix”.
Celia Durán, Head of Communications de Rastreator, va deixar
una altra interessant reflexió: “Quan neixes digital també vols
ser offline”. Finalment, Sonia Casado, Head of Data de Ymedia/
Vizeum, va posar èmfasi en la importància de la dada, la seva
anàlisi i les capacitats de cada un per realitzar aquestes anàlisis
que han de ser fonamentals per a les marques en el seu camí
per arribar al consumidor. La jornada la va tancar Toni Segarra, qui va analitzar el moment actual i el rellevant que resulta,
malgrat tot el que està passant, seguir amb la mentalitat de
construir marca. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El cervell percep millor els anuncis
que apareixen en entorns publicitaris
de qualitat

Un estudi d’Integral Ad Science (IAS), centrat en la navegació
mòbil, revela que hi ha evidències neurològiques que l’entorn
digital en el qual es publica un anunci té un impacte cabdal en
com els usuaris ho perceben. De fet, s’assenyala que els anuncis vists en entorns de qualitat són percebuts un 74% més favorablement pels consumidors que les mateixes impressions en
altres entorns de baixa qualitat. Per arribar a la troballa, l’estudi
va analitzar els centres cerebrals responsables de les afinitats
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positives i negatives. S’ha descobert també que els consumidors prefereixen les impressions que apareixen al costat de
continguts d’alta qualitat, i que no els agraden aquelles que es
troben a prop de continguts de baixa qualitat. De fet, el treball
assenyala que els consumidors són tres vegades menys propensos a associar-se amb marques que es troben al costat de
contingut no desitjat.
Els anunciants s’esforcen per interactuar amb els consumidors
i impactar en la seva memòria a llarg termini. En aquesta línia,
l’estudi biomètric posa de manifest que els anuncis en entorns
de qualitat poden generen fins a un 20% més de engagement
dels usuaris amb les marques i un 30% més de taxa de record
de les impressions que si són vistes en entorns amb qualitat
més baixa. Al llarg del test realitzat, els participants van veure
diferents creativitats display de sectors tan diversos com automoció, gran consum, finances, tecnologia i retail en diferents
entorns web per a mòbil i amb diferents graus de qualitat. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Netimperative)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi d’Integral Ad
Science “L’efecte Halo. Entorn d’anuncis i receptivitat”. CLIQUEU AQUÍ

Es lliuren els premis Impacte 2019
Aquest dimarts a la tarda s’ha celebrat al Museu del Disseny de
Barcelona la sisena edició dels Premis Impacte, el màxim reconeixement que atorga el sector de la comunicació, la publicitat,
les relacions públiques i el màrqueting a Catalunya. La Degana
del Col·legi de Publicitaris i RP de Catalunya Rosa Romà ha
valorat el moment de repte que viu el sector al nostre país amb
aquestes paraules: “Tenim un horitzó d’esperança per la Comunicació Publicitària a Catalunya, un país pioner i capdavanter
en la matèria. Hem estat, som i serem un país de bon branding,
de publicitat i d’innovació. Els Premis Impacte 2019 en són el
millor notari que ho certifica”.
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El Gran Premi Impacte, màxim guardó a les accions de comunicació publicitària, se l’ha endut la campanya Be the Meister, de
l’agència Proximity Barcelona, per a l’anunciant Jägermeister.
En un videoclip signat per la productora Canada es remesclen
dos temes de les joves estrelles de la música urbana Rels B
i Deva. Les històries de superació personal dels dos artistes
tenen al punt de mira una generació jove que vol marcar les
seves pròpies regles.
D’entre les diverses categories premiades destaquen les campanyes amb impacte social com la de la campanya I AM WHAT
I AM, de l’agència McCann per a Violeta by Mango (Premi Impacte Comercial), que empodera dones que desafien els cànons de bellesa tradicional o la iniciativa The Good Print Test
de VCCP per a Worten (Premi Impacte Innovació) una campanya que ha desenvolupat un software perquè el paper que
surt automàticament en configurar una impressora sigui la història d’una persona en espera un transplantament i formulari d’inscripció pel banc de donants. Un altre exemple de premiat amb impacte social és la campanya Peixos de plàstic, de
l’agència Piece of Cake (premi Impacte a Xarxes Socials) que
transmet l’esfereïdor missatge que, si no hi posem remei, l’any
2050 al mar hi haurà més plàstic que peixos.

En l’apartat de Mobile s’ha guardonat la creació d’un Escape
Room per l’agència Double You que es jugava a través del perfil
d’Instagram de Kit Kat. També destaca el lliurament del Premi
d’Honor, que el Col·legi atorga cada any a persones o empreses
que hagin significat un punt d’inflexió en el sector de la comunicació o el màrqueting. Els guardonats en aquesta edició han estat els fundadors de Mediapro Jaume Roures i Tatxo Benet, per
considerar-se “exemple d’emprenedoria, lideratge, compromís,
atreviment i internacionalització”, coincidint amb el 25è aniversari
de la productora, segons ha remarcat Rosa Romà.
La cerimònia dels Premis Impacte s’ha iniciat amb un debat
sobre la transformació constant als sectors de la comunicació,
publicitat, relacions públiques i el màrqueting. La sessió, conduïda per Xantal Llavina, directora i presentadora de Revolució 4.0 (TV3) i Revolució 4.0 (Catalunya Ràdio), ha comptat
amb la participació d’Ignasi Giró, director creatiu a Empatree,
Honest&Smile i Miquel Lladó, professor de Direcció Estratègica i Assessor d’Alta Direcció. Després de la cerimònia ha
tingut lloc l’esperada Festa d’Estiu, principal punt de trobada
entre professionals, agències i institucions que s’ha convertit
en la cita anual de referència del sector. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – Infografia: Col·legi Publicitaris i RR)
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L’Ajuntament de Barcelona posa
en revisió el seu compte de mitjans
valorada en 20 M

Un cop passades les eleccions locals, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el procés per renovar les seves agències
de mitjans. Barcelona és la ciutat que més inverteix en compra
de mitjans a Espanya, amb una despesa anual d’uns 10 milions
d’euros; és el doble que Madrid, que no passa dels 5 milions els
últims anys.

Les agències de mitjans que competeixin per aquest compte
es podrien emportar un contracte valorat en aproximadament
20 milions d’euros, atès que la seva extensió es pot allargar
als dos anys. Fins ara, les agències de mitjans de l’Ajuntament
de Barcelona eren Carat, Havas Media i Zenith Media, després
que guanyessin el concurs públic a finals de 2017. Com a novetat d’aquest any, el consistori ha disposat dos lots en el seu
acord marc: un per a les campanyes multimèdia i un altre per
a les exclusivament digitals. Per al primer dels lots hi haurà un
màxim de tres agències seleccionades; i per al segon, dues.
A priori, el lot més atractiu per a les agències de mitjans és el
primer -campanyes multimèdia-, que està valorat en 9,5 milions
d’euros a l’any. Mentre que el lot 2 -campanyes exclusivament
digitals- té assignat un import de 500.000 euros. Donada aquesta diferència de volums, l’Ajuntament de Barcelona preveu un
benefici industrial per a les agències del primer lot de 628.000
euros anuals a repartir entre un màxim de tres agències. Al lot
2 es redueix a 33.000 euros per a les dues adjudicatàries. Per
seleccionar a les seves agències de mitjans, els criteris econòmics (descomptes en mitjans) pesaran un 70% a la decisió i el
restant 30% s’assignarà a la proposta tècnica de les agències.
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L’any passat, Barcelona va destinar gran part del seu pressupost publicitari a Internet, amb 3,8 milions d’euros. Després es
va situar la premsa, que va rebre en el seu conjunt 2,7 milions
d’euros; seguit de les revistes (1,1 milió d’euros), ràdio (1 milió),
exterior (546.000) i la televisió (252.000 euros). En els plecs
del concurs de mitjans, l’Ajuntament barceloní preveu un repartiment del pressupost molt similar a l’executat el 2018. Entre
els mitjans de comunicació més beneficiats per l’Ajuntament de
Barcelona destaquen La Vanguardia i El Periódico, que van rebre el 40% dels fons destinats a la compra d’espais publicitaris
durant l’any passat; la capçalera del grup Godó va ingressar
1,1 milions d’euros per a la seva versió impresa i altres 813.000
euros per a la digital. El diari de Zeta, per la seva banda, va rebre 1 milió d’euros per al suport tradicional i 922.000 euros per
l’online. Això fa un total de 4 milions d’euros per als dos diaris
barcelonins, que és el 40% de la despesa en compra de mitjans
del Consistori. (Font: Dircomfidencial)

ABC.es, el “publisher” amb més
inversió publicitària
Tot i que el ecosistema digital cada vegada rep més inversions
per part de les marques, el mes passat es va detectar una caiguda en el nombre d’anunciants actius a Internet, passant dels
5.383 als 5.040 (-343), pel que fa als resultats de maig. El diari
ABC.es va ser el publisher que va rebre més inversió durant el
mes passat. D’acord amb les dades d’Arce Media del mes de
juny, el nombre d’anunciants es va reduir però el seu nombre de
creativitats va augmentar, amb 337 inventaris publicitaris més,
fins a arribar als 37.314.
Orange (4,90%), Volkswagen (4,81%) i Peugeot (3,81%) han
estat els anunciants que major inversió han registrat. Enfront
dels resultats de maig, Volkswagen cau del primer lloc i les financeres Santander i BBVA també abandonen el rànquing dels
tres primers. Quant als publishers que més inversió publicitària
han rebut, Marca (9,62%) cedeix el primer lloc a ABC (9,36%) i
As (5,51%), repeteix en el tercer lloc.
El 22% del patrocini detectat ha estat desde Google; el 1%; a
AppNexus (plataforma publicitària de Real Time Bidding ‘RTB’
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); i el 77%, en altres espais especialitzats. Per sectors, Automoció ha liderat la inversió a Internet, representant el 18.9% sobre
el 100% del SOI (Share of investment). El segueix el de Finances i Assegurances, amb un 16.7%, i Cultura, Ensenyament i
Mitjans, amb un 13.2%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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AdWanted: desa la publicitat al portaretalls automatitzant-la
Per Nicolas Madelaine / Les Echos

Les interfícies de Facebook i altres gegants de la Xarxa per
comprar en pocs clics les campanyes en línia s’han convertit en
sementals al món de la publicitat, per la seva senzillesa i rapidesa. Per a Emmanuel Debuyck, cap de Adwanted i els seus
equips, si els editors de premsa volen vendre espais publicitaris
en paper, cal que tinguin en compte aquesta nova situació. I,
per tant, almenys, que refresquen el procés de compra i venda
d’aquests espais, que avui són massa pesats amb restriccions

administratives i intercanvis de correu electrònic, no disposen
d’informació suficient a les dades i, a més, és probable que
errors.
Després de sis mesos d’aplicació, la plataforma Adwanted va
anunciar a principis de juliol que va acollir més de 32 milions
d’euros en operacions (12 milions dels quals eren definitius).
Això no atura pas la caiguda dels prop de 2.000 milions d’euros
en publicitat de premsa actualment generada. Però la companyia, que es retribueix en percebre una comissió d’entre un 1%
i un 10% de les taules d’acord amb la mida de les campanyes,
espera que aquesta activitat representi el proper any la major
part dels seus ingressos. “El projecte és interessant, però és la
base que els antics hàbits han de canviar, cosa que pot portar
temps i això, en una situació difícil per als editors”, afirma un
bon coneixedor del sector.
Desenvolupament a Espanya i als Estats Units
Després de dos recaptadors de fons en el passat per un import
total de 6 milions d’euros, Adwanted -que ara pertany al 54%
dels seus fundadors i dues famílies nord-americanes es va mantenir anònima- vol recaptar 10 milions d’euros addicionals per
part d’especialistes capital de risc. Segons els seus líders, va
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obrir oficines a Madrid i Nova York per llançar aquesta plataforma en aquests mercats encara més necessitat d’automatització
que el de França.
L’eina Adwanted va néixer a partir de la presa de possessió per
part d’aquesta empresa, que té altres activitats en el sector,
de Mediasbook, plataforma transaccional en línia dedicada als
mitjans impresos (diaris, revistes i suplements), integrant als
principals actors del mercat: Altice Media Publicité, GMC Media, Lagardère Publicité, Mondadori MediaConnect, MPublicité
i Team Media. Adwanted, que suporta els costos de desenvolupar l’eina, disposa del 95% del capital i els editors el 5%. Dit
això, el servei no es limita a les agències que hi ha darrere de
Mediasbook. Al contrari, els seus líders voldrien donar la benvinguda a tots els venedors d’espais per obtenir més eficiència.
I esmenten Le Figaro, Prisma o la sala de control 366.
En l’acord entre les dues empreses, Adwanted aporta la seva
comprovada tecnologia i Mediasbook disposa d’un inventari
que representa l’oferta publicitària “print” més rica i extensa ara
del mercat francès: gairebé un centenar de capçaleres, entre
diaris, suplements i revistes que inclouen suports com Elle,
Marie-Claire, Grazia o l’Express, i diaris del pes de Les Echos,

el Món o The Daily Press. Després vindran España i els Estats
Units.
Nicolas Ollier, director Executiu de Mediasbook, ha estat confirmat en el seu lloc i s’uneix a l’equip de Damien de Foucault,
CEO d’Adwanted França. Junts treballaran per ampliar l’abast
de la plataforma, tant per la via dels espais digitals dels editors membres de Mediasbook com per la necessària integració
d’altres editors a la mateixa.
“El nostre objectiu és oferir al mercat una solució totalment integrada que simplifiqui l’accés als mitjans i agiliti les operacions
entre compradors i venedors”, diu Damien de Foucault. “Amb el
paquet de programari de Carthage (líder en planificació de mitjans), els operadors de mitjans ara es beneficien d’una solució
única que va des de l’anàlisi fins a la transacció i la generació
d’informes; ara la funció de la compravenda de mitjans s’integra
a través d’una plataforma segura”. Els anunciants es queden
entusiasmats pels mitjans de comunicació tradicionals.
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Com descarregar vídeos de YouTube
fàcilment i en lot

Fa algun temps que es parla de youtube-dl, una excel·lent eina
que ens permet descarregar vídeos de YouTube, Facebook i
molts altres llocs fent servir la terminal en Windows, Linux i macOS. Youtube-dl funciona de meravelles i té un munt d’opcions
per triar formats de vídeo, àudio, subtítols i altres, però òbviament té un desavantatge clar per a la majoria d’usuaris i és que
no té interfície gràfica. El millor és que com és un projecte de
codi obert, ja tenim apps basades en youtube-dl que ens ofereixen just això.

La primera d’aquestes aplicacions és cortesia de MrS0m30n3,
i pots trobar el seu codi a GitHub. El seu nom bàsic i simple:
youtube-dl-gui, perquè simplement li afegeix una interfície gràfica d’usuari al programa. Es pot descarregar l’app per a Windows i Linux. Tens el codi font en zip i tar, tens un instal·lador
per a Windows i una versió portable. Tens paquets per Arch
Linux en AUR, un PPA per Ubuntu, i també és compatible amb
Slackware, openSUSE, o per executar amb PyPi ( pip install
youtube-dlg.)
Un cop instal·lat és extremadament fàcil d’utilitzar. Només has
de enganxar la o les URL dels vídeos que vols descarregar al
calaix de la part superior. Després tria una carpeta al teu ordinador des del seleccionador de directori, aquí es van a guardar
els teus vídeos descarregats. Al costat d’aquesta opció hi ha
un menú desplegable per triar el format del vídeo, pots triar
només àudio si selecciones mp3 o m4a, per exemple. Quan ho
hagis acabat de decidir, pressiona el botó “Add” perquè el vídeo
s’afegeixi a la llista de descàrregues.
Finalment, pressiona el botó en forma de núvol amb una fletxa
dins que està a baix i a la dreta, això iniciarà la descàrrega de
tots els elements de la vostra llista de descàrrega. Així que pots
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enganxar tantes URL com vulguis, i descarregar-les totes en
lot. (Font: Genbeta – infografia: FOSSMint)

Truc per veure els vídeos de YouTube
sobre altres aplicacions
Moltes vegades desconeixem maneres d’utilitzar aplicacions o
plataformes a les que accedim diàriament. La veritat és que un
petit truc és capaç de modificar completament la manera que
tens d’utilitzar un servei. Per exemple, com aconseguir separar
la finestra de vídeo del navegador, col·locant-la sobre la resta
d’aplicacions que tenim obertes en el nostre ordinador. Això vol
dir que no serà necessari estar en la pestanya que té el vídeo
de YouTube reproduint, i podràs estar fent altres coses mentre
segueixes veient el contingut.
Funciona correctament amb Google Chrome, Brave, Opera o
Firefox. Per poder activar aquesta manera has de seguir els
següents passos: 1. Anar a un vídeo de YouTube des del teu
navegador. 2. Fer clic dret dues vegades perquè aparegui un
menú de context. 3. Prémer sobre “imatge en imatge”. En fer-ho
es separarà la finestra de vídeo, i apareixerà sempre a sobre

de la resta d’aplicacions. Podràs moure’t al lloc que vulguis i el
millor de tot és que és possible redimensionar a la mida que
vulguem. (Font: Genbeta)

Creen una bomba ZIP de 46 MB que
s’expandeix a 4,5 Petabytes

Existeixen molts tipus de malware, i no cal infectar o robar dades per a resultar perillós. És el cas de les bombes ZIP, fitxers
comprimits amb sofisticades tècniques que al descomprimir
creixen milions de vegades la seva grandària. L’investigador
David Fifield ha creat la bomba ZIP més potent del món: un
fitxer de 46 MB es converteix en un altre de 4,5 Petabytes. Un
Petabyte són 1000 Terabytes. Tenint en compte que un disc dur
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estàndard avui dia ocupa uns 2 TB, estem parlant d’una bomba
ZIP que només pesa 46 MB, però que quan es descomprimeix
ocupa l’equivalent a més de 2.200 discos durs, ocasionant tot
tipus de problemes. Desde bloquejar l’ordinador per saturació
a impedir que arrenqui, provocar errors per temperatura, etc.

Tres eines per trobar fonts d’informació
A Internet hi ha molts llocs fiables per buscar informació acadèmica que pugui sustentar les nostres notícies. El millor és Google Acadèmic, però no és l’únic. Prenguem nota:

El més interessant, a nivell tècnic, és que aquesta bomba ZIP
no utilitza la recursivitat per expandir-se milers de vegades la
seva grandària, sinó una tècnica diferent que consisteix en superposar fitxers uns sobre d’altres; per això és més difícil de detectar pels antivirus. L’investigador David Fifield explica al seu
bloc com ha creat aquesta bomba ZIP, usant el solapament
de fitxers: moltes capçaleres dels directoris que controlen els
fitxers comprimits, apunten a un únic fitxer, el contingut és el
mateix nucli, la qual cosa permet comprimir moltes dades en
poc espai, fins a aconseguir que una bomba ZIP de només 46
MB, es descomprimeixi per ocupar 4,5 Petabytes.

• DiverseSources
• WomenAlsoKnowStuff
• Sourcelist: Se centra en la tecnologia i la política.

Descrivint com funciona, Fifield pretén que els antivirus aprenguin a identificar aquest tipus de trucs, perquè els detectin quan
els usin els ciberdelinqüents. (Font: Fossbytes – foto: FayerWayer)

Photo Editor Pro/Polarr està dissenyat i optimitzat per a Windows 10, entre les seves virtuts trobem que gestiona la memòria i a la CPU d’una forma molt eficient. L’editor és compatible amb arxius JPEG i la majoria d’imatges en RAW de fins a
42 megapíxels.

Sens dubte, bons recursos per aconseguir dates rellevants.
Però mai deixeu de reportejar i buscar fonts directes, sobre tot.
(Font: Toolsforreporters.com)

Polarr Pro, un excel·lent editor de
fotografies
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Aquestes són algunes de les característiques de Photo Editor
Pro | Polarr: Arrossega les imatges directament a l’aplicació des
d’altres aplicacions. Dissenyada per a l’ús amb ratolí, teclat i
comandaments tàctils. Guia interactiva en l’aplicació per editar
fotografies. Àrea de treball extensible i plegable. La mida de
finestra que s’adapta a la pantalla. Permet modificar la temperatura, tint, contrast, saturació, intensitat, llums, exposició i ombres. Canviar els valors de claredat, enfocament, eliminació de
soroll, difusió i nitidesa. Permet distorsions, vinyetes i marges.
8 ajustaments de canal HSL. Tres ajustos de corba de canal.
Tonificació de la Il·luminació/Ombrejat. Combinació i barreja
de filtres. Múltiples ajustos locals circulars i gradients. Controls
flexibles de 4 punts per a posicionar ajustos i difuminat. Ajustaments de color bàsic, brillantor / ombres i claredat en els ajustos locals. Importa múltiples arxius JPEG, PNG i la majoria de
formats RAW. Exportar fotos a lot amb una qualitat i mida JPEG
personalitzats. Afegir i guardar marques d’aigua personalitzades durant l’exportació. Els filtres personalitzats també poden
ser importats i exportats. Més de 50 filtres.
Podeu accedir a una versió de prova (tot i que moltes opcions estan
bloquejades i són exclusives de la versió de pagament) que us donarà una idea de l’eina. Aneu a aquest enllaç. (Font: winphonemetro)
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IA: Definició i potencial a futur per a la
indústria de la comunicació
Per Merca 20

L’any passat, d’acord amb xifres del lloc Statista, el mercat internacional d’Intel·ligència Artificial (IA) únicament va recaptar
9.521 milions de dòlars (mdd). Però per 2025, s’espera que la
indústria tingui un volum de 118.600 mdd. És a dir, l’equivalent
a un creixement de mil 247 per cent en menys de 10 anys. I és
que hi ha una raó per la qual les expectatives són tan altes. Té
el potencial de transformar per complet múltiples indústries.

Adriana Olmedo Rejón, directora de Grup i Líder Regional de
Recursos Estratègics a JeffreyGroup, no veu l’IA com una definició tècnica. La descriu com “la capacitat de la tecnologia
d’aprendre i interactuar amb els processos humans”. La considera un facilitador de certs treballs i resultats “a partir de programari, màquines i desenvolupaments que aprenen i interactuen
entre si”. En aquest sentit, ja ha començat a transformar múltiples indústries.
I és que, segons Olmedo, la tecnologia ja no és un concepte
futurista. Avui és un desenvolupament que pot complementar el
treball humà. Si bé és un element més intangible, també està
molt més present. Hi ha experts que han proposat emprar IA al
reclutament de personal o processos de màrqueting. Així mateix, està en atenció al client, recerques d’internet i assistents
virtuals. Però en comunicació, el seu potencial i reptes són encara molt més grans.
Comunicació i IA
L’experta de JeffreyGroup assenyala que hi ha tres grans tendències de futur dins de l’ús potencial i responsable de l’IA en la
indústria de la comunicació:
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• Anàlisi d’audiències: Segons la directora, ja hi ha IA que
permet entendre millor al públic. Detecten i entenen els temes perfilant a l’agenda. Són capaços de mesurar reaccions
i interessos. Tot i que encara hi ha un repte en la identificació
d’intangibles com to, humor, sarcasme, etc. Alhora, la indústria
encara està en un procés d’aprendre a explotar-lo. En aquest
sentit, creu que és encara necessari que les marques i els experts desenvolupin millor el factor humà per analitzar aquestes
dades.

cia ficció sobre la tecnologia. Reafirma que això és més notable
en la por a la pèrdua de llocs de treball. Assegura que, més que
acabar amb els treballs, es veurà una interacció entre humans
i màquines.
Com a conclusió, la directora de l’agència reafirma que la indústria de la comunicació s’ha d’apropar a la IA, “entendre què
és i quin és el seu benefici per desmitificar-se una mica. [Cal]
perdre-li la por, adonar-nos que ja està inserida en la nostra
vida quotidiana. I [saber que], al final, sempre serà més artificial
que intel·ligent. I aquí és on el factor humà sempre serà fonamental perquè arribi a bon port i doni el millor resultat possible”.
(Il·lustració: workslog)

• Ús humà de la tecnologia: Sota aquesta mateixa línia, Olmedo creu que s’ha de reforçar l’atenció sobre el procés de presa
de decisions en un món amb IA. Assenyala que, tot i que siguin
algoritmes els que estan processant la informació, podrien no
estar presentant l’escenari complet. En aquest sentit, cal qüestionar les seves conclusions i reptar els seus resultats. D’una
altra forma, s’acaba per confiar plenament en un sistema amb
el potencial d’equivocar-se.

El 66% dels consumidors en línia
busca informació en marketplaces i 9
de cada 10 hi compra

• Difusió d’informació: Finalment, l’experta de JeffreyGroup
apunta que a la comunicació li correspon, com a experts, explicar clarament la IA al públic. Assenyala que encara hi ha molts
factors que permeten a les audiències caure en mites de cièn-

En l’actualitat, 7 de cada 10 internautes compra en línia, el que
es tradueix en 20,3 milions d’espanyols d’entre 16 i 65 anys;
sent la Generació Z (16-23 anys) la menys intensiva i el tram
de 24 a 30 anys els més intensius, superant fins i tot la mitjana.
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El perfil de l’eShopper és tan masculí (52%) com femení (48%),
amb una edat mitjana de 41 anys i activa en Xarxes Socials.

Segons l’estudi, la freqüència de compra en línia es manté en
3 vegades al mes, amb una despesa mitjana per compra de 64
€. La conveniència (97%), les ofertes i la varietat de productes
(95%), així com el preu (93%) són els principals drivers de la
compra en línia. Aquest any, creixen especialment els drivers
‘Només es pot comprar en línia’ i ‘Recomanació d’amics / coneguts’ que augmenten quatre punts percentuals. De fet, comprar
en botigues que només venen a Internet creix respecte a 2018.
L’estudi assenyala que el 71% dels usuaris confia en les pàgi-

nes web, fonamentalment gràcies a dos factors: una bona experiència prèvia, esmentat pel 79%, i gràcies a l’existència de
formes de pagament segures, a la qual al·ludeixen 74% dels
enquestats. També transmeten confiança la pàgina web de
compra (58%), la marca (56%), els bons opinions dels compradors (42%) i el segell de confiança en línia (35%).
Pel que fa a la utilització de dispositius per a la compra en línia,
tot i que l’ordinador segueix liderant (85%), el telèfon intel·ligent
creix i guanya pes. De fet en aquesta edició suma 8 punts percentuals, arribant ja el 53%, molt per davant de la tablet (18%)
i la Smart TV i la consola (5%). Els compradors en línia segueixen adquirint en major proporció productes físics i serveis;
però, el contingut digital juntament amb els productes físics ha
crescut aquest any. Així mateix, Entreteniment / Cultura (71%),
Viatges / Estades (69%) i Tecnologia / Comunicació (62%) són
les categories amb major penetració en l’últim any.
Els professionals consideren que els preus competitius són el
més important d’un eCommerce (63%). Oferir qualitat en els
productes (51%) i un bon servei al client (46%) són els següents
aspectes rellevants. Per això, els elements a treballar en el futur
estan en línia amb els aspectes que es consideren més relle-
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vants: oferir preus competitius, un bon servei al client i temps
d’espera reduïts; variables que pugen set i sis punts percentuals respectivament respecte a 2018. (Font: Infoperiodistas –
Infografia:
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’informe complert
Estudio anual eCommerce 2019. España (IAB Spain y Elogia).
CLICAR AQUÍ

La Biblioteca de Catalunya ofereix
la plataforma Premsa Catalana
digitalitzada
La Biblioteca de Catalunya ha posat
en marxa Premsa Catalana digitalitzada, un inventari cooperatiu que inclou
una relació de revistes i diaris catalans amb versions digitalitzades, fet a
partir de les informacions recollides a
institucions diverses. A 2019 compta
amb la descripció i enllaç a unes 2.000 capçaleres. Els seus
inicis es remunten als orígens de les primeres digitalitzacions al

nostre país, cap als anys 90 del segle passat, quan el nombre
de diaris que es microfilmaven superava als que es començaven a digitalitzar. Amb el pas dels anys, l’evolució de les tecnologies ha fet que els arxius i biblioteques hagin digitalitzat
progressivament bona part dels seus fons.
Premsa Catalana digitalitzada té com a objectius: Facilitar
l’accés a la premsa catalana digitalitzada des d’un únic portal,
que les institucions poden actualitzar en línia. Actuar com a instrument de suport a la planificació de digitalitzacions pròpies
i de preservació dels originals en paper, donat que inclou no
només les publicacions ja accessibles a la xarxa, sinó també digitalitzacions d’accés local o que són en procés de publicar-se.
Premsa catalana digitalitzada es pot visitar des d’aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Els periodistes ebrencs premien el
documental ‘A les fosques’
El documental A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada, dels periodistes Andreu Caralt, Oriol Gracià i Esther
Benet i l’antropòloga Maite Hernández, ha guanyat la cinquena
edició del Premi Terres de l’Ebre de Periodisme, atorgat per la
demarcació del Col·legi de Periodistes i dotat amb 1.000 euros. El treball recull testimonis de supervivents dels bombardejos que va patir Tortosa durant la Guerra Civil a càrrec de
l’Aviació Legionària italiana i la Legió Còndor. El jurat ha valorat
“l’aprofitament de la força d’uns testimonis que, a través d’un
relat en primera persona, han permès reconstruir un interessant
episodi històric”. També ha destacat “el valor d’unir en un únic
document un ventall tan ampli de veus”.
Els altres dos finalistes d’aquesta cinquena edició han estat
el documental Desconnectats, dirigit i elaborat per Toni Royo,
Santi Valledepérez de Films Nòmades i l’empresa de disseny
ABS; i la sèrie d’articles sobre el maqui Francisco Serrano, del
periodista Òscar Meseguer, publicats al setmanari l’Ebre.

En aquesta edició del Premi Terres de l’Ebre de Periodisme
s’havien rebut 17 treballs. El jurat estava format pels periodistes
Amparo Moreno, Josep Bayerri, Joana Pardos, Fàtima Llambrich i Anna Ferràs. A més, el Col·legi de Periodistes va fer un
reconeixement al programa La ciutat al dia, d’Amposta Ràdio,
per haver complert 25 anys ininterromputs en antena. (Font:
Comunicació 21)

Parlem de periodisme i desastres
Un nou llibre al carrer, Periodisme i desastres, de Márcia
Franz Amaral i Carlos Lozano Ascencio (coordinadors) i de la
col·lecció: Atlántica. El llibre reconeix que no totes les catàstrofes (terratrèmols, huracans, incendis...) són successos del mateix ordre, però la seva cobertura periodística sempre és difícil.
Abordar desastres suposa treballar amb molta pressió i més
en entorns on regna el desconcert. En aquest llibre (de moment només editat en castellà) es reuneixen estudis de casos
molt ben escollits. La conclusió és clara: s’hauria de prestar
més atenció als aspectes socials. En lloc d’abusar de l’impacte
emocional, el periodisme hauria de contribuir més al fet que les
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persones afectades sabessin què han de fer o bé, en el moment
de tractar les causes, les desigualtats socials haurien d’estar
més presents. La cultura de la prevenció hauria de imposar-se
a la del desastre, sobretot si tenim en compte que, a causa del
canvi climàtic, les catàstrofes són cada vegada més intenses i
freqüents. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Josep M. Figueres presenta
Resistència. La premsa en català,
censura i pressió
El Museu d’Història de Catalunya va acollir la presentació del
llibre Resistència. La premsa en català, censura i pressió, de
l’historiador Josep Maria Figueres, publicat per Editorial Base.
L’obra es presenta com un recorregut per la història de tres segles de persecució de la premsa catalana, oferint dues concepcions oposades de fer periodisme. El pròleg és del president a
l’exili Carles Puigdemont. L’acte de presentació va consistir en
un diàleg de Josep Maria Figueres amb el periodista i escriptor
Genís Sinca, presentat per Jaume Sobrequés, director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya. (Font: Llibertat.cat)

Què és la Catalapp?
Catalapp és la nova aplicació mòbil creada per la Plataforma
per la Llengua que permetrà valorar i comentar l’ús que es fa
de la llengua catalana en l’atenció oral, escrita i virtual dels
més d’1.500.000 de comerços i establiments geolocalitzats per
l’aplicació arreu dels territoris de parla catalana. Gràcies a la
Catalapp, els consumidors podran saber quins comerços tenen
una actitud més responsable amb l’ús del català. A més a més,
també servirà per fer coneixedors els establiments amb pitjor
valoració de la necessitat de millorar la seva política lingüística.
Com a consumidors, els catalanoparlants tenim dret de ser atesos
en la nostra llengua. Es fàcil descarregat la CatalApp des d’aquest
enllaç. Per a més informació, consulteu el web www.plataformallengua.cat/catalapp. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El president de la Fape: “El ‘tot gratis’
ha estat un gran perjudici per al
periodisme”
Per Victoria Gallardo / El Mundo

Amb quatre dècades en la professió, Nemesio Rodríguez (Ferrol, 1950) no concep el periodisme de punxades fàcils i fils de
Twitter. El president de la Fape (Federació d’Associacions de
Periodistes d’Espanya ) és dels que pensa que “la desinformació condueix a la submissió”. També opina que el futur del que

ha estat el seu ofici durant tants anys passa pel pagament. I
que aquest pagament només serà viable si els continguts realment ho mereixen.
Així ho ha assegurà en el curs que ha impartit a la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, titulat
Periodisme de veritat . “Les redaccions ja no aguanten només
amb el suport publicitari. Fer periodisme de qualitat és l’única
cosa que ens ajudarà a sobreviure. El ‘tot gratis’ ha estat un
gran perjudici per a nosaltres. Si un produeix una cosa que regala, el receptor tendeix a considerar que no val res. Això ens
ha restat prestigi i credibilitat”, lamenta.
Exemples com el del New York Times, que avui compta amb
la redacció més nombrosa de la seva història després de fitxar l’any passat a més d’un centenar de periodistes, són els
que utilitza per il·lustrar la necessitat que els editors dels mitjans de comunicació prenguin consciència de la importància de
contractar nous professionals, i que aquests vegin millorar les
seves condicions laborals i salarials. Per aquest motiu, s’uneix
a tantes i tantes veus que denuncien moltes de les ofertes de
treball que circulen en aquest entorn. “És una situació humiliant
per als periodistes, que denigra i debilita la professió”, assegura
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en referir-se a aquest tipus de propostes.” Hi ha algunes ofertes
de sis euros la peça. D’altres, directament, gratuïtes. És una
espècie d’esclavisme, una situació repudiable”, sostingué.
Una altra de les realitats que recentment ha provocat una resposta unànime de la Federació de Periodistes ha estat el veto
de diversos periodistes per part de Vox a alguns dels seus actes públics i celebracions. “Hem sortit en diverses ocasions per
rebutjar aquest obstacle a l’exercici del periodisme”, assegurà
Rodríguez. “Els ha molestat bastant i han contestat com contesta habitualment Trump, responent que ells no desinformen
i que els que expliquen mentides són els periodistes. Seguirem atents i vigilants davant de qualsevol decisió que prengui
Vox d’impedir el lliure accés dels periodistes als seus actes per
exercir en llibertat el periodisme, que és un element fonamental
de la nostra democràcia”.
En un context de canvis en el que els casos de desaparició
d’espais informatius cada vegada són més freqüents, Nemesio Rodríguez lamenta amb especial èmfasi aquest tipus de situacions: “La desaparició d’espais informatius resta pluralitat,
limita la possibilitat de poder informar-se amb un ventall diferent de mitjans. Convertir espais d’informació en entreteniment

i espectacle és un desastre. No crec que augmenti el prestigi
ni la credibilitat al mitjà”, sentencià. També es mostrà igualment
crític amb l’estructuració de moltes agendes periodístiques que,
al seu parer, vénen sovint marcades per l’activitat de les xarxes
socials. “ La immediatesa no pot impedir fer informació veraç.
Estem obligats a verificar i contrastar. Si no ho fem, no podem
donar la culpa a la rapidesa. Deixem de seguir l’agenda que
marca les xarxes. Recuperem la nostra pròpia agenda informativa “.
Amb la vista posada en el futur, assegura que no li agrada exercir de “endeví” ni de “pronosticador”. D’aquí la seva prudent
anàlisi sobre el paper que el periodisme imprès tindrà en els
propers anys. “Tots els que van pronosticar que el paper desapareixeria l’any 2020 s’han equivocat. Tots els que diguin que
desapareixerà el 2025, s’equivocaran”, apuntà. “És cert que hi
ha una evidència digital”, concedí. “Els joves ja no s’informen
pel paper i les tirades han disminuït. Es veu que és un camí
que condueix a un futur en el qual, segurament, el paper ja no
hi serà, però hi ha hagut molta gent que ha viscut d’aquests
pronòstics donant conferències. Avui, evidentment, ja no les donen”. (Infografia: clasesdeperiodismo)
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Pobrets periodistes!

Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

Aquesta primera fase de l’era digital està resultat nefasta per a
moltes professions, la de periodista entre les més perjudicades,
per la qualitat de la informació en general i per la desigualtat
econòmica planetària. La majoria dels periodistes que treballen als mitjans digitals ho fan com a autònoms, amb precarietat laboral mal pagada. Una pàgina destacada per a aquests
professionals, en la qual es comparteixen diferents ofertes de
Catalunya, publicava recentment que una empresa buscava redactors amb una remuneració de dos euros per articles de 200
paraules, és a dir, 0,01 cèntims d’euro per paraula, bruts. A això
cal afegir temes com l’abús de becaris, els periodistes que es
veuen compel·lits a fer publicitat i altres corrupteles.

L’APM, en el seu valuós informe anual, ha posat en relleu en
diverses ocasions la precarietat laboral enquistada en el periodisme i la lamentable pèrdua d’estatus dels seus professionals.
Un altre estudi recent, “Característiques dels periodistes en línia espanyols: consolidació d’una professió en un context de
crisi econòmica”, de les professores Luisa Martínez García i
Celina Navarro Bosch, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), té entre les conclusions una destacada: “l’economia
digital que suposa, entre altres coses, una plantilla laboral reduïda, és una arma de doble tall per als periodistes emprenedors, d’una banda, els ha permès continuïtat laboral -a un cost
alt però que assumeixen- però, per una altra banda,
Segons diverses pàgines especialitzades, el normal ara és que
es pagui als autònoms entre 30 i 50 euros per una peça treballada d’uns mil paraules. Facin els comptes, després de pagar la
quota d’autònoms, la llum, la connexió a Internet... Però és bastant freqüent que s’ofereixin treballs molt per sota d’aquestes
quantitats, realment irrisòries si no insultants. Evidentment,
algú hi haurà que les accepti. “Agenda Periodistes”, centrada
a Catalunya, és un espai d’ofertes que diu tenir més de 10.000
membres. Una oferta recent especificava que es tractava de fer
continguts en castellà per a una companyia asseguradora. Es
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requereix poder facturar a Espanya i tenir coneixements SEO.
S’ofereix dos euros per fitxa d’unes 200 paraules. O sigui, 0,01
cèntims d’euros per paraula escrita,
La revista Quadernos de Relaciones Laborales, que edita la
Universitat Complutense de Madrid, publica un informe titulat “Aprenents explotats. Precarització del treball periodístic a
través d’una lògica abusiva de beques i pràctiques”. El títol ja
és prou expressiu. “Un percentatge enorme de la feina en el
sector periodístic és despatxat per plantilles encobertes fora de
conveni, falsos autònoms i becaris i estudiants en pràctiques,
gratuïtament o en condicions precàries. Mentrestant en les redaccions se segueix acomiadant gent i reduint els sous”.
S’ha presentat a Barcelona un llibre titulat “L’ètica i els periodistes que fan publicitat”, de Manel López. Posa en dubte la
professionalitat dels que es deixen seduir a tals pràctiques i cita
noms que no reproduiré. Tal com estan les coses...
Una investigació de l’empresa Cxense mostra que al voltant de
la meitat dels enquestats diuen mostrar-se pessimistes sobre el
futur de la professió. La reducció de la qualitat editorial es cita
com la principal amenaça per al futur dels mitjans. S’esmenten

també com negatives la reticència dels lectors a pagar pels
continguts i la proliferació de la desinformació.
Evidentment, els professionals d’aquesta especialitat, entre els
quals em compto, amb més de 45 anys de servei, tenim la nostra pròpia responsabilitat en aquests lamentables fets. Caldrà
fer autocrítica. No obstant això, les diferents facultats, escoles
i màsters, segueixen plenes d’aspirants a periodistes i entre totes treuen al carrer a prop de 2.000 titulats per any. Alguna cosa
estem fent malament. (Foto: Fundeu.do)
NOTES: Els lectors d’El Butlletí poden accedir a la investigación
de la empresa Cxense “No atureu la premsa!”. CLIQUEU AQUÍ
També us oferim l’estudi “Característiques dels periodistes en
línia espanyols: consolidació d’una professió en un context de
crisi econòmica”, de les professores Luisa Martínez García i
Celina Navarro Bosch, de la UAB, publicat a la Revista Latina
de Comunicació Social. Només cal clicar en aquest enllaç.
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Jeff Jarvis: “No he estat bastant
radical en imaginar el futur del
periodisme”
Per Jordi Pérez Colomé / El País Tecnologia

és contagiós: internet ho ha canviat tot, però segueix havent-hi
demanda d’informació.
Seguim en una transició que potser duri alguna dècada més.
Als Estats Units, amb més de 3.000 acomiadaments, enguany
va camí de ser el pitjor any per a periodistes en una dècada:
i això que entre 2009 i 2017 les redaccions nord-americans ja
van perdre un 23% dels seus reporters. Jarvis, vist el vist, creu
que ha de ser més radical. Va parlar amb El País en la trobada de l’Associació Internacional d’Investigació de Mitjans i Comunicació (IAMCR, en les seves sigles en anglès), que es va
celebrar a la Facultat de Ciències de la Informació de la Complutense de Madrid.
Porta més de 10 anys intentant endevinar com serà el periodisme del futur.
No he tingut èxit.

El professor Jeff Jarvis té un dels treballs més desafortunats
del món: guru del futur del periodisme. La llarga crisi de l’ofici
resisteix de moment tot tipus de profecies. Jarvis, professor de
la City University de Nova York, segueix però suggerint noves
idees tot i passades prediccions avariades. El seu entusiasme

En aquests 10 anys hi ha hagut històries d’èxit: New York
Times, Washington Post, Guardian. Però periòdics més petits o països o regions amb audiències més petites segueixen patint.
Vénen de ser negocis fantàstics. En moltes ciutats dels Estats
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Units eren monopolis. Hi havia diaris que l’any 2000 guanyaven
40 milions de dòlars només amb anuncis classificats. I puf, tot
ha desaparegut. És molt difícil desmembrar i recompondre’s un
mateix. És difícil abandonar una cosa que vols que segueixi
així sempre.
Porta anys intentant donar amb solucions que s’enfonsen.
Puc ser un farsant. No defenso que tingui raó.
El periodisme emprenedor, per exemple.
Sí, creia que els blocs hiperlocals serien un pilar de l’ecosistema
del futur. Però és massa difícil i arriscat. Els periodistes no volen
vendre o portar un negoci. Em vaig equivocar. No és un pilar. Hi
ha també coses interessants de periodisme sense ànim de lucre:
Texas Tribune, The City a Nova York, Propublica. És excitant,
però no hi ha prou finançament per resoldre tot el problema.
La solució és un misteri, però el problema?
L’evidència és clara: hem de canviar. Hi ha moltes oportunitats.
Mentre veiem internet com una amenaça, estem fastiguejats. Si
mirem internet com la base per canviar la nostra relació amb el
públic, hi ha base per a alguna cosa. En realitat crec que no he
estat prou radical.

Però si és el més radical.
No he estat bastant radical amb el futur. Així penso ara: hem de
repensar per a què serveix el periodisme en una societat, començar a afrontar els problemes i aprendre d’altres disciplines.
Si estem massa polaritzats i les comunitats no s’entenen entre
si, cal construir ponts. Tenim també que aprendre dels antropòlegs i preguntar-los com entendre una comunitat, com escoltar-la, com aconseguir evidència, com connectar. Hi ha també
una crisi d’intel·ligència: com pot ser, per exemple, que un 40%
d’americans cregui que Trump val la pena. Hem de mirar la
neurociència. Què diu la ciència sobre que la gent s’enganya
sobre els seus millors interessos?
Usa una metàfora sobre una casa en flames. Mentre es crema, la indústria ha de construir una nova llar diferent en
una altra parcel·la. Però no és més precís dir que estem
reconstruint la mateixa casa mentre es crema?
Sí. Les empreses segueixen depenent del volum: els anuncis del
paper, els clics, la publicitat programàtica en línia. Estan tancades en un cicle. No poden reconstruir la casa en flames i alhora
estar generant més flames.
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Costa desenganxar?
Mirem a Google o Facebook, veiem la seva escala i volem ser
com ells. Seguim en el negoci de les masses. És un problema
fonamental. Hem d’aprendre a personalitzar, hem d’aprendre
valor. Hem de repensar la nostra economia al voltant de la variable usuari valuós. El Telegraph va optar per un mur de pagament, el Guardian per tenir membres, però tots dos van passar
per un procés de reducció del contingut. Abans anaven només
a produir pàgines vistes.
El problema és on tallar.
Un, deixa de reescriure el dels altres. Sé únic. No facis notícies
barates, comuns. Algunes has fer-les, però no gastis diners en
això. Dues, busca valor. Què és valuós en la vida de la gent?
Què puc fer que realment vagin a utilitzar? Això inclou periodisme d’investigació, inclou actuar com a vigilants del poder. Però
no parlo d’oferir només periodisme. Tinc una posició única al
mercat. Un diari de Seattle està premiant als periodistes per
quantes subscripcions aconsegueixen els seus articles. Tampoc funcionarà. Perquè, primer, passa una sola vegada. Dos,
és una mètrica més, però hi ha alguna cosa que causi retenció?
Necessitem noves mètriques sobre valor. Cal inventar alguna
cosa nova.

El negoci del periodisme era el contingut.
Ja no pot ser l’única recompensa. Cal oferir accés a membres
d’una comunitat, a contactes amb periodistes, a esdeveniments, descomptes, educació.
És fàcil imaginar a periodistes que llegeixin això i pensin
què complicat.
Ho és. Però amb un mur de pagament limites conversió, separes als teus lectors. Els que et vulguin molt, pagaran. Però
limites la teva influència.
Els murs de pagament no són una salvació?
Ens enganyem si creiem que són la salvació. Sempre espe-
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rem el pròxim messies: tauletes, publicitat programàtica, murs
de pagament. Acabo de veure un estudi de l’Institut Reuters
d’Oxford i han trobat que la meitat dels pagaments de subscripcions digitals van a tres marques: New York Times, Washington Post i Wall Street Journal. Així que si ets el Cleveland
Plain Dealer, serà un repte tirar endavant: no tens la mateixa
audiència ni abast, la mateixa conversió lector-subscriptor, no
pots cobrar el mateix, perdràs més subscriptors perquè no ets
tan valuós. Els murs no et salvaran.
La reputació dels mitjans és baixa. Potser el periodisme ha
de deixar de fer-ho algú anomenat periodista?
Tenim un paper diferent. Ja no és només produir contingut. Cal
pensar què fer amb la societat. El meu consell és ser valents i
provar noves idees boges.
Quina és la seva opció ara?
Una estratègia basada en la relació amb comunitats. Necessitem ampliar la definició de comunitat. Quan els pregunto als
meus alumnes de periodisme social a Nova York de quines
comunitats són membres, comencen amb obvietats: visc a
Queens, sóc estudiant. Llavors algú a la classe diu: “Tinc problemes de salut mental”. Boom, canvia la discussió. Hi ha un

altre que ho diu i, de sobte, hi ha una connexió. És una petita
comunitat. Hem d’ampliar el concepte de comunitat més enllà
del que és obvi de la geografia i la demografia. Una comunitat
no són els millennials, sinó propietaris de gats o els pares joves. No hi ha moltes notícies noves sobre la caca de nadó o els
bolquers, però per què no podem oferir-los un mapa de la teva
ciutat accessible per a carrets.
Però això escala? Serveix per a grans redaccions?
Sempre sento que no escala. Treballarem amb diabètics a Madrid. Fem-ho bé. Aprenem a fer-ho, i podrem repetir per a moltes
altres comunitats. No crec que s’hagi fet en diaris. Vull veure-ho.
Alguns mitjans poden pensar que els queda l’opció d’anar
a pregar diners a gent poderosa?
I que l’hi en donin i els diguin: porta’t bé. No és el que ha passat
en els últims 15 anys en tants països d’Europa? És una cosa
que perjudica la seva reputació. Per desesperació van a la font
dels diners. També passa amb els diaris locals als Estats Units.
És un assumpte d’escala.
Pinta malament.
És complicat. Sempre faig servir el truc de Gütenberg. Va intro-
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duir la impremta el 1450. Però el primer periòdic és de 1605.
Una cosa que ara veiem com a obvia va trigar un segle i mig. I
els primers periòdics van fracassar perquè no tenien model de
negoci. Així que ara estem com en 1475. En els primers dies.
El cas del Guardian és fascinant. Tenien 1.000 milions al banc,
estaven tranquils fins que els van dir: al ritme de despesa actual
us duren vuit anys. Això els va motivar. Ara no perden diners,
però segueixen patint. Els va motivar veure una data de mort
segura.
Però segueixen patint.
Sempre. Però només necessiten sobreviure. (Fotos: Jesús de
Miguel-Tribuna Complutense)
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Un periodista ha de tenir la carrera de
Periodisme?
Per Teguayco Pinto / eldiario.es

El passat 22 de juny, la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), la primera organització professional de
periodistes a nivell estatal, que compta amb més de 19.000
associats, va decidir que no admetria als que no estiguin en
possessió del títol de periodisme, independentment de si estan
exercint com a tals.
La mesura entrarà en vigor el 30 de març de 2020 i “suposa
la supressió de la coneguda com a ‘tercera via’, per la qual,
amb caràcter excepcional, les associacions federades podien

sol·licitar a la Federació autorització per admetre com a socis
als que, sense tenir l’esmentada titulació, exerceixen el periodisme de forma continuada i com a principal mitjà de vida”, segons va expressar la FAPE en un comunicat.
La decisió ha aixecat crítiques en alguns sectors, especialment
entre els periodistes i comunicadors científics, representats per
l’AECC i que provenen majoritàriament d’altres titulacions. “La
majoria dels nostres socis no són titulats en periodisme”, assegura a eldiario.es el president d’aquesta associació, Antonio
Calvo, “pel que creiem que no és lògic continuar pertanyent a
una associació a la qual no poden entrar la meitat de els nostres socis”.
Limitar la professió als titulats.- A la pràctica, la mesura de la
FAPE no tindrà cap efecte sobre la professió, però s’emmarca
dins dels intents en alguns sectors de reforçar la posició dels
periodistes titulats en el mercat laboral, ja que, segons l’Informe
Anual de la Professió Periodística, els periodistes a l’atur consideren que una de les principals dificultats per aconseguir una
feina en el sector és “que els mitjans demanen cada vegada
menys periodistes i més altres professionals amb perfils i especialitats diferents”.
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En l’actualitat, segons les xifres registrades en el Servei
d’Ocupació Públic Estatal (SEPE), hi ha una mica més de 6.800
periodistes inscrits en les llistes de l’atur, el que suposa una
reducció de més d’un 35% respecte a les dades de fa 5 anys,
quan aquesta xifra va arribar al seu màxim amb més de 10.000
aturats.
La decisió també va en la línia dels col·legis professionals de
periodisme, que sempre s’han mostrat contraris a l’entrada de
no titulats en el sector. “Exigir la col·legiació per exercir la professió seria el més recomanable, però és gairebé una utopia i ara
mateix la nostra prioritat és intentar evitar al màxim l’intrusisme”,
assegura a eldiario.es Xavier Puig, portaveu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, un dels nou col·legis d’aquest tipus que hi
ha a Espanya i que agrupen uns 7.000 col·legiats.
“És l’objectiu ideal”, afirma el president de la FAPE, “a tots els
periodistes ens agradaria que la nostra professió fos regulada,
és una cosa que venim perseguint i defensant des de fa moltíssim temps i no ho hem aconseguit perquè xoquem amb l’article
20 de la Constitució”. L’esmentat article estableix que tots els
espanyols tenen dret “a comunicar o rebre lliurement informació
veraç per qualsevol mitjà de difusió”.

Tot i ser contrària a la Constitució, aquest tipus de mesures
sembla haver calat entre més de la meitat de periodistes. En
2018, l’informe sobre la professió va introduir per primera vegada una qüestió sobre la consideració que atorguen els periodistes al títol de llicenciat o graduat a l’hora d’exercir i el 56% dels
enquestats va considerar que per a la pràctica del periodisme
la titulació hauria ser obligatòria.
“És una restricció absurda”.- La posició de la FAPE i els
col·legis també compta amb molts detractors, que consideren
que la demanda de perfils diferents des dels mitjans obeeix a
l’evolució de la professió. “El periodisme no és avui una activitat
genèrica i cada vegada és més important estar especialitzat”,
assegura Calvo, “de manera que el lògic és que puguin accedir
al periodisme persones provinents de diferents àmbits”. Al final,
resumeix el president de l’AECC, “la mesura de la FAPE és una
decisió anacrònica que atempta contra del futur de la professió
i tanca els ulls davant la realitat”.
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També s’oposa a aquest tipus de mesures la sotsdirectora de
l’Escola de Periodisme d’El País, Gabriela Cañas. “És una restricció absurda, la competència en qualsevol ofici és bona, perquè t’obliga a superar-te i a ser millor”, assegura a eldiario.es.
“Si partim de la base que no cal la titulació per ser un bon periodista, en restringir el que estem fent en empobrir la professió”.

tes. Mentre que alguns professionals creuen que el grau és
l’única titulació que ofereix la formació necessària, uns altres
consideren que aquest no té perquè ser l’únic camí per aconseguir aquesta formació i alguns fins i tot posen en dubte la utilitat
de la cursa a l’hora de formar futurs professionals.

A més, Calvo considera que la situació actual del mercat laboral
que han d’afrontar els periodistes no obeeix a la competència
de professionals provinents d’altres titulacions, sinó a una oferta acadèmica que qualifica de “absurda”. En el curs 2017-2018,
es van oferir a Espanya 66 graus i 83 títols de màster en Periodisme en els quals estudiaven uns 19.000 alumnes.

“Nosaltres sempre hem exigit la titulació”, afirma el portaveu del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, i especifica que “no compten
ni els màster, ni els postgraus perquè considerem que aquests títols
no proporcionen els mateixos coneixements que una llicenciatura”.
Des de la FAPE, Rodríguez assegura que encara no han tancat la
porta als que tenen un màster de periodisme, però provenen d’altres
titulacions, “el que no vol dir que no es tanqui més endavant”.

El nombre anual de graduats que surten d’aquests cursos ha
variat durant els últims anys entre els 2.600 de 2003 i els poc
més de 3.900 de 2014. El passat curs es van graduar a tot
l’estat una mica més de 3.400 estudiants de periodisme, mentre
que els mitjans de comunicació tot just absorbeixen uns 600
professionals a l’any.

Calvo no nega que sigui necessària una formació per ser periodista, però no està d’acord amb que sigui necessari cursar un
grau. “Aprendre a escriure una crònica no és com aprendre a
operar d’apendicitis, és clar que no qualsevol pot fer-ho, però
no calen quatre anys de carrera per això i crec que la formació
en periodisme hauria de ser un màster o un postgrau”.

El debat sobre la formació en periodisme.- El debat també
afecta de ple a la manera d’abordar la formació dels periodis-

Cañas, per la seva banda, assegura que a l’Escola de Periodisme, on es pot cursar un màster, “arriben titulats en tot tipus de
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carreres, fins i tot tècniques, i en dos mesos es posen a l’una
amb els que han estudiat Periodisme”. La professió, conclou
aquesta periodista, “no és una carrera tècnica, com pot ser dret
o medicina, sinó un ofici del que cal aprendre les seves bases
fonamentals”.
Una cursa més enllà del periodisme.- El fet que alguns professionals considerin que per a exercir la professió no cal cursar
el grau, no implica que es consideri que la titulació és prescindible. “La cursa no només està destinada a que els estudiants
acabin treballant en una redacció, hi ha qui es dedica a investigar en comunicació, a fer audimetrías, estudis de mitjans, etc., i
això és una cosa del que gairebé mai es parla”, explica a eldiario.es la catedràtica i coordinadora de la titulació de Periodisme
a la Universitat de València, Carolina Moreno.
De fet, segons el Llibre Blanc dels Títols de Grau en Comunicació, publicat per l’ANECA, un titulat en Periodisme pot “realitzar
tasques d’investigació i anàlisi de fenòmens i processos de comunicació, actuals o prospectius per a tot tipus d’organitzacions
públiques i privades” i està “capacitat per a les tasques de mediació, assessoria, consultoria i mesurament”.

“En els màsters de Periodisme se li dóna a tot tipus d’estudiants
una formació pràctica perfectament vàlida per poder exercir
l’ofici”, assegura Moreno. No obstant això, “no es donen en
profunditat els fonaments teòrics de la comunicació, que serien necessaris per poder investigar en aquest àmbit i que sí
s’ofereixen al grau”. (Fotos: UPF i Media.cat)
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Com promoure històries locals
d’investigació
Per Engaged Journalism Accelerator

La cooperativa de mitjans de comunicació belgues Medor va
crear cartells distintius per informar els ciutadans sobre històries publicades a la revista local que es relacionen amb la
seva ciutat. Aquest estudi de cas es va publicar per primera
vegada a Engagement Explained, un butlletí quinzenal que et
proporciona estudis de cas periodístics dedicats a organitzacions de notícies de tot Europa.

En poques paraules; cartells de color groc brillant i distintius per
informar els habitants sobre històries úniques i properes.
Antecedents. Médor és una cooperativa de mitjans amb seu a
Bèlgica que produeix una revista trimestral centrada en el periodisme d’investigació. Té aproximadament 950 accionistes.
També compta amb 2.600 subscriptors i ven 7.000 exemplars
més de cada número en 700 llibreries, botigues de cooperatives, mercats, centres culturals i teatres de Bèlgica.
Va ser fundada a finals de 2015, després que un grup de 19
periodistes no es conformés amb la manera com els mitjans
de comunicació belgues informaven sobre temes importants i
van decidir iniciar la seva pròpia publicació. Els fundadors, que
inclouen periodistes, dissenyadors gràfics i fotògrafs, es complementen amb dos membres del personal a temps complet i
autònoms. Cinc editors giren la redacció de cada tema de la revista per compartir la càrrega de treball i garantir que la revista
cobreix una varietat de temes cada any.
Les vendes de la revista impresa a les llibreries representen al voltant
del 50% dels ingressos de Médor i es complementen amb un règim
de membres/subscriptors que es posarà en marxa a finals d’any.
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Al gener de 2019, Médor es va convertir en becari de
l’Accelerator de periodisme compromès. En aquest sentit, treballa a Médor on Tour, una sèrie d’esdeveniments presencials
a diferents ciutats de Bèlgica, i també està desenvolupant nous
canals en línia per obtenir comentaris i idees de fonts dels
membres, molt col·laboratius.

Medor va incloure una història sobre Emir Kir, l’alcalde de SaintJosse, un municipi de Brussel·les, i el seu estil i vinculació autoritaris amb el turc AKP, així com una història sobre la caça
il·legal a les Ardenes. Altres ciutats com Marche-en-Famenne,
Libramont, Lieja, Amay i altres tres ciutats de la província de
Luxemburg, també van participar-hi.

Com ho van fer? L’equip de Médor va voler informar els lectors
sobre les investigacions publicades sobre temes (per exemple,
la caça) o les figures polítiques d’interès de les seves ciutats.
El 2018, Tiffany Lasserre, líder de les comunicacions de Médor, va tenir la idea d’utilitzar les llibreries que venen la revista
trimestral per ajudar a impulsar les vendes (les llibreries venen
el 30% de cada revista impresa, de manera que és interessant
vendre més còpies)

Els distribuïdors de la revista i una empresa de lliurament de
bicicletes van enviar els cartells de color groc brillant a les llibreries. També es van exhibir en els quioscos, centres culturals
i botigues locals que van donar permís i els cartells van destacar en totes les botigues des de les quals els ciutadans locals
podien comprar la revista. Cinc mesos després de mostrar els
pòsters, les dades sobre la quantitat de revistes que es van
vendre es remetien a Médor i s’analitza el resultat de la utilització dels pòsters.

Tiffany va tenir la idea d’imprimir pòsters específics de la història que les llibreries podien mostrar als seus aparadors per
alertar a la gent de les històries. Va treballar amb el col·lectiu
de disseny gràfic Open Source Publishing per crear set pòsters
sobre set històries locals diferents utilitzant Scribus, un programari de tipus InDesign de codi obert.

Què van aprendre?
Per les dades recollides fins ara, les botigues promogudes amb
cartells prou vistosos han demostrat tenir un percentatge reduït
de vendes en comparació amb botigues sense pòsters. Aquest
any es farà més anàlisi per entendre quina part d’aquest fet es
deu als pòsters o altres factors.
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Col·laborar amb el distribuïdor de la revista va funcionar bé,
però la utilització de distribuïdors professionals a la propera
vegada permetria a Médor utilitzar els seus coneixements i
col·locar els cartells en els llocs que guanyessin més visibilitat.
Posar a l’abast la idea dels pòsters a les llibreries va resultar
útil per obrir canals de comunicació amb els propietaris sobre la
col·locació de les revistes i altres possibles promocions.

Els comentaris dels propietaris de llibreries eren sovint sorprenents. Per exemple, un home de Brussel·les que, segons
sembla, tenia lligams amb l’alcalde, va veure els pòsters i va
demanar a la llibreria si podien retirar el cartell (cosa que no
van fer). Un altre va entrar i va comprar totes les revistes a la
botiga (l’equip creu que era evitar que els ciutadans la llegissin).

Algunes botigues no volien col·locar el cartell als seus aparadors perquè temien que altres revistes sol·licitessin el mateix, i
no volien estar aclaparades per les peticions.
Ara, l’equip està planejant utilitzar els cartells com a forma de
reunir històries, en lloc de donar-les a conèixer, convidant els
habitants a conèixer periodistes en quatre ciutats en determinades dates. Pretenen provar-ho al setembre com a part del seu
projecte Médor on Tour.
Segons Tiffany Lasserre, executiva de comunicacions, Médor “volia alertar, provocar curiositat i incitar els lectors a llegir
l’article en qüestió que estava relacionat amb la comunitat on
vam publicar els pòsters. I, per descomptat, que Médor es conegués en una localitat en la qual el nostre públic lector encara
era petit”.
Com millorarem?, Lasserre diu “podríem provar amb un millor
disseny. Actualment utilitzem fulls de colors amb tinta en blanc
i negre. També podem implicar als nostres lectors en la distribució. Seria interessant”. És més,la portaveu de Médor va
inicitar a altres mitjans de proximitat a provar el model per ells
mateixos. Així, una estació de ràdio PBS va utilitzar 50 cartells
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per actualitzar la població local a través de 10 comtats sobre els
resultats electorals entre el 2018 i el 2019.
Però és grans fan bo el model de Médor: The Guardian va utilitzar la publicitat de cartelleres a Nova York per promocionar
la seva edició en línia quan va obrir una nova sala de premsa
2013.
Helsingin Sonomat, el principal diari de Finlàndia, va crear una
campanya digital sobre cartells de més de 280 anys a Hèlsinki,
per recordar a Donald Trump i Vladimir Putin la importància de
la llibertat de premsa.
Huffington Post va crear una redacció pop-up a Birmingham per
informar sobre temes que no estaven inclosos a la segona ciutat del Regne Unit.
Una publicació local sense ànim de lucre amb seu a Nova York
tindrà sales de premsa obertes a diversos barris de Brooklyn,
en col·laboració amb la biblioteca pública de Brooklyn.
L’emissora pública de ràdio KPCC de Los Angeles ha recorregut al correu electrònic i als cartells vistosos per arribar a noves
audiències.

Tot plegat amb una finalitat ben honesta: promoure històries
d’investigació locals. I que siguin llegides. (Il·lustracions: engagedjournalism)
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Europa, la innovació i el suport a les
notícies locals
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de Comunicació

No té sentit que la revolució tecnològica estigui alentint. Sembla que ans al contrari, som al començament d’una nova fase
de disrupció. L’època de la intel·ligència artificial portarà noves
oportunitats per a la creativitat i per a l’eficiència, però també
per a una major desinformació i manipulació. Ho diuen els americans, però s’entreveu.
En els anys vinents, ja no ens preguntem què és veritat, sinó
si la informació és igual generada per un humà. Els robots i

els agents intel·ligents jugaran un paper creixent en les nostres
vides.
S’ha vist fa pocs dies seguint la sessió News Labs and Innovation del World News Media Congress, de Glasgow, on es van
explorar els temes més urgents en l’escena d’innovació dels mitjans de comunicació d’avui: AI, aprenentatge automàtic i veu.
Les notícies seran escrites per màquines, els programes de televisió es reuniran i seleccionaran segons els nostres gustos
personals, els cotxes es conduiran sols. Gaudirem de la comoditat i de la facilitat d’elecció, però també ens preocuparem si
podem mantenir el control. Ens preocuparem cada vegada més
per qui programa els algorismes.
Els dispositius de realitat augmentada avançats, com el Magic
Leap, han començat a combinar objectes reals i físics d’una
manera dissenyada per enganyar el cervell. D’alguna manera,
és una metàfora de tota mena d’altra convergència entre el món
real i el món digital: des d’ara s’està fent difícil separar-los. Els
serveis es dissenyen cada vegada més a través d’un sistema
digital i espais físics. Els periodistes es troben cara a cara amb
els lectors; Amazon està obrint botigues; la identitat i la banca
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estan sent integrats als smartphones i altres dispositius. Fins i
tot la guerra s’ha convertit en virtual, amb Corea del Nord, Rússia i possiblement l’Iran augmentant la seva capacitat d’orientar
l’objectiu de la infraestructura de la qual depenem.
Tot això succeeix amb una rapidesa i complexitat que dificulten
els polítics, reguladors, acadèmics, editors i periodistes mantenir-se al dia. Quedava clar a Glasgow en el panell WNMC.19:
“La IA no és una tendència tecnològica més”. Amb la tecnologia
i el seu impacte ara global, qui pot parlar en nom de ciutadans
i els compromisos necessaris entre comoditat i la privacitat, entre la llibertat d’expressió i els discursos d’odi?
La darrera enquesta de WAN-IFRA sobre els líders dels mitjans
de comunicació mostra que el poder de les plataformes es considera l’única i més gran amenaça per a l’èxit de l’any següent,
amb una cinquena part dels editors (un 21%) que seleccionen
aquesta opció. Però hi ha dos factors interns, la resistència al
canvi i la incapacitat per innovar globalment (36%).
Els mitjans han de repensar el seu paper al món. A Glasgow
ha quedat clar –per si algú encara en tenia dubtes– que els
mitjans de comunicació estan immersos en un canvi de cultura

periodística. És necessària la crítica i seleccionar les estratègies adequades. Mentre que AI, veu, AR/VR, missatgeria, i el
canvi cap a la subscripció es troba entre les tendències clau per
tirar endavant, la forma precisa i puntual d’aquestes oportunitats continuen sent incertes.
El panell WNMC.19 ha constatat que “innovació” era la paraula
present a tots els llavis, però en realitat pocs la practiquen en
els seus treballs quotidians. Si la constatació que esmento es
palesava a Escòcia, fa molt pocs dies, a Granollers, l’assemblea
de l’AMIC va tenir la valentia de fer-se seu aquest mot i la seva
intencionalitat. L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació –sens dubte una formigueta dins el jardí que aixopluga els mitjans de la WAN-IFRA– pren el brau per les banyes
i demostra, amb números i fets, que la seva posta per l’I+D,
la innovació i la formació és més possible entre els mitjans locals que en els nacionals. D’aquí que, com escrivia en el meu
article anterior, els editors de grans diaris tinguin la informació
local en el seu punt de mira. I així, la mateixa gran organització
d’editors del món, la WAN-IFRA, ha fet públic en el WNMC.19
que exporta cap a Europa el seu programa per donar suport al
periodisme local.
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Ara es converteix en 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, vigent als Estats
Units. El programa 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, amb l’ambició
que aprenguin i desenvolupin habilitats i capacitats que millorin, no només el seu periodisme, sinó també la seva economia.
Finançat per la GNI en el seu primer any a Europa, 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 que posar a l’audiència en el
centre de tota l’activitat és l’única manera d’aportar valor.
Cal que immediatament els representants dels mitjans
d’informació local a Catalunya –amb el suport del Govern–
s’interessin per incloure capçaleres catalanes entre els 12 mitjans que es puguin seleccionar. Es faria justícia amb l’històric
periodisme català de comarques i descobriríem el veritable rerefons del nou programa, que, o molt m’equivoco, o no és altre
que reforçar el periodisme local en els grans mitjans nacionals i
estatals en detriment de la veritable premsa local, la “de casa”,

aquella que és “de confiança”. Ull, doncs. Moguem fitxa i participem del joc. (Infografia: liniaxarxa.cat)

