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el 20 de setembre
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Com encoratjar la renovació de
subscripcions
Per Laura Hazard Oweb / Media Lab

universitats de Notre Dame i Emory, els subscriptors de diaris
que reben un benefici a curt termini per contrarestar una falla
en el lliurament tenen menys probabilitats de renovar la seva
subscripció quan arribi el moment, el que indica que els diaris
haurien de revisar les seves tàctiques per atendre les queixes
dels clients. Per exemple, podrien optar per renovar descomptes, ampliar o actualitzar les subscripcions existents, i aprofitar
regularment l’oportunitat per recordar als clients quin seria el
preu “complet” de la subscripció.
“Descomptar el cost del servei d’un subscriptor pot portar a
aquests a ajustar el preu que creuen que és just pel servei”,
escriuen els autors de l’estudi. “Quan venç la subscripció i els
subscriptors comparen el preu de renovació amb el preu de
recuperació més baix al qual s’han ajustat, poden tenir dubtes
respecte de renovar per una altra temporada”.

Ets subscriptor d’un diari imprès i un matí no el reps. Truques
al servei al client i amenaces amb anar-te’n. El representant del
servei al client t’ofereix un descompte per la resta del teu temps
de subscripció, que acceptes. Però què faràs quan arribi l’hora
de renovar la subscripció? D’acord amb un nou estudi de les

Vamsi Kanuri, professor assistent de màrqueting a Notre Dame,
i Michelle Andrews, professora assistent de màrqueting a Emory,
van analitzar les dades d’un diari no especificat en l’estudi entre
gener de 2010 i març de 2013. El diari “ofereix plans de subscripció diaris i setmanals juntament amb ofertes personalitzades
en què els subscriptors seleccionen els dies d’entrega. També
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publica contingut gratuït al seu lloc web (la majoria dels ingressos d’aquest diari en particular -gairebé el 70% - tots provenien
de la publicitat impresa durant els 39 mesos d’observació, la
seva circulació va ser de més de 500.000, i no va tenir competència en la regió). Durant aquest període, els investigadors van
reunir una mostra de “6.919 casos d’amenaces de subscriptors
per falles verificades en el lliurament dels diaris” (les falles van
incloure exemplars no lliurats, lliurats però en mal estat, etc.).

- “El fet que la compensació monetària porti a menys renovacions és la nostra troballa més sorprenent tant per als autors de
l’estudi com per al diari”, em va dir Kanuri. “Quan parlem amb
els gerents del mitjà, opinen que donar una compensació monetària era l’estàndard. Però alguns dels gerents més joves van
pensar que podrien estar deixant massa diners a la taula. Quan
vam entrar, la nostra intenció era trobar el punt òptim: el mínim
que el diari podria fer per conservar al client “.

El diari va respondre a les amenaces amb un descompte únic
en el preu de la subscripció, ofert en el moment en què el client
es queixava. Aquest preu romandria inalterat per la resta del
període del contracte; quan la subscripció es renovés, hi hauria
un nou preu més alt.

- Els recordatoris de quant costaria comprar diàriament el diari
sense la subscripció, enviats entre el moment del “incentiu de
recuperació” (un preu més baix per a la resta de la subscripció)
i la renovació, van ser útils per recordar als subscriptors quin
era el preu “normal” d’una subscripció i disminuir la probabilitat
de cancel·lacions perquè el nou preu de renovació semblava
massa car en comparació amb el que havien estat pagant. També va ajudar, com és lògic, a que als subscriptors se’ls oferís
l’oportunitat de renovar amb un descompte.

Kanuri i Andrews van observar el que aquests gairebé 7.000
subscriptors van fer quan va arribar el moment de renovar; també van observar com diferien dels subscriptors entre si, registrant variables com l’”etapa de la vida” d’un subscriptor (jove/
família/adult), els ingressos de la llar i si un subscriptor havia
amenaçat d’abandonar abans. Després van armar un model
per predir la probabilitat que un subscriptor renovés el servei.
Això és el que van descobrir:

- Els subscriptors que es van registrar per primer cop a través de “campanyes personalitzades” (segmentació per correu
electrònic o anuncis digitals, per exemple) tenien més probabilitats de percebre els preus de renovació com més justos que
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els subscriptors que es van inscriure a través d’una campanya
d’adquisició no personalitzada (com un quiosc o una subscripció corporativa).
- Una altra sorpresa: les persones que havien estat subscrites durant molt temps no tenien més probabilitats de renovar
la subscripció a preu complet. “Una possibilitat és que la falla
del servei minimitzés l’efectivitat de la relació fins a un punt
en què ja no pot contrarestar els efectes negatius del preu de
referència dels incentius de recuperació”, escriuen els autors.
(En una enquesta de PwC de consumidors globals de 2018,
el 32% dels enquestats va dir que s’allunyaria d’una marca o
companyia que apreciava després d’una sola mala experiència.
Una altra investigació també mostra que el principal indicador
de la probabilitat que algú renovi la seva subscripció al diari és
si llegeix el diari amb regularitat, fins i tot si l’ha estat fullejant.
- Les persones que havien amenaçat de renunciar abans de la
seva actual amenaça de renunciar tenien més probabilitats de
renovar la subscripció fins i tot després d’una falla en el servei,
“el que suggereix que aquests subscriptors de manera oportunista amenacen amb anar-se’n per obtenir descomptes”.

- En lloc d’oferir un descompte de forma immediata, els diaris
haurien de pensar quins altres beneficis poden oferir als subscriptors que es queixen. Podrien considerar, per exemple, la
possibilitat d’actualitzar el nivell de servei d’un subscriptor o
augmentar els dies en què reben el producte imprès, com una
alternativa per reduir els preus. També poden considerar estendre les subscripcions al “preu basat en la recuperació”, perquè
augmentar el temps entre el preu de recuperació i la renovació
fomenta l’”oblit del preu basat en la recuperació”. En altres paraules, si ha passat un temps més prolongat des que van haver
de renovar, les persones semblen més disposades a pagar un
preu de renovació més alt.
- Aquestes troballes també podrien aplicar-se a altres tipus de
descomptes. Per exemple, molts diaris ofereixen tarifes inicials de subscripció molt baixes, seguides de preus de subscripció més alts. “Els efectes del preu de referència haurien de
mantenir-se”, va dir Kanuri, assenyalant una investigació que
mostra que és més probable que els clients no vegin amb ulls
desfavorables un augment constant i gradual en els preus, a
diferència d’un augment sobtat a un preu alt. (Foto: Periodistas
en español)
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Titular
CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
Text JULIOL
SMART CITY EXPO LATAM
Ladillo
CONGRESS
- 04/07
Text 02
Congrés sobre Ciutats

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

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

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

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

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

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

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

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

SALÓ DEL MANGA

31/10 - 03/11
Saló del Manga i l'Anime de
Barcelona
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El Mundo desarma les seves
delegacions per la dificultat per
competir amb la premsa regional i
local
Per Dircomfidencial

Plou sobre mullat a El Mundo. Tres anys després de l’últim ERO
en el qual van causar baixa 38 treballadors del diari, i en el marc
d’una llarga etapa d’austeritat, la direcció d’Unidad Editorial ha
comunicat al comitè d’empresa la posada en marxa de noves
retallades.

La reestructuració afecta íntegrament a les delegacions regionals d’El Mundo i s’enquadren en un total de nou acomiadaments. Segons han confirmat fonts sindicals, els cessaments
afecten dues persones a la filial de València, una a la del País
Basc, tres a la de les Balears i tres a la de Catalunya.
Entre aquestes baixes es compten la de Álex Sàlmon, director d’El
Mundo a Catalunya, que abandonarà el diari després de 30 anys;
i Tomàs Bordoy, el responsable de l’edició balear. A excepció de la
secretària de Sàlmon, la resta d’afectats són periodistes. El periodista Álex Sàlmon porta 30 anys a El Mundo, els últims 18 com a
director de la delegació catalana, fundada per ell. A partir d’ara la
redactora en cap, Carol Álvarez, que treballa a El Mundo des del
2002, queda com a màxima responsable de la redacció catalana.
Precisament El Dia de les Balears ha anunciat que Eduardo Colom
serà l’encarregat de prendre el testimoni de Bordoy en la prefectura que ocupava des de 2013. Un canvi en els comandaments que
el mitjà vincula amb la seva aposta per “seguir oferint informació
de qualitat basada en el periodisme d’investigació i de denúncia”.
No obstant això, els representants dels treballadors d’Unidad
Editorial denuncien que amb la rescissió d’aquests contractes
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“les delegacions del diari es queden en la pràctica gairebé desmantellades”. Sense anar més lluny, la delegació valenciana
passa a estar integrada per set persones a València i cinc a
Alacant.
Sobre les raons d’aquests acomiadaments, l’empresa apunta
principalment a motius econòmics, però també a productius i organitzatius. I és que davant les enormes dificultats per competir
amb la premsa regional i local en matèria publicitària, la direcció
ha optat per accentuar la integració amb Madrid aportant més
continguts a l’edició estatal.
No en va, la sorpresa per aquests acomiadaments és doble.
Tant perquè no s’esperaven com per les condicions sota les
quals s’han executat. Els sindicats denuncien que no s’han
negociat i que les persones afectades seran indemnitzades
només amb 20 dies de salari per cada any treballat i un límit
màxim de 12 mensualitats, que és el que estableix la llei després de la reforma del mercat laboral.
Fins ara, en els diferents expedients de regulació d’ocupació
aplicats en aquest grup de comunicació, l’empresa sempre
s’havia assegut a negociar. En l’ERO aplicat en 2016 la indem-

nització acordada va ser de 37 dies de salari per cada any treballat, més 5.000 euros a cada persona acomiadada, i un límit
de 20 mensualitats. En altres acomiadaments posteriors, la indemnització va ser de 33 dies per any, 3.000 euros i el mateix
límit màxim. (Foto: Prnoticias)

El francès Le Figaro arriba als 120.000
subscriptors digitals i fa més ofertes
Quatre anys després de llançar la seva subscripció digital, el diari
francès Le Figaro ha assolit la xifra de 120.000 subscriptors que
paguen una tarifa de 9,90 euros al mes. Per seguir ampliant aquesta xifra, els responsables del rotatiu francès han decidit ampliar les
seves opcions de subscripció digital amb dues noves propostes.
A partir d’ara, Le Figaro ofereix tres fórmules accessibles de
manera indiferenciada des d’un PC o un telèfon intel·ligent
a través de les aplicacions iOS de Apple o Android. L’oferta
d’Accés es manté en 9,90 euros mensuals, i inclou accés a la
carta a tots els continguts premium publicats per Le Figaro, així
com als sis butlletins exclusius, incloent la carta del matí La
Lettre Figaro Premium.
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A aquesta base se suma la nova oferta Premium de 14,90 euros, la PDF del diari i les seves revistes a les 22 hores, així
com la nova aplicació Figaro Jeux que presenta xarxes de mots
encreuats de Michel Laclos. Els aficionats a aquest famós cruciverbiste podran, des del principi de la temporada, subscriure’s
per separat a aquesta nova app per 4,99 euros. L’altra característica especial d’aquesta oferta de Premium Le Figaro és
la possibilitat de compartir la subscripció amb dues persones
més a escollir pel subscriptor. Una bona manera d’ampliar els
lectors de Premium i fidelitzar els clients. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

Llibertat de mitjans i periodisme
d’investigació, convocatòria de la UE
La Unió Europea està disposant de 4,75 milions d’euros per
a accions destinades a donar
suport a la llibertat dels mitjans
de comunicació i al periodisme
d’investigació, per a la qual cosa
la UE publica una convocatòria

de propostes per a projectes pilot i accions preparatòries que
realitzen les accions següents:
Acció 1 - Projecte pilot: un mecanisme de resposta a tot Europa
per violació de la llibertat de premsa i mitjans de comunicació. El
mecanisme de resposta ràpida a tot Europa per a violacions de
la llibertat de premsa i mitjans de comunicació estarà orientat a
pal·liar les conseqüències del deteriorament recent observat de
la llibertat de premsa i mitjans de comunicació en determinats
estats membres i països candidats a la UE. Proporcionarà una
protecció tangible als periodistes i inclourà la investigació, la
promoció, el seguiment, la informació al públic europeu i la sensibilització. Aquesta acció portarà les violacions a l’avantguarda
i proporcionarà ajuda pràctica als periodistes amenaçats. Es
durà a terme en col·laboració amb actors europeus, regionals
i locals en l’àmbit de la llibertat dels mitjans de comunicació.
Es preveu que aquesta acció doni suport a les activitats d’un
consorci d’organitzacions que treballin conjuntament per mantenir la llibertat dels mitjans de comunicació i la seguretat dels
periodistes a la UE i als països candidats. Pressupost total per
a l’acció 1: 1.500.000 €
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Acció 2 - Acció preparatòria: fons de periodisme investigador
transfronterer. L’acció finançarà subvencions que donin suport
a les investigacions periodístiques en què participen periodistes
d’almenys dos països coberts per l’acció, destacant així temes
d’interès comú per als ciutadans de diversos estats membres
i reforçant l’esfera mediàtica europea. Aquesta acció preparatòria es basarà en el projecte “Beques europees de recerca per
a investigacions periodístiques, # IJ4EU”. Es preveu que aquesta acció financi les activitats d’un consorci d’organitzacions.
Pressupost total per a l’acció 2: 1.400.000 €
Acció 3 - Projecte pilot: Suport al periodisme d’investigació i la
llibertat dels mitjans de comunicació a la UE. S’espera que els
projectes que es seleccionaran en l’acció 3 estableixin diverses
activitats de suport. Estaran orientats a donar suport al periodisme independent i col·laboratiu als Estats membres de la UE i a
promoure la llibertat dels mitjans de comunicació a tota la UE.
L’acció també ajudarà a conscienciar sobre la importància de la
llibertat dels mitjans de comunicació, la qualitat i el periodisme
ètic per a la democràcia.
La convocatòria té com a objectiu seleccionar tres o cinc beneficiaris / consorcis per dur a terme l’acció 3. Pressupost total

per a l’acció 3: 1.275.000 €. Pressupost total disponible per a
les tres accions: 4.175.000 €. Taxa màxima de cofinançament:
el 90% dels costos elegibles. Durada de l’acció: un any. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Govern avança cap a la modificació
de la Llei de la comunicació
audiovisual

El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de
l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, per tal d’adaptar-la a la situació
actual d’aquest àmbit i als diversos canvis en l’entorn legislatiu
català, espanyol i europeu. “El món i la manera en què el per-
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cebem ha canviat molt, també els hàbits de consum audiovisual, que poc tenen a veure amb els de fa unes dècades”, ha
justificat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern,
Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió de
l’Executiu.
Amb la nova normativa bàsicament es vol actuar en tres aspectes: Actualitzar el marc jurídic aplicable als serveis de comunicació audiovisual catalans, per tal d’introduir-hi els canvis introduïts
en la nova Directiva europea aprovada el novembre de 2018.
Modificar el règim de control, inspecció i sanció de l’activitat
audiovisual sense títol habilitant. El Govern considera que
l’experiència en l’aplicació de les disposicions fins ara vigents
ha denotat la necessitat de millorar les actuacions policials o
d’intervenció que efectuen les administracions. Així doncs, amb
la modificació aprovada es vol determinar els veritables responsables autors intel·lectuals de les emissions sense llicència, i fer efectiva de manera definitiva la sanció de cessament
d’emissions.
Actualitzar la regulació dels serveis de comunicació audiovisual
sense ànim de lucre per adaptar-la a la normativa. Per fer-ho

possible, l’Executiu defensa que caldrà definir aquests serveis;
determinar-ne els règims d’intervenció; regularitzar els ja existents; obrir un procés d’informació pública per conèixer el nombre i la identitat dels serveis, i crear un òrgan de participació
ciutadana i de consulta. (Font: Gencat.cat – foto: Joan Puig/El
Periódico)

França adquireix un dret veí per a la
premsa
Després del Senat, l’Assemblea francesa acaba d’adoptar la
transposició de la directiva europea que hauria de portar a les
plataformes en línia a pagar una indemnització als editors per a
la difusió del seu contingut. França és el primer país europeu a
adoptar un dret similar per a la premsa, amb subjecció a l’article
15 del text europeu, després de la votació en segona lectura
a l’Assemblea Nacional del projecte de llei del senador David
Assouline (PS) 81 per a favor i 1 en contra.
Aquest “dret veí” pretén establir un mecanisme de compensació
per als editors de diaris, els articles dels quals es reprodueixen,
fins i tot parcialment, a Google, Twitter, Facebook i qualsevol al-
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tre tipus de plataforma o lloc d’agregació. Objectiu: reequilibrar
el balanç de poder entre els mitjans de comunicació i el GAFA
, mentre capturen la major part de les inversions publicitàries a
Internet. Segons un estudi de la firma EY-Parthenon, encarregat per l’Aliança de la premsa d’informació general i publicat a
Le Monde, la “pèrdua d’ingressos” dels editors francesos se
situa entre els 250 i els 320 milions d’euros anuals. “Entre el 9%
i el 12% dels ingressos publicitaris dels motors de cerca i les
xarxes socials”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La plantilla del Heraldo de Aragón
desconvoca cinc jornades de vaga
Els treballadors del diari Heraldo de Aragón havien anunciat
cinc jornades de vaga per enfrontar la decisió de la cúpula del
diari de plantejar un ERO que afectarà al 20% de la plantilla. Al
voltant de 20 persones perdran la feina i per això, des d’ahir, 25
de juliol, els treballadors del diari havien cridat a secundar cinc
dies de vaga que s’han anunciat.
Finalment, però, Heraldo de Aragón arribarà avui, dia 25, als
quioscos, com cada dia durant els últims 125 anys. La redacció

del diari degà de la premsa aragonesa ha desconvocat la vaga
de cinc dies que tenia previst iniciar avui. Uns aturades que
tenien com a objectiu protestar per l’Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO) plantejat per la direcció d’Heraldo de Aragón, per acomiadar el 20% de la plantilla. Finalment, i després
de dos dies d’intensa negociació en el Servei Aragonès de Mediació i Arbitratge (SAMA), sembla que els representants dels
treballadors i de l’empresa han arribat a un principi d’acord.
Cal recordar que la direcció de l’empresa editora va plantejar un
ERO que representaria la sortida del 20% de la plantilla actual,
formada per 110 treballadors. Regulació d’ocupació a la qual,
segons ha informat el comitè, la companyia preveia sumar a
sis periodistes que, en aquest moment, es troben en situació
d’excedència forçosa. D’aquesta manera, els acomiadaments
es podrien elevar fins a 26. (Font: extradigital)
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Dark social: el 63% de l’intercanvi
de contingut es dona a través de
missatges privats
Per Melissa Zuckerman / Digimind

“Dark social” és la cara oculta de l’intercanvi de contingut web.
Aquesta forma de compartir és ara dominant en els usos que
fan impossible escoltar i estimar una publicació o campanya
determinada.
1. Evolució dels usos de la participació.- L’ús de la web està
evolucionant, ja no es participa de la mateixa manera, també
compartim de manera diferent i per a les marques, és essencial
tenir en compte aquests canvis d’usos per fer un pas enrere en
les estadístiques de ROI de les campanyes potencialment devaluades i desenvolupar estratègies de comunicació dedicades
als canals que ara utilitzen principalment els internautes per a
la difusió de contingut.
En primer lloc, no tothom parla llocs d’internet i xarxes socials,
encara hi ha una gran majoria d’usuaris passius d’internet.

Nielsen va estimar que per cada usuari que publica contingut,
es generen 9 comentaris i els 90 restants estan “passius” de
llegir o observar. Amb el desenvolupament de les xarxes socials, s’estima que la participació de creadors i comentaristes
ha augmentat, però en nous espais de conversa. Si ha estat
blocaire durant més de 10 anys, haurà vist el col·lapse dels comentaris d’una publicació. Això vol dir que els usuaris d’internet
participen menys? Res és menys cert. De fet, les converses
han augmentat en altres llocs i han reportat atenció i temps de
participació a altres canals.
Per compartir pràctiques, el fenomen sembla idèntic. Els comptadors d’accions al bloc mostren valors cada vegada més
baixos? Això no necessàriament correspon a una disminució en
l’intercanvi, sinó a un canvi en les pràctiques.
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El desig d’una major confidencialitat per part del consumidor i
la proliferació de les ofertes de missatgeria privada vol dir que
una gran part de l’intercanvi de contingut i informació té lloc en
l’esfera privada, excloent el seguiment, el que els fa invisibles.
Aquest tipus d’intercanvi es diu Dark Social. Els canals utilitzats
són els SMS, la comunicació verbal directa i el correu electrònic.
Alguns estudis han avaluat la participació de les xarxes socials
a tot el volum compartit. L’estudi de RadiumOne, The Dark Side
of Mobile Sharing va estimar que la proporció d’aquestes accions privades era del 84% del total de les accions, el 9% es
va atribuir a Facebook i el 7% restant a altres xarxes socials
públiques. Un estudi anterior realitzat en 2014 va informar que
el 69% de les accions a través del Dark Social van augmentar
15% en els últims 2 anys.
Compartir a través Dark Social el 2016: el 84% de les accions
es donen a través de correu electrònic, missatges privats, SMS
i comunicació verbal. Des 2016, el subministrament i l’ús de serveis de missatgeria privada ha incrementat exponencialment.
2. La tendència a compartir en xarxes socials el 2019.- A
principis d’aquest any, We Are Social i l’institut GlobalWebIn-

dex van enquestar gent de diversos països, entre els quals Espanya, sobre les seves pràctiques més comunes en compartir
Com les persones comparteixen informació i contingut: a través de
canals? Aquest nou estudi revela que compartir articles, vídeos,
enllaços, fotos i recomanacions es realitza principalment a través
d’aplicacions de missatgeria privades (63% de les accions). Dins
d’aquest 63%, Facebook Messenger és líder amb el 82% del contingut compartit, Facebook es posiciona molt per davant del segon
lloc. WhatsApp va obtenir la segona posició, utilitzat pel 56% dels
usuaris d’Internet que comparteixen a través de missatges privats.
Després, les xarxes socials públiques arriben com el segon canal
d’intercanvi (54%): entre elles, Instagram i snapchat representen
respectivament el 34% i el 32% de les accions a través de les
xarxes socials.
Missatges orals és el tercer canal d’intercanvi (51%), per davant
de SMS (48%) i correu electrònic (37%). És important tenir en
compte que el 20% dels usuaris d’Internet comparteixen només
a través de correus privats. Com explica l’estudi, les marques
tenen molt interès a aprofitar al màxim aquests canals a través
chatbots a WhatsApp o Facebook Messenger, per exemple.
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Per què compartir de forma privada?. La majoria dels enquestats (48%) de l’estudi van esmentar que se sentien més còmodes compartint en privat, en comparació amb el públic que
comparteix amb un grup de subscriptors o seguidors. Què es
comparteix en Dark Social? Els tipus de contingut:
Es comparteixen principalment fotos personals (72%), fotos o
vídeos d’entreteniment (70%), enllaços a llocs web per recomanar productes o marques (50%), bones ofertes i descomptes
(49%), enllaços a publicacions en xarxes socials ( 48%) i enllaços o fotos de productes (45%).
Els sectors impactats:
El contingut d’entreteniment és el primer, seguit dels jocs i roba.
El contingut relacionat amb els viatges també és compartit per
molts: la planificació de vacances o viatges genera moltes discussions, intercanvis i recomanacions... de forma privada.
3. El boom de les aplicacions de missatgeria privada.- Els
missatgers són ara el principal canal d’intercanvi. En els últims
cinc anys, els serveis de missatgeria han crescut amb força i
els usuaris actius els han seguit. Benvolguts a 2.000 milions a

tot el món en 2018, s’espera que els usuaris d’aplicacions de
missatgeria mòbil arribin els 2.480 milions el 2021 (Statista).
Al món, WhatsApp i Facebook Messenger són les plataformes
de comunicació més importants (2 aplicacions del grup de Facebook), amb 1.5 bilions i 1.3 bilions d’usuaris actius mensuals
a principis de 2019, respectivament, per davant de WeChat,
una de les aplicacions més importants a Àsia amb gairebé 1.1
bilions d’usuaris (Statista). (Infografia: Digimind)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi The dark side
of mobile sharing. CLICAR AQUÍ

Aprovat l’impost digital global
Les grans empreses tecnològiques com Amazon, Apple, Facebook i Google hauran de pagar impostos en tots els països en
els que guanyin diners, fins i tot quan no tinguin una seu física
present en cada nació. Així ho han aprovat els ministres de finances i els governadors dels bancs centrals del G-7 (Alemanya, Canadà, Estats Units, França, Itàlia, Japó i el Regne Unit),
que a més van estar d’acord en que hi hauria d’haver una taxa
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mínima per acabar amb l’agressiva competència fiscal entre les
nacions en buscar atreure els negocis de les grans multinacionals que “troben moltes formes d’evadir impostos”.
La decisió va ser presa el passat 17 de juliol durant una reunió
duta a terme a Paris que va tenir com a amfitrió al primer ministre
francès, Bruno Le Maire. Le Maire va dir a la premsa que aquesta és la primera vegada que els membres del G-7 estan d’acord
en aquest sentit. Els ministres van acordar adoptar completament
aquestes mesures per a l’any 2020, tot i que ara caldrà seguir discutint l’assumpte en un context major amb el grup G-20, de manera que es aconsegueixi arribar a un acord internacional que sigui
supervisat per l’Organització per a la Cooperació i el desenvolupament Econòmic (OCDE). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Els “baby boomers”, responsables de
l’increment de l’ús d’internet (i del vídeo
en línia)
En els últims cinc anys, els individus entre 54 i 65 anys han
estat els que han registrat un major creixement percentual en
tots els usos d’internet. En particular, segons un estudi, l’ús

d’internet com a canal comercial per obtenir informació de nous
productes i serveis, assenyalen els responsables de l’estudi,
que creix un 94% en aquesta franja d’edat, davant del 46% de
la mitjana, així com el seu ús per comprar- , que arriba a un
increment del 300%, sobre el 200% de mitjana.

El major creixement en aquest període es produeix entre els
que fan servir la xarxa per a l’entreteniment, amb un augment
del 50%. En aquest ús, assenyala l’informe, té un paper destacat el consum de vídeos en línia, que ha crescut un 92% en
aquests últims cinc anys, i el consum en línia de programes de
TV, sèries i pel·lícules creix un 224%. I de nou és el grup de 54
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a 65 anys els que fan que aquests consums es disparin, amb un
creixement del 188% al vídeo online i del 273% en programes,
sèrie i pel·lícules, apunten.
Trobar informació creïble és un altre dels rols d’internet que
presenta un creixement important, en concret un 23% en els
cinc anys analitzats, continua l’informe. La lectura d’actualitat
també creix: un 50% i la recerca d’informació un 19%. L’únic
ús d’internet que descendeix en 2019 respecte a 2014 és el de
compartir arxius, una activitat que baixa un 31%, (un 47% en la
generació Z) i la participació en blocs o fòrums, que baixa un
4% en el conjunt de la població, “però és curiós comprovar com
aquesta baixada es deu al canvi d’hàbits dels més joves, entre
14 i 35 anys, mentre que a partir d’aquesta edat augmenta,
especialment entre els baby boomers, entre els quals creix un
27% “, aclareixen des de l’agència.
En relació als joves, l’informe assenyala que entre els de 14
a 21 anys, l’anomenada generació Z, l’ús que més augmenta
percentualment és el de serveis de banca en línia, amb un creixement del 196%, quan en el conjunt de la població “només”
creix un 123%. (Font: Marketing News – infografia: ICP)

NOTA: Us oferim l’estudi Ymedia EGM del segon trimestre de
2019 en aquest en enllaç.

Quina és la xarxa social més popular
entre els adolescents?
La resposta a la pregunta que planteja el títol va a sorprendre a
més d’un, però malgrat tots els informes que assenyalen que el
seu ús entre els adolescents està caient -el que és cert- Facebook segueix sent la xarxa social més popular entre els joves.
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Que molts d’ells han abandonat la plataforma de Mark Zuckerberg i s’han passat a altres aplicacions mòbils socials és real,
però tal com assenyala la nova edició de l’informe sobre l’Estat
de les Xarxes Socials elaborat per Hootsuite i We Are Social
-tot un clàssic ja en el sector- per al tercer trimestre de 2019,
Facebook segueix sent la xarxa social més emprada pels adolescents entre 13 i 17 anys.

que posseeix 20,2 milions d’usuaris entre els 13 i els 17 anys.
També suposa un percentatge molt petit del total d’usuaris que
posseeix la xarxa social, encara que en aquest cas rondaria el
7% d’usuaris adolescents.

Rànquing de digitals en català

Segons es recull en l’informe, Facebook ofereix als anunciants
una audiència potencial de 113.900.000 de joves d’entre 13 i 17
anys a tot el món. La xifra suposa pràcticament doblar a la segona plataforma pel que fa a nombre d’usuaris adolescents. A
nivell mundial, aquesta xarxa social seria snapchat, que compta
amb 66.900.000 d’usuaris entre els 13 i els 17 anys. Snapchat
guanyaria a Instagram, l’ús per part dels adolescents no deixa
de sorprendre.

El grup Catalunya Diari s’ha situat per primer cop al capdavant
de la classificació de diaris digitals en català, segons les dades d’OJDinteractiva. Fins ara, el lideratge d’aquest rànquing
se l’havien anat alternant NacióDigital (líder ininterromput els
14 mesos precedents) i l’Ara. En concret, al juny, el conjunt de
digitals que s’apleguen sota el paraigües de Catalunya Diari
va registrar 2.868.550 usuaris únics, un increment del 14,55%
respecte als 2.504.287 que la matriu va assolir al maig.

Si tenim en compte que “només” 52,9 milions d’usuaris
d’Instagram tenen entre els 13 i els 17 anys, això vol dir que poc
més del 5% dels usuaris de l’app social de fotografies i vídeos
és adolescent, res més. Tenint en compte la fama que posseeix
Instagram com a refugi de molts usuaris joves que han abandonat Facebook, resulta curiós. En quart lloc se situa Twitter,

D’aquesta manera avança NacióDigital, amb 2.607.333 navegants únics (un 12,71% menys que els 2.987.117 del mes
anterior), i l’Ara.cat, amb 2.156.694, una caiguda del 16,80%
respecte als 2.592.131 de maig). Completant el Top 10 hi ha
elNacional.cat amb 1.907.804 usuaris únics (–2,81%); VilaWeb
amb 1.583.830 (–8,50%); elMón, 1.296.000 (+1,91%); Rac1.
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cat, 959.143 (–17,80%); Diari de Girona, 772.984 (–15,63%); El
Punt Avui, 684.127 (–8,68%), i Tarragona Digital, amb 653.152
(–4,62%).

TV3 és la televisió líder a Internet a
Catalunya.

A continuació i per sobre dels 200.000 navegants únics, es troben LaRepública, amb 592.260 (un retrocés del 8,99% respecte del maig); betevé, amb 446.039 (–27,03%); elPeriódico.cat,
423.173 (–16,81%); Regió 7, 409.260 (–8,58%); Racó Català,
366.086 (–1,88%), ValènciaDiari, 280.090 (+13,37%); Segre,
269.554 (+12,78%), i Tot Barcelona, 209.422 (+1,95%).
Amb entre 100.000 i 200.000 usuaris únics trobem Diari Més,
amb 189.978 (+3,71%); e-notícies.cat, 187.766 (+23,05%);
El 9 Nou, amb 182.972 (+23,24%); XCatalunya.cat, 141.732
(–63,56%); dBalears, 136.011 (+11,04%); Diari La Veu, 132.495
(–16,50%); Món Terrassa, 126.196 (+11,47%); Lleida Diari,
amb 123.478 (+29,62%); Ebredigital.cat, 120.187 (+25,32%);
Eix Diari, 118.717 (+10,43%); AraBalears, 113.935 (+10,64%);
El Gerió Digital, 111.038 (–15,20%); Tot Sant Cugat, 109.751
(–6,76%); iSabadell, 105.677 (+17,88%), i Empordà.info, amb
105.052 (–13,51%). (Font: Comunicació 21)

Segons les dades del mes de juny del 2019 de Comscore, TV3
es manté líder a Internet a Catalunya. Compta amb 2.055.000
usuaris únics, i Catalunya Ràdio obté 519.000 usuaris únics a
Catalunya. D’altra banda, el conjunt de la CCMA aconsegueix
3.347.000 usuaris únics a Espanya. A l’estat espanyol, TV3 arriba als 2.497.000 usuaris únics; Catalunya Ràdio obté a Espanya 581.000 usuaris únics.
Així, doncs, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) obté 3.347.000 usuaris únics a Espanya. A Catalunya,
obté 2.530.000 usuaris únics i un abast del 45% del conjunt
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d’internautes, amb un creixement del 19% respecte de juny del
2018. Segons dades internes d’Adobe Analytics, els capítols
385 i 390 de la sèrie “Com si fos Ahir” i el capítol “Flor” de la
sèrie “ Les de l’hoquei “ són els continguts més vistos de TV3
per internet al juny.
A Catalunya Ràdio, els continguts més escoltats a la carta el
passat mes de juny són les declaracions de l’advocat Gonzalo
Boye sobre la presència de Carles Puigdemont i Toni Comín al
Parlament Europeu i el balanç de quatre mesos de judici oral
dels advocats Marina Roig, Judit Gené, Jordi Pina i Andreu Van
den Eynde, a “El matí de Catalunya Ràdio”, i l’anàlisi del catedràtic José Antonio Martín Pallín dels discursos dels fiscals de
l’acusació en el judici del procés. (Font: Programa Publicitat –
foto: Ferran Martin Word Press)

Gairebé 7 de cada 10 internautes
espanyols fan servir el mòbil per al
consum de diaris digitals
Un estudi realitzat recentment per l’AIMC (Associació per a
la Investigació de Mitjans de Comunicació) sobre el consum

de premsa diària i suplements entre els usuaris espanyols
d’internet ofereix interessants conclusions. Aquestes són algunes de les principals, extretes del resum realitzat per l’AIMC:
• Més del 68% dels internautes utilitza els telèfons intel·ligents
per al consum de diaris digitals.
• El 52,8% dels internautes llegeix un diari en línia cada dia.
• Un 27,3% dels internautes consulta almenys un diari en paper
al dia.
• Diàriament, gairebé el 16% dels internautes consumeix almenys un diari en paper i un altre en línia, mentre que un 35,6%
no consulta cap.
• Els internautes que llegeixen diaris en format paper repassen
1,6 capçaleres diferents cada dia i 1,9 digitals.
• El 15,3% dels internautes ha llegit algun suplement en format
paper en l’última setmana i un 4,1% en edició electrònica.
Els nostres lectors poden completar la informació des d’aquest
enllaç. (Font: AIMC)
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Twitter explicarà els tweets que hagin
estat eliminats en les converses
A partir d’ara Twitter ens proporcionarà un context clar quan un
tweet hagi estat eliminat o protegit, perquè sàpigues el què ha
passat. La xarxa social aposta per la transparència, i a partir
d’ara explicarà perquè falten alguns tweets en algunes converses que vegis a Twitter. Si bé amb aquest anunci de Twitter no
ha donat exemples específics, sí que han assenyalat que generalment els tweet que estan eliminats són aquells que estan
marcats com protegits o que estan vinculats a paraules clau
que s’hagin silenciat.

Aquest canvi es tracta d’un moviment dins del procés de Twitter
per afegir context a tweets eliminats individualment. Això ajudarà als usuaris a comprendre el perquè ha pogut desaparèixer
un tweet en una conversa. I és que fins ara quan un tweet apareix esborrat no sabíem molt bé la raó, i poden versar sobre que
es tracti d’un compte privat, que el tweet va ser retirat a causa
d’una violació de les normes, que s’hagi eliminat a causa d’un
fet concret o que algunes paraules clau presents en aquesta

publicació hagin estat silenciades per l’usuari. D’aquesta manera Twitter ens proporcionarà més context juntament amb l’avís
que els tweets en una conversa ja no estan disponibles. (Font:
computerhoy)
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Segons Infoadex: la inversió
publicitària disminueix un -2,2 el
primer semestre de 2019
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

En els sis primers mesos de l’any, la inversió publicitària adreçada a mitjans convencionals ha disminuït un -2,2% sobre el període equivalent de l’any anterior, mostrant una xifra de 2.115,3
milions d’euros, enfront dels 2.163,3 milions d’ 2018.
Televisió, segueix sent el primer mitjà pel seu volum d’inversió,
si bé presenta un creixement negatiu del -5,6% arribant als
1.042,6 milions d’euros en el primer semestre de l’any. Internet
es manté en el segon lloc en el rànquing de mitjans, registrant
un creixement del 9,9%, que es tradueix en una inversió, en
el període gener-juny de 2019, de 382.300.000 d’euros. Ràdio
concentra una inversió de 208.600.000 d’euros que el situa en
tercera posició, amb un augment del 2,9%.

Font: InfoAdex / Dades en mill. d‘€
(1) Inclou exclusivament els suports i formats controlats per InfoAdex.
(2) El total de ràdio real per al període gen-jun’19 és de 210,8
causa de la incorporació al control de Flaix FM i EITB Irratia.
Diaris és el quart mitjà per volum d’inversió, amb un decreixement en el període gener-juny de -7,8%, aconseguint
207.700.000 en el primer semestre de l’any. Exterior, amb un
augment del 2,5%, se situa en una inversió publicitària de
145,0 milions d’euros. Revistes, la inversió en el semestre és
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de 105.200.000, mostra un descens en la inversió del -11,0%
respecte al mateix període de l’any anterior.
Cinema llança un índex d’evolució del 10,4% sobre el semestre
corresponent a l’any anterior, captant 12,4 milions d’euros. Suplements i dominicals disminueix en un percentatge del -6,9%,
de manera que assoleix una xifra, en el període gener-juny de
2019, de 11,5 milions d’euros.
Dades d’inversió de televisió en el primer semestre de 2019
L’evolució de la inversió publicitària en televisió ha estat del
-5,6% en els sis primers mesos de 2019. Convé destacar que
les xifres que es mostren a la taula han estat en determinats
casos estimades per InfoAdex. També cal tenir en compte en
l’apartat de les televisions estatals en obert que, als efectes
d’aquesta anàlisi, s’han integrat sota el paraigua “grup” els canals de TDT que són 100% propietat de la cadena (multiplex).
En el primer semestre de 2019, la inversió publicitària del grup
de les televisions estatals en obert ha decrescut un -6,0%, arribant als 943.700.000 d’euros, situant la seva quota de mercat
en el 90,5%. Mediaset Espanya, amb una evolució del -6,5%
respecte al mateix període de l’any anterior, ha obtingut una xi-

fra de 450,0 milions d’euros, resultant una quota de mercat del
43,2%. Atresmedia ha assolit una xifra de 435,0 milions d’euros
que es tradueix en un descens del -5,2% respecte al mateix
semestre del 2018, situant la seva quota en el 41,7%.
Al seu torn, la inversió publicitària en el grup de les televisions
autonòmiques concentra en els sis primers mesos de l’any, una
inversió de 43,9 milions d’euros, fet que suposa una baixada
del -12,3% sobre els 50,0 milions que es van registrar en el mateix període de 2018. Aquesta evolució situa la quota de mercat
d’aquest grup de televisions en el 4,2%.
Els canals de pagament mostren en el període analitzat, un
creixement del 8,4%, aconseguint una facturació en 54.900.000
sobre als 50,7 milions que tenien en els primers sis mesos de
l’any anterior, obtenint una quota de mercat del 5,3%.
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Inversió publicitària a les cadenes de televisió en el primer
semestre del 2019 (milions d ‘€):

Segons i2p: La inversió cau un 1,7%
el primer semestre
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Després d’un primer trimestre pla, tal com apuntaven les dades controlades per Arce Media i Media Hotline, responsables de l’índex I2P, l’anàlisi corresponent al primer semestre
de l’any deixa també una empremta negativa – com en el cas
d’Infoadex, però més lleu- amb un descens de la inversió publicitària en mitjans convencionals de un 1,7%, d’acord amb les
noves dades de l’informe.

Font: InfoAdex / Dades en mill. d‘€
(*) S’integren sota el paraigua grup els canals TDT 100% propietat de la cadena (multiplex).

En conjunt, els mitjans convencionals han ingressat 2.293,6 milions d’euros per publicitat en els primers sis mesos de l’any,
d’acord amb aquest informe, presentat per Enric Yarza.
La Televisió s’ha sumat a les importants caigudes registrades
tradicionalment pels mitjans impresos. La inversió destinada a
l’encara mitjà hegemònic ha baixat ni més ni menys que un
6,03% segons l’i2p, el que situa la xifra destinada al mitjà en
1.038,5 milions d’euros i 2,1 punts perduts de quota, que se situa ara en 45,3%. D’acord amb les dades d’aquest informe, Me-
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diaset, aconsegueix 445,5 milions d’euros, fet que suposa una
retallada del 7,5%, i Atresmedia arriba als 435 milions d’euros,
un 5,4% menys.
La inversió en Diaris, el segon mitjà per volum, segons l’informe
i2p, torna a perdre un 7,08% i 0,6 punts de quota, de manera que es queda ja per sota del 10%, amb una xifra de 221,7
milions d’euros. Les Revistes perden un 15,3% d’inversió i un
0,5% de quota (que es queda en un 3,2%) amb una inversió estimada de 73,7 milions d’euros. I, finalment, els suplements dominicals registren un descens d’inversió del 9,9% fins a situarse en una xifra de 13 milions i pràcticament la mateixa quota de
mercat: un 0,6%.
La resta de mitjans ha aconseguit captar més inversió en els
primers mesos de 2019 respecte al mateix període de 2018.
Els mitjans digitals (sense comptabilitzar la inversió destinada
a Xarxes Socials ) han crescut un 11,07% amb una xifra de
332.500.000 d’euros, fet que suposa un 1,7% més de quota,
que se situa en el 14, 5%. La Ràdio ha crescut un 2,82% (quatre
dècimes més de quota fins al 9,7%) amb 222.700.000 d’euros;
la inversió en Exterior supera lleugerament els 200 milions

d’euros després d’augmentar un 2,95%, de manera que la seva
quota guanya 0,4 punts i se situa en un 8,7%. El Cinema obté
un increment del 3,21%, de manera que la seva inversió ronda
els 14,4 milions d’euros, mantenint la mateixa quota (0,6%). I la
inversió en Xarxes Socials augmenta un 8,39%, de manera que
ja recull més de 176 milions d’euros, fet que suposa una quota
del 7,7% del total.
Previsió

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La previsió de l’informe i2p per al conjunt de l’any replica
l’evolució detectada per l’informe per al primer semestre: un
descens global del 1,47%, amb una xifra global de 4.490,5 milions d’euros. Una caiguda sostinguda pels mateixos mitjans, i
pràcticament els mateixos percentatges que els observats en la
primera part de l’any: la Televisió perdria gairebé un 6%, Diaris
voltant d’un 7%, les Revistes un 15,4% i els dominicals octubre
1,7%.
Mentrestant, els més grans creixements es donaran a Internet
que, sense comptar amb el volum destinat a Xarxes Socials,
elevaria els seus ingressos publicitaris un 11,19%, mentre que
l’informe estima que la inversió destinada precisament a les
Xarxes Socials augmentaria en la mateixa proporció.
NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi i2p del primer semestre del
2019. CLICAR AQUÍ

El ritme de creixement dels ingressos
publicitaris del social mitjana es va
reduir a la meitat en l’últim any
Els ingressos publicitaris de les principals companyies de xarxes socials i missatgeria segueixen creixent. Només en els tres
primers mesos de 2019, van augmentar els seus ingressos en
un 26,2%, assolint els 19.700 milions de dòlars, la segona xifra
més alta de la seva història. No obstant això, tot i que la publicitat social continua sent una de les àrees que més inversió
acapara, superant el creixement de la resta de sectors, sembla
que el seu creixement s’ha alentit i fins i tot estancat en els
últims anys.
Segons un estudi de WARC, la taxa de creixement de la publicitat en social media es va reduir gairebé la meitat respecte al mateix període de l’any passat quan arribava increments
del 51,6%. No millora la situació quan s’analitza l’evolució dels
usuaris que tendeixen a estancar-se. El mercat europeu presenta un panorama negre per quan el creixement d’usuaris dels
serveis de Facebook ha caigut a la taxa més baixa de la seva
història, de tot just el 1,4%, mentre snapchat va experimen-
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tar caigudes per primera vegada. Així mateix, també minva el
temps de ús del social mitjana que va caure 4 minuts en l’últim
any fins a situar-se en 1 hora i 49 minuts.
Davant d’aquesta situació i amb la confiança dels usuaris cap
a les companyies tecnològiques decreixent, els imperis digitals
busquen noves formes de diversificar el seu negoci per pal·liar
la tendència com la aposta per les moneda digital, un terreny en
el qual Facebook entrarà en 2020 amb “Libra”. (Font: Marketing
Directo)

El 82% dels francesos diuen ser fidels
al paper
Un
estudi
de
l’Institut
d’avaluació d’LSD d’Adrexo,
una empresa especialitzada
en la distribució de publicitat
impresa, sobre els comportaments i usos del paper a la
publicitat impresa i als butlle-

tins informatius, revela que el paper segueix sent una veritable
palanca de poder adquisitiu i un vector per preservar el vincle
social. Aquest estudi es va dur a terme entre el 29 d’abril i el
19 de maig de 2019 amb un panell representatiu de la població
francesa (1.000 entrevistats).
Entre les principals lliçons de l’estudi, sabem que els francesos descriuen el suport de paper com a útil, pràctic i indispensable. El 82% dels francesos diuen que estan vinculats al paper, perquè ho consideren més pràctic, més memorable i més
agradable de llegir. Una altra lliçó és la publicitat dels impresos
percebuts com a acceleradors del poder adquisitiu. El 79% considera que troben a faltar publicitat impresa i butlletins, que no
en reben. Gairebé 6 de cada 10 diuen que en volen rebre tant
o més que fins ara. Els francesos diuen que les ofertes i els cupons promocionals els permeten millorar el seu poder adquisitiu
(63%), per equilibrar el pressupost (53%) i per fer compres que
no podrien permetre’s d’altra manera (52%). (Font: CN News
France)
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Campanya contra els incendis
forestals a Catalunya

Mitjançant falques de ràdio, banners, premsa, pòsters i espots
televisius, es mostren víctimes reals de focs passats, i accions
quotidianes que, per un descuit, han generat grans incendis en
zones verdes. Al seu torn, les peces empoderen a l’audiència
amb un missatge senzill i directe: “cap foguera, cap cigarreta,
cap descuit” promovent actituds més cíviques i el respecte pels
espais naturals. (Font: Control Publicidad – foto: Youtube)

Mediasapiens llança la campanya
“Tots contra el foc” a tot l’estat

L’agència creativa independent Evil Love ha desenvolupat una
campanya per a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona que promou la reflexió sobre les causes més comunes dels incendis forestals. Sota el concepte #ElFocNoSoblida,
la campanya llança un doble missatge en un sol titular “No oblidis”: el drama humà patit pels devastadors incendis al territori
català, ni els descuits que els van ocasionar.

L’agència de mitjans espanyola Mediasapiens ha estat seleccionada per a la posada en marxa d’un nou contracte basat
en la prestació de serveis d’estratègia, planificació i compra
de mitjans per a la campanya institucional “Tots contra el foc”.
Els objectius essencials d’aquesta campanya radiquen en la
sensibilització de la societat sobre la importància de cuidar els
nostres boscos, per evitar i reduir el nombre d’incendis forestals i promoure els hàbits responsables orientats a la prevenció
d’incendis forestals. Es persegueix, d’una altra banda, traslladar el perill que comporta la imprudència i l’ús inadequat del foc
al camp i les seves terribles conseqüències.
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Sota l’eslògan “Per no ser el responsable, sigues responsable”,
aquesta campanya fa una crida a extremar la precaució perquè
tots puguem seguir gaudint del camp, sobretot a l’estiu, quan
el risc és elevat a causa de l’escassetat de precipitacions i la
calor extrema. Per això, la campanya, d’àmbit estatal, està dirigida fonamentalment a arribar eficaçment a tota la població en
general, encara que també es buscarà arribar amb missatges
específics al professional del sector rural.
Amb un pressupost de licitació disponible per a aquest contracte que ascendeix al 1.000.000 euros, s’utilitza un mix de mitjans
multimèdia basat en televisió, premsa, ràdio, exterior i Internet.
(Font: Control Publicitat)

Extra d’estiu de l’ONCE amb Ogilvy
La nova campanya de l’ONCE, dissenyada per Ogilvy, posa de
manifest com, malgrat els inconvenients que té l’estiu, a tothom
li encanta, perquè poden guanyar els 20 milions de l’Extra
d’Estiu de l’ONCE i 20 premis valorats en 100 mil euros. La
nova Campanya de l’Extra d’Estiu de l’ONCE, mostra com a
protagonistes els que suen a mars, als que es posen vermells

com un gambot, als quals es veuen envaïts per hordes de turistes i fins i tot als que no han fet la dieta i se senten incòmodes
amb els seus quilets de més... Però tots, fins els més perjudicats, volen que arribi l’estiu. Perquè el 15 d’agost arriba l’Extra
d’Estiu de l’ONCE i tots mostren la seva il·lusió per guanyar els
20 milions d’euros.
La campanya compta també amb la cançó de Bruno Lomas “Ja
arriba l’estiu” com a protagonista de les peces. Aquesta campanya està desenvolupada per a TV, ràdio, internet, xarxes socials i suports gràfics. (Font: Programa Publicidad)
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Guia tecnològica per a periodistes
independents
Per Scott Nover, periodista de tecnologia / Medium

he descobert un sistema que et faci sentir realment còmode.
Dit això, confio principalment en Google Docs i Evernote. Google Docs és probablement el sistema d’escriptura i edició més
senzill que hagi fet servir. Són fàcils, àgils i excel·lents per a
l’edició. Són la meva elecció com a escriptor, però també la
meva elecció quan edito. El seguiment dels canvis històrics és
una mica complicat, però hi són. Però, res és més ràpid o millor
per treballar amb un escriptor que les edicions suggerides (funció de canvi de seguiment) i els comentaris a Google Docs. Si
bé alguns editors realment prefereixen els documents de Word,
em sembla que l’experiència de l’usuari és molt complicada i els
canvis de seguiment són difícils d’utilitzar.
La integració de Google Docs en iPhone i iPad, però, és bastant
dolenta, així que intento escriure sempre en el meu MacBook
Pro.

Parlem d’una pràctica guia per a periodistes freelancers, amb
un llistat de la tecnologia, dispositius, programari i maquinari
més útils per als que treballen fora de la sala de redacció.
Redacció, edició i presa de notes.- On escriguis i prenguis
notes depèn de les teves preferències, i per la meva part no

També trobo que el sistema organitzatiu en Google Drive està
desorganitzat; per alguna raó, mai puc mantenir els meus arxius allà. En el seu lloc, passo les meves històries a un full de
càlcul mestra, a Google Sheets, on viuen els meus esbossos i
històries.
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Evernote és la meva elecció per prendre notes. Utilitzo la versió gratuïta, que et permet sincronitzar amb un altre dispositiu.
Escric poc aquí, però sovint em sembla una mica més sòlid des
del punt de vista organitzatiu que Google Drive, així que guardo carpetes de totes les meves històries o projectes i col·loco
enllaços i notes allà. La interfície és simple, però bastant bona.
Un cop més, no estic enamorat dels meus sistemes de presa
de notes o d’organització, però aquesta és la millor configuració
que he trobat fins ara.
Enregistrament d’entrevistes.- El procés d’entrevista és un
dels aspectes més importants de la presentació d’informes i
ens hem d’assegurar de fer-ho bé. Primer, entrevistes en viu:
per entrevistes en persona jo uso dues gravadores! Què? Sí,
sóc paranoic i la meva major por és perdre una entrevista i dir-li
a una font que vaig perdre un enregistrament i necessito refer
l’entrevista o excloure la seva veu de la meva història.
En el meu telèfon, sovint configuro Voice Record Pro, una aplicació gratuïta per iOS i Android, de extremadament alta qualitat
(fins i tot permet revisar el nivell d’una sala i personalitzar moltes de les funcions d’àudio de les que no sé res). Quan hagis
acabat, pots exportar per correu electrònic el fitxer complet o mi-

tjançant un enllaç protegit per contrasenya, que caduca un dia
després (recomanat). També faig servir una gravadora de veu
USB de Sony (gravadora de veu digital Sony ICDUX560BLK),
que actualment costa 86.49 dòlars a Amazon. Si estàs buscant
una gravadora de veu fàcil d’usar i d’alta qualitat, aquesta és
l’adequada. Excel·lent per gravar conferències de premsa, entrevistes llargues o esdeveniments complets. L’aplicació incorporada de Apple Voice Memos (iPhone i Mac preinstal·lades)
són innegablement excel·lents. Si estàs en moviment o improvisant, fes servir només això!
Abans de submergir-nos en l’enregistrament de trucades telefòniques, estudia les lleis de consentiment per a la gravació
de trucades telefòniques. Cal saber què és legal i on. Recorda
que si vós o l’entrevistat es troben en un estat de consentiment
de dues parts, necessiteu tenir un consentiment per gravar, o
l’enregistrament serà il·legal. Ves al segur i demana sempre
permís, fins i tot si creus saber on és l’entrevistat! Jo utilitzo
TapeCall, una aplicació per a iOS que costa 29 dòlars a l’any.
TapeACall permet gravar fàcilment una trucada telefònica mitjançant una conferència al teu número de telèfon i fusionant
les trucades. Simple com això. Val la pena. Ho he estat utilitzant
durant anys.
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Transcripció.- Ara que ja tens on escriure, emmagatzemar notes i algunes formes de gravar les teves entrevistes. Què és el
següent? La transcripció: possiblement la pitjor part del procés
periodístic.
Solia usar OTranscribe, un servei gratuït en què simplement pugeu el fitxer d’àudio i uses algunes tecles per accelerar o alentir la reproducció mentre transcribeixes manualment. És genial
com a opció gratuïta. Però, Trint ha canviat el joc per a mi. Carrega el teu arxiu d’àudio i pagues 15 dòlars per hora d’àudio, o
una tarifa mensual de 40 dòlars per 3 hores de cinta (o120 per
mes per 10 hores). La transcripció que treuen és força precisa,
especialment si l’arxiu d’àudio és clar. No és perfecte, però és
una millora sobre qualsevol altre servei de transcripció orientat
al consumidor. Val el seu preu.
Maquinari.- Simple: uso una MacBook Pro (la més barata sense la
barra de pantalla tàctil), i un iPhone 6S. Fa poc vaig comprar l’iPad
més barat i li vaig agregar un Logitech Slim Foli amb teclat Bluetooth integrat (71.99 euros a Amazon), que realment m’encanta.
Crec que els iPad més cars funcionen amb un teclat fet per Apple,
però aquest és genial i Apple ho promou en el seu propi lloc web
(sempre porto també un convertidor de USB a USB-C!)

A causa de que no tinc una oficina i, sovint, treballo sobre la
marxa, la infraestructura de la bateria és crucial. Per als meus
iPhone i iPad, carrego amb un Anker Powercore 20100mAh (50
dòlars a Amazon), que té 7 càrregues telefòniques. Per al meu
MacBook Pro, necessitava un carregador amb integració USBC, així que vaig comprar la bateria i el concentrador de suport
ZMI USB PD (64.95 dòlars a Amazon). Per ser honest, encara
m’hi estic acostumant. És bo, però em sembla que he de carregar molt.
Finances.- El més important de l’activitat independent a temps
complet és administrar els teus diners. Mantindré aquesta secció simple: utilitzo QuickBooks Self-Employed (5 euros al mes)
i Mint (gratuït), tots dos de Intuit. M’agrada utilitzar tots dos, ja
que cap fa tot el que vull que facin. Junts, em sembla que fan
la majoria de les coses bé. QuickBooks permet crear i enviar
factures directament als editors, per la qual cosa és molt útil.
Utilitzo Clockify per les meves tasques com a editor freelance,
ja que em paguen una tarifa per hora. D’aquesta manera, em
permet fàcilment ingressar i seguir el rastre de les meves hores
facturables. Acabo de començar a usar-lo, però ja en sóc un
gran fan!
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Altres coses.- M’encanta LastPass (gratuït). El faig servir per
a l’emmagatzematge de les meves contrasenyes. Per a un periodista, la bona seguretat de la informació és súper important,
especialment si tractes temes delicats. Signal és una excel·lent
aplicació de missatgeria amb encriptació d’extrem a extrem,
però recorda habilitar l’eliminació automàtica! M’encanta Instapaper per marcar històries que vull llegir. És genial si veus un
article d’una revista i vols guardar-lo per al cap de setmana o
per a un viatge llarg. (Infografia: periodisme.com)

portada, que no està optimitzada per moure les notícies mitjançant drag & drop, com els CMS de diaris.

Arriba el connector Newspack, ideal
per a la premsa local
Un breu vídeo mostra ja en acció Newspack, el complement
de WordPress que Automattic, l’empresa propietària d’aquest
CMS, i Google, estan desenvolupant perquè WordPress pugui ser usat específicament per diaris de mida mitjana i petita.
Encara que molts mitjans informatius ja fan servir WordPress,
aquest popular CMS arrossega moltes mancances quan tracta d’usar-se com CMS per a diaris, en comparació amb CMS
creats específicament per al seu ús com a mitjans informatius.
Un dels principals problemes de WordPress és la gestió de la

En el vídeo es veu precisament un avenç important pel que fa a
la gestió de notícies en portada en comparació amb WordPress
sense Newspack. Aquest complement, almenys aquesta és la
idea, posarà a disposició dels mitjans un CMS potent amb moltes funcionalitats equiparables als CMS professionals de diaris.
Segons indiquen des de Automattic, la nova plataforma destaca
per la velocitat i flexibilitat que està oferint.
El vídeo de Llorer Fulford, de l’equip de desenvolupament de
Newpack, demostra com la nova plataforma s’agrega a l’editor
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de blocs de WordPress per brindar a les redaccions una àmplia
gamma d’opcions. Segons Automattic, “molts mitjans de comunicació locals estan lluitant per trobar models sostenibles per
al periodisme. Vèiem la necessitat que es desenvolupés una
plataforma que brindi la tecnologia i el suport necessaris perquè
aquests mitjans desenvolupin els seus negocis i es concentrin
en el que fan millor : publicar informació de rellevància per a
les seves comunitats. La nostra esperança amb Newspack és
oferir una plataforma on puguin continuar enfocant-se en el que
fan millor, mentre nosaltres ens centrem en oferir tecnologia i
suport de classe mundial en les seves operacions editorials i
comercials”. (Font: Laboratorio de Periodismo – infografia: Marketing Land)

Twitter ofereix l’eina de vídeo LiveCut
Twitter ha anunciat aquesta setmana el llançament de LiveCut,
una eina pròpia de publicació i edició de vídeos dirigida tant a
mitjans com productors individuals. LiveCut, que forma part del
Media Studio de Twitter, que integrada les funcionalitats principals de SnappyTV.

LiveCut permet llançar emissions en directe a través de Twitter, realitzar clips a partir d’elles i compartir-los a la xarxa. Mitjançant la incorporació de LiveCut, Media Studio es converteix en una finestreta única per a les necessitats de vídeo dels
editors, que els permetrà llançar una retransmissió en directe,
retallar clips de vídeo i compartir-los a través de Twitter dins
d’una única plataforma. A més, els editors ara poden llançar
emissions privades, compartir emissions entre equips i crear i
obtenir diners per videoclips.
Us podem introduir en el LiveCut des d’aquest enllaç. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Capture: una mena de Reddit en la
vida real
Capture: una mena de Reddit en la vida real que utilitza la teva
càmera per connectar-te amb grups de persones. Amb plataformes tan ben posicionades com Instagram, Facebook, Twitter,
snapchat o TikTok, és difícil imaginar-se a una nova aplicació
social competint contra aquests gegants amb milions d’usuaris.
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L’objectiu de Capture és canviar la forma en què les persones
interactuen entre si amb l’ajuda de la Intel·ligència Artificial. El
context és el que importa, i el context pot ser qualsevol cosa,
diuen els creadors. (Font: Genbeta)

Canvi en les recerques de Google

La veritat és que en els últims anys hem vist algunes idees molt
bones, però el realment complicat és aconseguir una bona base
d’usuaris, consolidar-se i seguir creixent. Ara ha arribat una
novetat, Capture, una app que utilitzarà la nostra càmera per
posar-nos en contacte desconeguts. Aquesta plataforma arriba
de la mà dels creadors de l’exitosa app Prisma (famosa per utilitzar una IA per transformar les teves imatges en obres d’art).
Novament, en aquest projecte també utilitzen una intel·ligència
artificial, però aquesta vegada per aconseguir que interactuem
amb persones amb les que compartim interessos.

Confirmat. Un recent canvi en les recerques que retorna Google
serà brutal per al trànsit web. És molt possible que tingui, fins i
tot, en alguns casos, un impacte més gran que qualsevol altra
actualització freqüent del seu algorisme, com, per exemple, el
que va succeir en la seva última Core Update de juny.
De manera oficial, Google va comunicar que aquest nou canvi
en les seves recerques no té res a veure amb l’actualització del
seu algorisme més recent. És a dir, els efectes de Core Update
són els que són, i l’impacte de Diversity Update serà un altre
totalment diferent. Des d’ara, cada vegada que un usuari teclegi
en el caixetí de Google, el seu algoritme optarà per “la diversitat” a les URL que retorna, això vol dir que cap pàgina web
dominarà els primers 10 resultats de posicionament.
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Així, en les 10 primeres posicions (serps) que desplega Google
mai hi haurà més de dos enllaços del mateix domini o web. Això
és molt important per al trànsit referit, perquè les webs ja no
podran posicionar diversos URL dins de la primera pàgina de
resultats de cerca. Hi ha, insistim, un límit: dos, per domini. Amb
això, Google vol, segons va comunicar, donar més opcions als
usuaris (diversitat), sense que la mateixa pàgina web ocupi
aquest top ten amb diversos enllaços. (Font: RdeP)
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Les set coses que fan els mitjans a
LinkedIn per recuperar l’audiència
perduda a Facebook
Per Mr. WIP / Red de Periodistas

Els canvis estructurals de les grans plataformes de distribució
de contingut provoquen que es miri de reüll a altres xarxes socials. No en va, els mitjans busquen ara a LinkedIn l’audiència
perduda a Facebook o al Google després dels seus sengles
canvis d’algorisme. Algunes capçaleres potencien notícies en
aquesta xarxa social professional que, per exemple, sí que permet distribuir aquí, de manera reiterada, fins a 40 o 50 notícies
al dia sense cap penalització. Així, LinkedIn, sembla, no només

és una plataforma d’ocupació, sinó que en ella també tenen
cabuda altres continguts.
Els usuaris de LinkedIn portem veient, des de fa mesos, posts,
diguem-ne, estranys per a ser contingut que es comparteix a
LinkedIn. I no és una cosa puntual, sinó ja una tendència ja
entre els mitjans. Parlem de vídeos virals, notícies toves o articles sobre bricolatge, receptes, salut o benestar... Alguns perfils
professionals fins i tot llancen una queixa recurrent.
Doncs així és, perquè algunes capçaleres dels EUA, com USA
Today, Cheddar o Wired estan apostant per distribuir en aquesta xarxa social, ara propietat de Microsoft, tot aquell flux de notícies no només enfocat a l’ocupació o a la recerca d’aquest.
Sembla que els canvis en els algoritmes de Facebook i Google
fan que els mitjans mirin a LinkedIn de reüll per obtenir també
audiència amb el seu estoc de contingut, ja sigui textual, fotogràfic o en vídeo.
Slate va patir un 87% de caiguda de l’audiència que li donava Facebook.
Òbviament, LinkedIn no és Facebook ni Twitter en qüestió
d’audiència, però, en alguns casos, ja es posiciona com la ter-
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cera xarxa social en tràfic referit per als mitjans digitals. No obstant això, els mitjans comencen a veure en aquesta xarxa professional unes majors ràtios de compromís per quan, en certs
casos, la taxa de clics a LinkedIn és 10 vegades superior a la
de Twitter, tot i que, és clar, Facebook i Twitter reporten més
audiència total que la xarxa de Microsoft.
Com i quan estan distribuint els mitjans les seves notícies a
LinkedIn? Quin tipus de notícies estan compartint per aconseguir audiència? Et resumim les set accions que apliquen algunes capçaleres. Un reportatge de Digiday és aclaridor en
aquest aspecte i aporta declaracions de responsables de digitals que estan apostant per aquesta xarxa social professional
com a font de trànsit referit.
Segons Digiday, els mitjans busquen en LikedIn noves audiències
Els mitjans busquen a LinkedIn el trànsit que ja no dóna Facebook sinó també noves audiències:
1.- LinkedIn no penalitza la publicació de molt contingut, com
així ho fa l’algoritme de Facebook. Al contrari. Per exemple,

la plataforma de vídeo sobre finances Cheddar assegura que
dóna fins a 40 o 50 notícies al dia.
2.- El que millor està funcionant són les notícies ‘how to’ o com
fer..., molt centrades en donar-li solucions pràctiques a l’usuari.
3.- Fotos o vídeos curts funcionen millor. El format de les notícies
o del contingut tampoc varia respecte a la resta de xarxes socials.
4.- LinkedIn com ‘late night’.- Els grans pics d’audiència referida
per LinkedIn tot just canvien respecte a la resta de xarxes socials. Millor a primera hora del matí, però també a última de la
nit quan els usuaris han acabat la seva jornada laboral.
5.- Periodistes influencers.- Els mitjans no només fan servir les
pàgines corporatives a LinkedIn, sinó que promouen que els
seus alts directius, o periodistes influents dins de la xarxa social
també comparteixin les mateixes notícies que la seva capçalera.
6.- LinkedIn et permet hiperlocalizar a usuaris interessats en
una temàtica específica, com, per exemple, distribuir un reportatge o exclusiva entre empleats d’una multinacional tecnològica, treballadors públics, etc.
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7.- Subscripcions de pagament i newsletters.- La xarxa social professional també és bon lloc per a realitzar campanyes orgàniques
per atreure subscriptors als mitjans. Algunes capçaleres distribueixen aquí enllaços a les pàgines d’aterratge (landing pages) tant de
newsletter com de productes de subscripció o pagament per lectura.
Malgrat aquestes set accions dins de l’estratègia social mitjana,
molt del contingut que es torna viral a LinkedIn no deixa de ser
molt semblant al que explota a la resta de xarxes socials. Un
dels vídeos (informatius?) Més vistos el mes passat va ser est
de la cursa de gossos en cintes de córrer.
I, finalment, tampoc caldria oblidar que LinkedIn és una plataforma tecnològica i com a tal, com passa amb Facebook o
Google, els mitjans han d’estar alerta de les actualitzacions que
aquestes apliquin en la forma de distribució del contingut perquè sigui més rendible per elles.
No en va, LinkedIn ja va iniciar recentment un canvi en el seu
propi algoritme per potenciar els interessos professionals, cosa
que, de moment, no sembla que afecti els mitjans que aquí
planten notícies per sembrar audiències. De moment. (Infografia: Red de Periodistas)

El 57% dels espanyols llegeixen
premsa quan volen descobrir o
aprendre
Informació, entreteniment, inspiració... cada mitjà de comunicació es caracteritza per una funció determinada i entendre quina
és la connexió que els consumidors estableixen amb ells és
clau per desenvolupar estratègies de planificació més específiques i personalitzades.
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Per analitzar com és aquesta relació entre usuaris i mitjans, WaveMaker, a través de la seva metodologia LIVE Panell, ha identificat que el cinema (58%), els videojocs (57%), o acudir a un esdeveniment (52%), són els mitjans més eligidos per les persones
a tot el món quan volen entretenir-se. No obstant això, al moment
de relaxar, el 54% tria veure la televisió, el 51% escoltar música,
ràdio o podcast a Internet i el 47% anar al cinema.

tal, Cultura, Mitjans i Esports (DCMS) va anunciar un projecte
pilot de 2 milions de lliures esterlines. Cairncross va recomanar
el finançament del govern per a enfocaments innovadors per
millorar el subministrament de notícies d’interès públic.

A Espanya, les dades no difereixen molt de les globals, només
que els videojocs superen al cinema com a opció de entreteniment, i escoltar música té més adeptes a veure televisió, per als
que busquen relaxar-se. (Font: Reason Why – infografia: Diario
Tecnologia)

El govern britànic crea un fons pilot
per donar suport al periodisme de
proximitat
Després que l’experiodista Dame Frances Cairncross suggerís
un fons d’innovació per donar suport al periodisme d’interès públic al Regne Unit, el secretari d’Estat del Departament de Digi-

Va descriure els diferents tipus de notícies que es podrien classificar com a “interès públic” en la seva revisió, incloent-hi el
periodisme d’investigació i la presentació d’informes sobre les
activitats de les institucions públiques. Des de llavors, el govern
ha pres mesures sobre les recomanacions de Cairncross amb
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el “Future News Fund”. Es dividirà entre diverses iniciatives que
permeten als editors provar o ampliar noves maneres de proporcionar notícies d’interès públic sostenible.
El govern britànic s’ha compromès a garantir la seva sostenibilitat, reconeixent que una premsa forta i independent és vital
per a la prosperitat d’una democràcia sana, tot reconeixent que
“la innovació és important si les organitzacions de notícies, i
especialment pels petits mitjans de proximitat, que sobreviuran
si proporcionen notícies d’interès públic accessibles per al públic el més ampli possible. Ja se sap que d’innovadora fundació
Nesta administrarà el pla pilot de Notícies de fons, que se centrarà especialment a ajudar els proveïdors de notícies locals i
regionals. Valerie Mocker, directora del programa i dirigent de
Nesta, ha explicat que les notícies fiables, exactes i d’alta qualitat a nivell local han estat amenaçades des de fa temps, cosa
que ha erosionat un mecanisme essencial perquè els ciutadans
es comprometin amb les seves comunitats i que facin exercici
drets democràtics i mantenir les institucions en compte. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’Institut Internacional de la Premsa
llança una plataforma contra
l’assetjament digital als periodistes

Una investigació de més de quatre anys realitzada per l’ Institut
Internacional de la Premsa (IPI) en cooperació amb la Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació (PDLI) va determinar el creixement de successos relacionats amb assetjaments
directes a periodistes de tot el món. És el projecte Ontheline
pel qual es va identificar una necessitat creixent de reduir
l’assetjament digital als professionals de la informació.
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L’objectiu de la plataforma és ajudar a contrarestar l’impacte negatiu a nivell personal i professional de l’assetjament i prevenir
l’autocensura que neix d’aquest atac. En la seva presentació,
l’IPI va afirmar que “l’assetjament electrònic amenaça el dret del
públic a la independència de les notícies ia un entorn de mitjans
pluralistes, dos elements essencials per a la democràcia”.

demanar un protocol d’actuació en les redaccions per contestar
de manera eficient a les agressions digitals. La nova plataforma
estarà en contínua actualització durant els pròxims mesos, amb
nous recursos i pràctiques aconsellables, segons s’explica el
comunicat de la IPI. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: www.junior-report.cat)

A la web de la plataforma Ontheline es recopilen les millors
pràctiques per combatre l’assetjament online als periodistes implementades en les redaccions de mitjans internacionals, entre
els quals es troben El País, la BBC o Reuters. Segons l’estudi
d’IPI, l’assetjament que reben aquests professionals es presenta de diferents maneres, entre els quals destaquen les amenaces de violència i la posada en evidència dels periodistes a
les xarxes socials. Això té conseqüències, segons la pròpia IPI,
com la por o l’autocensura entre els professionals i, en major
mesura, entre els quals cobreixen temes socials i polítics.

Estats Units: casament gegant a la
premsa local?

La investigació afirma que les dones són les principals afectades en l’assetjament digital a causa de la intensitat d’ofenses.
Aquest tema també es va abordar en un documental anomenat
“A Dark Place” (“Un lloc fosc”), en el qual apareixen destacades
periodistes com Ana Pastor i Pepa Bueno. Els professionals van

S’està preparant un moviment d’escala sense precedents al
sector dels mitjans impresos als Estats Units. El Grup Gannett
(3.000 milions de dòlars d’ingressos el 2017), el principal editor
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i distribuïdor de diaris del país i propietari, entre d’altres, del
diari USA Today, està a punt de fusionar-se amb un dels seus
principals rivals, GateHouse Media (ingressos de 1.300 milions
de dòlars el 2017), segons el New York Post. La indústria tradicional dels mitjans de comunicació ha estat pressionada des de
fa anys a causa de la forta disminució de la publicitat impresa.
A Twitter, diversos periodistes nord-americans van expressar
immediatament la seva profunda preocupació per aquesta
operació futura. Cal dir que GateHouse té una mala reputació
darrere seu. El grup, que té més de 700 diaris en 39 estats,
compra compulsivament grups de diaris locals cada any. El seu
objectiu? Juga a la targeta de concentració agrupant els costos
administratius dels títols amb pèrdues. El Wall Street Journal
va informar que Gannett i GateHouse es van sentir atrets entre si per l’oportunitat de reforçar la seva publicitat digital i la
perspectiva d’estalvi, incloent-hi possibles acomiadaments i la
consolidació de les impremtes.
Segons algun expert nord-americà, la fusió podria ajudar les
empreses a fer front al brutal entorn dels diaris locals a tot el
país. Una fusió donaria a Gannett una petjada geogràfica molt
més àmplia per vendre publicitat digital a través de la seva xar-

xa USA Today i ajudar a accelerar la reorientació de les empreses de la impressió. (Font i foto: Market Watch)

Formació al Col·legi de Periodistes
Com utilitzar Instagram Stories.- Del divendres 6 al dilluns 30
de setembre. Online - En aquest curs, dirigit per Laia Ros, veurem com alguns mitjans i empreses utilitzen Instagram stories
per explicar notícies o transmetre missatges a la seva audiència
de forma innovadora. Analitzarem com fer servir les eines de
l’aplicació i crearem un conjunt de stories per construir un relat.
Storytelling: El nou gènere de la comunicació persuasiva.- Del dilluns 9 de setembre al divendres 4 d’octubre. Online
- Aquest curs, a càrrec de Mario Sorribas i Francesc Ponsa,
ofereix una definició del concepte de storytelling i tècniques
concretes per al seu desenvolupament, en tres àmbits: la comunicació política, la comunicació empresarial i la creació de
productes periodístics.
Personal Branding 3.0.- Del dimarts 10 de setembre al divendres 4 d’octubre. Online - Chal Jiménez ensenyarà a definir la
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Marca Personal, a concretar els valor afegits i punts forts i a planificar l’estratègia i accions de comunicació, promoció i vendes.
La informació judicial als Mitjans de Comunicació.- Divendres 13 i i 20 de setembre, de 10.00h a 14.00h - L’objectiu del
curs, dirigit per David Melgarejo, és donar al periodista les eines
bàsiques per interpretar les resolucions i les notícies que surten
de l’àmbit judicial amb rapidesa per identificar la notícia i aportar el context que la farà encara més comprensible.
Com aconseguir subscriptors per al teu mitja digital.- Del
dilluns 16 al 30 de setembre. Online - Aquest curs, dissenyat
per Ismael Nafría, pretén mostrar estratègies seguides per mitjans de tot el món per a augmentar els ingressos procedents
dels usuaris. S’analitzaran tendències generals i es repassaran
casos concrets en què els mitjans estan aconseguint subscriptors, socis i donants.
Workshop sobre Petició d’informació pública.- Dimarts 17
de setembre, de 10.30h a 13.30h - La llei de Transparència
catalana permet als periodistes fer peticions d’informació pública per explicar històries periodístiques sobre aspectes socials, econòmics, mediambientals, etc. d’àmbit local. Només

cal conèixer els mecanismes i la manera més adient per aconseguir aquesta informació exclusiva. Amb aquest workshop,
realitzat per Karma Peiró, aprendràs com aconseguir notícies
úniques, aplicades a un àmbit local, per explicar noves realitats.
Escolta activa de xarxes socials.- Dijous 19 de setembre,
de 15.30h a 20.30h - L’objectiu és que l’alumne sigui capaç
d’executar i implementar eines d’escolta activa de xarxes socials, també conegudes com social media listening, i treballar
en la seva possible aplicació per millorar la comunicació i el
màrqueting. En el curs, impartit per Miriam Hatibi, s’oferiran eines concretes per tal de poder definir i executar una estratègia
d’escolta activa adaptada a les necessitats i recursos disponibles.
Digital Media Management per a comunicadors - Nivell
avançat - Dijous 26 de setembre, 3 i 10 d’octubre, de 10.30h a
13.30h - Aquest curs, a càrrec de Chal Jiménez, mostra com es
pot gestionar de forma efectiva la comunicació digital de qualsevol professional autònom, ensenya a definir l’estratègia adequada de comunicació digital d’una marca i a crear contingut
que generi interès, engagement i ajudi a augmentar seguidors.
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Taller de vídeo en directe per a xarxes socials.- Divendres
27 de setembre i 4 d’octubre, de 10.00h a 14.00h - El vídeo en
directe és un dels formats de moda a les xarxes socials. Permet
connectar i interactuar en temps real amb audiències a Twitter,
Periscope, Facebook, Instagram, YouTube i Linkedin. Apropiat
per a marques, projectes, individus i institucions, el vídeo en
directe té regles, tècniques i modalitats molt diferents del vídeo
convencional editat. Exigeix del professional de la comunicació
el coneixement i el domini de noves aptituds tècniques i expressives que cobrirem de manera pràctica en aquest taller, dirigit
per Enrique San Juan.
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions
CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)
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La premsa local i regional francesa:
una fortalesa fràgil
Per Nicolas Madelaine i Marina Alcaraz / Les Echos

Per a la premsa regional i local francesa, està lluny de ser
l’ecatombe com als Estats Units o en altres països. Però, com
demostren molts indicadors a meitat de pal, la premsa diària
regional (PQR) és fràgil i no pot faltar a la seva transició cap
al digital.
Si no assistim a la proliferació de tancaments de valors a
França, és principalment perquè ja s’ha produït una certa concentració. “La premsa diària del departament consolidada des
dels anys seixanta: passàvem d’una quarantena de títols a una

quinzena- i ha estat absorbida pels grups de PQR durant els
darrers vint-i-cinc anys, diu Jean-Clément Texier, especialista
en el sector. De la mateixa manera, la premsa setmanal regional, que s’inicià als anys 50 i que actualment publica 260 títols
per demanda hiperlocal, pertany més de la meitat a la PQR,
incloent Ouest-France i La Voix du Nord (Rossel).”
Poder polític.- Fins i tot avui, grups com Ebra, filial del Crédit
Mutuel, que agrupa 9 títols a l’est de França (Le Progrès, L’Est
Républicain, etc.) racionalitzen el sector amb el tancament de
les plantes d’impressió o la posada en comú d’eines de logística. Aquests grups ja són pesats: 550 milions d’euros en vendes
d’ Ebra i 330 milions per Ouest-França. A més, compten amb
molts subscriptors, la qual cosa elimina els problemes de flux
de caixa, explica Philippe Carli, president d’Ebra.
Hi ha hagut altres factors favorables. “En comparació amb els
Estats Units, els mercats francès o fins i tot belga estan més regulats i protegits per identitats diferents”, explica Bernard Marchant, cap de Rossel (La Voix du Nord...).
Finalment, intervenen factors externs. A mesura que la batalla
que envolta Nice-Matin només il·lustra, els diaris regionals se-
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gueixen sent atractius perquè tenen bons actius immobiliaris i
perquè segueixen sent políticament influents a nivell local, són
els tradicionals hebdomadaires.
Disminució del 10% de la plantilla.- Dit això, la circulació de la
premsa regional i departamental va sumar 5,7 milions de còpies
cada dia el 1996 abans d’Internet, fins als 3,8 milions de l’any
passat, amb una acceleració recent. La xarxa de quioscs desapareix menys ràpidament que a París, però també disminueix.
De la mateixa manera, durant deu anys, el nombre de carnets
de premsa ha baixat un 9,6%, enfront del 6,7% de la premsa
en general, segons el baròmetre social de Assises of journalism
presentat pel sociòleg Jean-Marie Charon. “Pocs caps dels
mitjans de comunicació diran que els plans socials han acabat”,
diu. Ebra està eliminant 383 llocs, tot i que està creant 284 llocs
en noves funcions. “Tots els nostres diaris són rendibles, però
amb un 10% de marge brut i se’n necessitarà un 25% per estar
còmodes”, diu Bernard Marchant.
Telegram, l’estratègia de diversificació amb més èxit.- En
primer lloc, com la premsa nacional, el PQR pateix la disminució de la publicitat en les seves edicions en paper i la captura

del creixement en digital per part de Google i Facebook. “Estem en un període de transició dolorós, diu Jean-Michel Baylet,
director general de La Dépêche du Midi i president de l’Aliança
de la premsa d’informació general. PQR mai no ha tingut tanta
audiència amb el digital, però la monetització encara no s’ha
desenvolupat perquè l’impost Gafa als gegants tecnològics
traça els nostres ingressos.”
Llavors, la premsa local ja no és l’únic vector d’informació local.
Ajuntaments, clubs esportius, etc. tots tenen el seu lloc web.
De sobte, es planteja la qüestió de la línia editorial. “Som mitjans de comunicació de masses, no hi ha nínxols, diu Bernard
Marchant. El primer repte és mantenir el públic fort. “ La majoria dels títols estan reorientant-se en la informació local, no
qüestionat per la premsa nacional. El camí és obert perquè els
nous participants, els americans, molt localitzats, encara no són
solvents, explica Jean-Clément Texier.
El repte de la reforma audiovisual.- En comparació amb
aquest posicionament, Ouest-France, amb els seus 500.000
subscriptors de paper i el seu públic de 3 milions de lectors,
destaca. “Ouest-France no és només un diari regional”, explica
Louis Echelard, president del consell executiu, des de la nostra
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regió parlem del país i del món.” El grup reforça els seus equips
periodístics a París i a l’estranger.
Finalment, el PQR està darrere de les subscripcions digitals,
sobretot perquè la informació local no està associada amb el
pagament a Internet en la ment dels lectors. Sophie Gourmelen,
directora general del Parisien, explica que “una de les apostes
més importants per al PQR és desenvolupar continguts digitals
amb marcadors pagats”.
En aquest context tan delicat, el PQR va escapar del pitjor
dels anuncis legals, un sector que podria haver estat completament obert a la competència. Però és probable que es perdi
els sectors prohibits de la televisió, com ara el comerç minorista, i afrontar la possibilitat que les cadenes siguin publicitàries
geolocalitzades. “Estem realitzant una croada absoluta contra
això”, diu Jean-Michel Baylet. L’argument és que la PQR és una
garantia de vincles socials als territoris.
Si la llei audiovisual avalés aquests canvis, reduirà els costos
de nou, adverteix Bernard Marchant... Les pressions per continuar els moviments de concentració també augmentarien, fins
i tot si el cap d’Ebra, Philippe Carli, pensa que els grups es

poden conformar amb els esforços, ja que no competeixen als
seus respectius territoris. (Foto: Les Echos)
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El contrapoder del periodisme
Per Enrique Contreras Ramirez / Aporrea.org

El Periodista té una missió essencial encara que als governs i als
polítics no els agradi, ressenyar la veritat que es dóna en l’esdevenir
de les estructures econòmiques, jurídiques i polítiques de l’Estat i
té a veure amb els interessos col·lectius de la societat i la vigilància
dels poders públics i privats; té una funció de contrapoder.
Permetin-me començar aquestes reflexions citant Friedrich
Nietzsche en el seu llibre Ecce Homo: “Jo no refuto els ideals,
davant d’ells, simplement, em poso els guants. Nitimur in ventitum (ens llancem cap al prohibit): sota aquest signe vencerà
un dia la meva filosofia, ja que fins ara l’únic que s’ha prohibit
sempre, per principi, ha estat la veritat.” (Pp. 20).

Aquesta veritat, és el que fa molt difícil la nostra professió. Si
alguna cursa és espinosa d’exercir és el periodisme, quan realment es té compromís amb la veritat i quan aquesta s’ha de
descodificar per la situació geopolítica que en l’actualitat se’ns
presenta i més en un país que com el nostre, que quan es qüestiona la corrupció del govern i de la seva oposició la persecució
política no es fa esperar, el tancament de mitjans de comunicació
s’efectua fora de la Llei, el narcotràfic amenaça de mort, el contraban es legitima i on els seus principals actors són els mateixos
que administren l’estat, immediatament el periodista en ressenyar aquest tipus d’informacions es converteix en un obstacle per
a aquests executòries, allà comença l’amenaça, l’acomiadament,
intimidació, el xantatge i la coacció, fins i tot l’ultimàtum de mort.
Aquests escenaris, són els que obliguen als mitjans on treballen els periodistes, al fet que se’ls acomiadi, se’ls controli, se’ls
amenaci i se’ls condicioni. És una vella i perversa pràctica dels
governs de torn, es diguin com es vulguin anomenar, la veritat
de tot això és que el periodista es converteix implícitament en
objectiu militar i on fins i tot se li arriba assassinar.
El periodisme és, per la seva naturalesa el mitjà que està destinat a investigar, conèixer, processar, interpretar i informar la
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comunitat, perquè la mateixa s’assabenti dels esdeveniments
més importants de la regió i del món, qüestió que l’ajudés a
desentranyar i conèixer el seu entorn per a la comprensió. És
en aquesta activitat d’informar, on entra a jugar paper important
l’ètica del periodista ja que l’ètica explica de manera científica
la consciència i el sentit de la vida, així com el comportament
moral del periodista en societat i és allà on resideix la seva
credibilitat .
El periodisme és una accentuada activitat sociocultural profundament vinculada al perfeccionament de la civilització, de
l’entorn en què es viu. A més, la comunicació és un factor imprescindible per a la vida de l’ésser humà, pel fet que no es pot
viure sense estar al corrent del que passa en el seu hàbitat, ja
que necessita estar ben informat perquè li serveixin de referència i pugui actuar. Per això, les aportacions del periodista en la
societat és essencial perquè compensa la necessitat de l’ésser
humà d’estar assabentat del més excel·lent que passa al seu
entorn i el món. Els periodistes tenim com a objectiu comunicar
i situar a les persones sobre els esdeveniments, exposant tots
els semblants del succés, de la notícia amb la major objectivitat
possible.

Ser periodista és assumir compromís amb la veritat, amb la justícia. És rebutjar el xantatge, la manipulació, el palangre i evitar
com sigui que la informació que es narra i es descriu es pugui
convertir en una simple mercaderia.
“La tasca primordial del periodista assenyala la UNESCO és la
de servir el dret a una informació verídica i autèntica per l’adhesió
honesta a la realitat objectiva, situant conscient els fets en el
seu context adequat, manifestant les seves relacions essencials
sense que això comporti distorsions , emprant tota la capacitat
creativa del professional, a fi que el públic rebi un material apropiat que li permeti formar-se una imatge precisa i coherent del
món, on l’origen, naturalesa i essència dels esdeveniments siguin compresos de la manera més objectiva possible”.
El periodisme necessari
Entenc que exercir el periodisme requereix d’un enorme compromís amb si mateix, amb les veritats i les crueses d’una realitat
que ofega els nostres pobles i això és vàlid per als intel·lectuals
que s’entremeten en l’anàlisi d’aquestes mateixes realitats.
Aquest compromís consisteix a no maquillar la informació per
estar bé amb l’opressor i evitar d’aquesta manera que el toquin,
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aquest compromís s’ha de convertir en una praxi per no amagar
tanta injustícia, tanta corrupció, tanta desigualtat, tant abús de
poder, tant tràfic d’influència i suspenguem el comptar.

de comunicació, de grups econòmics, dels partits polítics i de
governs caçats amb l’engany, la mentida, la demagògia, el crim
i la corrupció.

La majoria dels llibres de periodisme i la pròpia teoria de la
comunicació, estableix un gran contrast on la veritat és el que
diferencia la informació de l’opinió, que una notícia falsa mai pot
formar part de l’exercici legítim del dret a informar.

Periodista que s’acomoda amb el patró o amb el govern de
torn en aquests escenaris i que per mantenir el lloc oculta la
realitat per seguir la línia editorial del mitjà per al qual labora
o per mantenir-se bé amb el govern amb el conte que jo faig
“periodisme institucional”, es troba atrapat o s’ha deixat atrapar
moltes vegades producte -en la majoria dels casos- de la seva
situació socioeconòmica que l’ocupador fa servir per obligar al
fet que “informe” sobre els seus “veritats”, veritats manipulades
i fal·laços, convertint el periodista en còmplice obert d’un teatre
retorçat d’interessos que oculten la realitat.

Exercir el periodisme amb la intenció d’informar o comunicar
per qualsevol mitjà de difusió del que esdevé, és assegurar el
nostre dret com a periodistes a conèixer i explicar el que passa,
passa o passa, sempre que es porti la veritat per davant, amb
ètica i també és una garantia fonamental per a la formació de
l’opinió pública, a més de contribuir a edificar una societat lliure,
plural i democràtica. Per això, informar i informar-se és un dret
essencial independent i preponderant, d’allí que el periodista és
l’encarregat d’obrir la porta de la veritat o les veritats.
Un col·lega periodista va dir per allà que “el periodisme és
difondre allò que algú no vol que se sàpiga, la resta és propaganda”, però el lamentable d’això que “algú no vol que se
sàpiga”, és part de la política avui dia dels anomenats mitjans

Un problema ètic
En aquest teatre de la complicitat, es deixa de ser periodista per convertir-se en mercenari de la “comunicació”. Entenc,
com afirma Colombres sobre els intel·lectuals tarifats, l’opinió
és vàlida per als que exercim el periodisme “...si es té una llar
per mantenir, no és fàcil ser un heroi. Però tampoc se li demana un heroisme que excedeixi l’ètica més elemental. Trencar llances no pot arribar a ser insensat i comportar la ruïna,
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però la por a perdre una feina mai convalidarà aquests actes
de congratulada submissió enfront del poder polític o econòmic
que sovint s’observen, i menys encara el trist paper d’alguns
intel·lectuals que es comporten com a gossos fidels, defensant
amb molts lladrucs dels interessos de l’amo i llançant-se ferotgement sobre els que tenen el coratge de dir tota la veritat,
sense ni molestar-se en temperar els seus punts de vista, com
correspon. “(Colombres, Adolfo (2004). Amèrica com a civilització emergent. Editorial Sud-americana. Buenos Aires. Pp. 188).
El Periodista té una missió essencial encara que a molts polítics
no els agradi, es tracta de l’esdevenir que es dóna en les estructures jurídiques i polítiques de l’Estat i té a veure amb els interessos
col·lectius de la societat i la vigilància dels poders públics i privats;
té una funció de contrapoder. El debat d’idees, oferir veu a la disconformitat, a la dissidència, a la denúncia i a postures antagonistes és fer Periodisme, i, per tant, és dignificar la democràcia.
Un Periodisme lliure és la clau per enaltir i consolidar la democràcia. Només així serem útils. D’això penja un Periodisme amb
responsabilitat ètica i social, per tant, la característica principal
i essencial de la democràcia. La nostra responsabilitat és enorme, perquè també ho és la seva missió. (Infografia: Fielinks)
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David Pemsel: La gesta que el lector
pagui per notícies “gratis”
Per Pablo Pardo, Nova York / El Mundo
Va heretar un diari a punt de fer fallida i, en tres anys, ha aconseguit números negres. La seva recepta: demanar una donació
al final de cada article. “La gent està disposada a pagar per la
nostra aportació a la societat”. David Pemsel és l’artífex d’un
dels fenòmens més increïbles dels darrers anys: fer que la gent
pagui per alguna cosa que és gratis. Aquest alguna cosa és el
diari britànic The Guardian, que bolca tots els seus continguts
online i, al final de cada article, demana una donació.

En un mercat com el d’Internet, dominat pel pirateig i la violació
dels drets de propietat intel·lectual -moltes vegades, encoratjats
per les grans empreses del sector- la idea de cobrar per continguts ha estat rebutjada per molts com una cosa absurda. Però
el de demanar contribucions va ser, per a molts, simplement el
signe de desesperació que anava a precedir a l’enfonsament
d’un diari que no havia aconseguit que les seves impressionants dades de trànsit es traduïssin en ingressos.
Tres anys i mig més tard, The Guardian té el pressupost equilibrat.
Pemsel i la directora del diari, Katharine Viner -que va ser nomenada al mateix temps que ell- han aconseguit l’impossible. En aquesta entrevista, durant la conferència Future of News, organitzada
pel Financial Times el mes passat a Nova York, el conseller delegat
del diari explica com ho van aconseguir i quin futur els espera.
Quan a vostè el van nomenar conseller delegat el 2015,
tothom deia: “The Guardian és un gran diari que acabarà
tancant”. Com ho han evitat?
Una cosa que cal dir és que, quan una organització informativa
nomena al mateix temps al conseller delegat i al director és el
moment perfecte per seure i mirar com poden fer-se les coses
en un període d’entre tres i cinc anys.
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Quan vostè i Viner van ser nomenats, què van fer?
Ens vam adonar que havíem aprofitat l’oportunitat digital des
del punt de vista periodístic, perquè dos terços del nostre trànsit
venien de fora del Regne Unit, però no des del financer. També
vam veure que érem, desafortunadament, molt dependents de
la publicitat. El resultat era una previsió d’un cash flow negatiu
de 95,5 milions d’euros. Així que fixem una línia d’acció amb
quatre pilars. Un: reforçar la relació amb els nostres lectors.
Dos: intentar que els nostres lectors fessin una contribució financera més gran, cosa molt important però que no sabíem
com fer. Tres: gestionar la complexitat de la publicitat en línia,
especialment la programàtica, i tractar de veure com aquestes
tendències ens afectarien per a bé i per a mal. I quatre: augmentar l’eficiència i gestionar costos. La idea era que, si fèiem
aquestes quatre coses bé, seríem capaços de transformar
aquestes pèrdues en un equilibri pressupostari en tres anys. I a
finals de març vam anunciar el primer benefici operatiu de The
Guardian a 20 anys: 890.000 euros.
També hi va haver 120 periodistes acomiadats.
Sí, vam tenir un programa de baixes incentivades, i la plantilla
es va retallar en entre 450 i 500 persones, de les quals 120
periodistes. Va ser difícil, però inevitable.

I així és com han aconseguit que 650.000 persones -de
elles, unes 300.000 de manera regular- paguin per alguna
cosa que poden obtenir gratis.
Sí. Ha estat una batalla dura, però està en joc el periodisme. La
clau és que la gent valora la contribució de The Guardian a la
societat, i està disposada a pagar per això.
Com ho han aconseguit?
Primer vam començar a provar el model de contribucions amb
un 5% de l’audiència, després amb un 10%, i vam anar pujant
gradualment.
De quina manera van identificar aquest 5% o 10% de lectors
compromesos?
Tenim un equip excepcionalment bo d’anàlisi de dades que
va anar provant el llenguatge més eficaç per a ser usat en la
caixa groga que va al final dels articles. Al principi el missatge era una mena de “el Guardian està en crisi, li demanem
que contribueixi”. Ara no és tan estrident, és més estructurat,
esmenta la nostra independència i el fet que no som una empresa amb ànim de lucre. Però en el seu dia hi havia un nivell
d’escepticisme molt alt internament sobre aquesta estratègia.
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Quan vostè va arribar al càrrec, l’opinió dominant era que
The Guardian estava convertint-se en una marca global a
costa d’anar a la fallida. Es penedeix d’haver-se expandit
tant a fora?
No, no me’n penedeixo en absolut. Aquesta estratègia ha estat
positiva en un 100%. Hem passat de ser el novè dels 10 majors
diaris britànics a ser el tercer lloc web de notícies en anglès
amb més visites a tot el món. És cert que, com Ícar, volem molt
a prop del sol, i que el període 2015-2016 va ser molt difícil,
però aquest abast global ens ha donat un sistema de contribució de lectors també global. I no només de lectors. La nostra
edició online rep més ingressos que la impresa, i això també
s’aplica a la publicitat: només el 8% dels nostres ingressos provenen de la publicitat impresa.
Però vostè ha limitat l’expansió internacional...
Sí, com part del nostre camí cap a la sostenibilitat, el 2016 i
2017 vam haver de reduir la nostra petjada als EUA en un 50%.
Va ser una decisió molt dura però, en darrer terme, no podíem
traslladar la nostra audiència de 40 milions de diaris únics mensuals als EUA -un terç de la de The New York Times- a ingressos publicitaris. Ara som rendibles aquí.

Vostès no són una empresa. Cada vegada més mitjans -The
Atlantic, Washington Post, ProPublica- estan deixant de
ser empreses per passar a ser propietat d’una persona o,
directament, organitzacions sense ànim de lucre. S’ha acabat el model empresarial dels mitjans, sobretot quan passa
per cotitzar en borsa?
Jo crec que és un negoci difícil si ets una empresa i tractes de
tenir bones relacions amb accionistes que esperen un dividend
anual, i, al mateix temps, desenvolupar un pla de negoci a 10
anys. El cas de The New York Times [que cotitza en borsa i
està creixent molt] és molt especial, perquè gaudeix d’un estatus únic a la premsa dels EUA. Però no és només el cas de les
cotitzades en borsa. Els mitjans els amos dels quals són grans
fons privats -BuzzFeed, Vice, Vox-, estan fent contribucions positives a l’ecosistema informatiu però estan generant els retorns
que esperen els seus inversors? En absolut! Crida l’atenció,
perquè aquestes empreses eren les estrelles, i nosaltres érem
premsa heretada [legacy media], que és un terme que odio, i
ara som nosaltres els que tenim un model sostenible i ells els
que estan replantejant-se el seu. És aviat per saber si les grans
organitzacions periodístiques que gaudeixen de la confiança
del públic són, veritablement, empreses convencionals.
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Els webs de notícies més importants d’Espanya estan a
punt de començar a cobrar per continguts. Quin consell
els donaria?
Tot gira al voltant de les dades. En els últims quatre anys, hem
invertit moltíssim per intentar entendre als nostres lectors:
quants ens visiten, com ho fan, qui són habituals i qui són ocasionals... Això és científic, et dóna la pauta per prendre decisions, no és debatible. Les dades et diuen el què cal fer, i com
més coordinació hi hagi entre la part informativa i la part comercial a l’hora d’entendre les dades, millor. Els legacy media no
han aprofitat totes les oportunitats de les dades.
Alguns es queixen que tant anàlisi de dades és una limitació.
Hauria de ser un alliberament per entendre, per exemple, on
poses els murs de pagament, com de porosos els fas, si el criteri és pel gènere periodístic, per l’article... Un mur de pagament
és una estratègia molt flexible. De fet, a The Guardian ens referim al nostre model com un mur de pagament voluntari. (Foto:
thedrum)
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Educació amb el diari digital
Per Carles Marco / eldiario.es

Rèquiem final al paper. Són diversos els factors que han portat
al periodisme escrit a una crisi com poques vegades havia conegut. L’aparició i extensió de les xarxes socials a internet, la
crisi econòmica de 2008 amb la baixada de lectors i publicitat,
l’aparició de diaris de paper gratuïts o els múltiples vídeos que
produeix youtube són potser els més rellevants. L’estoc final del
diari de paper ha estat, òbviament, la premsa digital: any rere
any han anat baixant en vendes. Els més optimistes només li

veuen futur a les revistes científiques dirigides a un públic minoritari d’experts. Però cada vegada són més els que auguren
la desaparició dels diaris de paper (ja que potser només tindrien
sentit en els bars i les biblioteques, i això no és rendible). Philip
Meyer, de la Universitat de Missouri,
Front els digitals molts ja van tancar la seva edició en paper,
i les dades de l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) registren en 2018 que els sis grans diaris de paper han perdut
el 61% de la seva difusió en una dècada, perdent en la última dècada 939.992 exemplars. La caiguda en vendes, lluny
d’atenuar, manté un progressiu descens. Tant és així que nombrosos diaris han hagut d’utilitzar per als de paper, junts, una
sola impremta (i només a mitjans dels anys 80 moltes empreses
van invertir molts diners en ampliar-les i millorar-les). Excepte
els acèrrims defensors de la necessitat de la lectura en paper,
tothom prefereix donar-li al botonet del seu dispositiu i llegir
immediatament en format digital que haver de vestir-se, sortir al carrer, trobar un quiosc i gastar-se més d’un euro en la
seva compra. N’hi ha que ressalten les qualitats del paper i promouen la idea que conviure amb altres formats és possible. Els
més optimistes pensen que la premsa de paper quedarà tocada
però no enfonsada (com ha passat amb els llibres tradicionals
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que venen molt més encara que els ebooks donat el seu valor
de ‘fetitxe’, entre d’altres qualitats). Més si es compleixen les
prediccions i gustos de les noves generacions, un dels productes més característics de la impremta pot, després 600 anys,
camí de ser un moribund, i veure nosaltres el seu rèquiem final.
Perills ‘digitals’. Les dades i vincles en línia ‘ordenen’ al nostre
cervell a discreció anar passant de pàgina a pàgina. Aquesta riquesa de connexions que la web oferta bloqueja la nostra
memòria i minimitza el pur ‘recordatori’. Les connexions de la
xarxa no són com les nostres connexions del cervell, i no tenen
la riquesa ecològica i la sensibilitat de les nostres sinapsis: “no
es limiten -escriu el psicòleg Ari Shulman- a proporcionar accés
a una memòria, sinó que en molts aspectes la constitueixen “.
La connexió sinàptica és el pensament, és el jo.
Fa temps que se sap que la cultura en què es cria una persona influeix en el pensament i el caràcter d’aquesta persona.
La memòria de les formes personals crea i sosté la memòria
col·lectiva que sustenta la cultura de cada país. El que està
emmagatzemat en la ment de l’individu és el quid de la transmissió cultural. Cada un de nosaltres porta i projecta la història
del futur. Aquesta sobrecàrrega d’informació que ens absorbeix

al web davant les pantalles està creant la substitució d’aquesta
complexa densitat interna cerebral, que propicia el record i el
pensament, per un nou tipus de jo que evoluciona sota la pressió de la immediatesa, buidant-nos del nostre dens repertori
intern de patrimoni cultural -i en el fons ens uniformització. La
cultura només es renova en la ment de cada persona. El preu
que podem pagar per assumir els poders de la tecnologia és
l’alienació, un peatge particularment car que estan imposant
les multinacionals de les nostres tecnologies: en molts casos
adormen les més íntimes i humanes capacitats naturals (Karl
Marx, sens dubte, estaria avui perplex i ampliant la seva teoria
de l’alienació). Però ni de bon tros tot és negatiu: ben utilitzat,
l’ordinador estén les capacitats de processament del nostre sistema nerviós central. Gràcies a la plasticitat de les nostres xarxes neuronals es poden també generar compatibilitats, combinacions i sinergies amb els mitjans de comunicació, construint
un sol sistema més gran i efectiu. No vaig ara a estendre’m en
les conseqüències positives i negatives que els test han revelat
sobre cadascuna de les múltiples intel·ligències i capacitats: les
de la raó, la percepció, la memòria, la creativitat, les relacions
interpersonals, les emocions. El que sí que és cert és que, en
general, els adolescents tendeixen a tenir més ansietat, depressió, narcisisme i addicció a les pantalles.
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Educació amb els diaris digitals. Hem de reconèixer, però,
el positiu i els avantatges dels diaris digitals (en principi no
arrasen la fusta dels arbres, i donen moltes possibilitats educatives). Avui els joves estan hipnotitzats per les pantalles, i no
saben diferenciar una mentida news (o fins i tot una falsedat
absoluta feta per fer mal a persones o col·lectius, i sota anonimat), o una postveritat (on les asseveracions no són objectives
però toquen els desitjos i les emocions del públic), del que són
notícies certes, contrastades i verificables: és a dir, les notícies
dels diaris digitals seriosos i amb periodistes que compleixen
amb l’ètica i el codi deontològic del periodisme. Només si des
Primària i l’ESO els pre-adolescents s’acostumen a llegir diaris
digitals podran de per vida estar i voler estar ben informats,
captar quin mitjà respecta la veritat, a més de centrar-se en la
lectura comprensiva i concentrar-(sense anar picotejant adictivamente de pàgina en pàgina d’internet sense reflexionar ni
memoritzar). En aquest sentit considero molt important que els
alumnes realitzin per grups un projecte trimestral de notícies de
diaris digitals, escollint un tema de les diferents competències
i matèries del seu currículum i, després escollir les notícies de
diversos diaris, visualitzar-les davant els seus companys amb
un PowerPoint i realitzant tutorials i presentacions a l’aula. Podran així comparar segons el tractament de cada diari i debatre

(només el titular d’una mateixa notícia dóna per a molt: recordo
que fa anys El País portava a la capçalera el titular “Quatre regidors del PP i l’alcalde culpables per corrupció”; però El Mundo titulava “l’alcalde del PSOE i quatre regidors culpables per
corrupció”).
Crec que el primer pas per entusiasmar els alumnes és que
un/a periodista els donés una conferència explicant-los quines
seccions conformen un diari digital, quins, en quin ordre i quins
temes abasten cada gènere periodístic (l’informatiu, el d’opinió,
i la part gràfica, a més dels subgèneres que cada un conté i
les seves diferències). Com una notícia es confecciona amb
un avantítol, un títol, un subtítol, un entradeta i el cos de la notícia (on els textos adopten la forma de piràmide invertida, en
què l’ordre dels esdeveniments s’estructuren de més a menys
importància) ; i com la notícia es construeix a partir de les conegudes 6 W: Què? Qui? Com? Perquè? Quan? On?
Els alumnes per motivar-se és millor que escullin els temes
a tractar i es reuneixin a l’aula d’Informàtica. Potser els temes més pertinents i atractius siguin els de Biologia (davant
l’emergència climàtica); els artístics, musicals i culturals en
general; els de Valors Ètics (on tenen una allau de notícies a
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debatre com la xenofòbia, el feminisme, l’homofòbia, els drets
de l’infant, la guerra i els refugiats...); i els diferents esports
-hi ha temes i notícies que es poden tractar interdisciplinarmente- Al meu parer, mitjançant la lectura dels diaris digitals a
l’escola l’alumnat adquireix competències per al consum crític
i per a la deconstrucció dels “textos mediàtics” -i la capacitat
per crear-los- i centrarà per sempre en ells la mirada, sabent
discriminar les notícies creïbles de les mentides. Una persona
educada per als mitjans de comunicació coneix les característiques estructurals d’aquests i com aquestes característiques
tendeixen a influir el contingut dels mateixos mitjans. No hi ha
avui millor arma per a la creació de l’hàbit lector que els diaris
digitals -que, com sabem, informen, entretenen i creen opinió
(i poden vacunar contra el indiscriminat i cec deambular per la
xarxa). Experiències com la francesa, amb les seves Setmanes de Premsa en què professionals dels mitjans, professorat
i alumnat col·laboren en pro d’una informació selecta, seriosa
i amb criteris, posen de manifest la creixent necessitat a l’hora
de ser selectius i conscients amb les informacions i amb el món
que vivim. No sé per què no es fan propostes que facilitin o
consolidin la introducció dels diaris a l’aula. I repeteixo: és molt
important, per donar interès i importància a la lectura dels diaris
digitals, que la xerrada introductòria la exposi un/a periodista

professional: que l’alumnat conegui les normes, el bon fer, les
fonts i el codi deontològic del periodisme. (Foto: Mónica Irago
– La Voz de Galicia)
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Confosos

Per Francesc Ponsa, professor de la UPF / Revista Capçalera

yador ex aequo al millor reportatge de Report.cat del trimestre,
reflexiona sobre aquest fet.
Observar sempre com a clara la distinció entre fets i opinions
per evitar la confusió és un dels punts essencials del Codi deontològic de la professió periodística. No obstant això, el lector no
sempre és capaç de realitzar la diferenciació de manera adequada. Un estudi recent del Pew Research Center mostra com
els lectors sovint confonen aquests termes a l’hora d’assimilar
una informació.
En l’entorn d’informació ràpida i complexa d’avui dia (Internet, les
xarxes socials, canals de notícies de 24h, etc.) els consumidors
han de formular judicis ràpids sobre com assimilar les declaracions relacionades amb les notícies; declaracions que sovint es
difonen fragmentades i en peces que proporcionen poc context.

En la professió periodística hi ha algunes coses –almenys sobre
el paper– que semblen estar clares, com la separació entre fets
i opinions. La ciutadania, però, no sempre sap diferenciar-ho.
Prova d’això és un estudi elaborat als Estats Units pel prestigiós
Pew Research Center, que ha demostrat que moltes persones
confonen la informació amb l’opinió. Aquest reportatge, guan-

Un estudi del Pew Research Center (Distinguishing Between
Factual and Opinion Statements in the News) s’ha centrat a
examinar un pas bàsic en aquest procés: si els lectors poden
reconèixer les notícies com a fets (informació que es pot provar
o refutar amb evidència objectiva) o com una opinió (informació
que reflecteix les creences i valors de qui l’expressa).
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Les conclusions de l’estudi, que es basa en una enquesta realitzada entre el 22 de febrer i el 8 de març de 2018 a un total de
5.035 adults nord-americans, revelen que fins i tot aquesta tasca bàsica de diferenciar entre informació objectiva i subjectiva
representa un desafiament amb resultats divergents.
La part principal de l’estudi –que va mesurar la capacitat dels
lectors per distingir entre cinc fets i cinc opinions–, va mostrar
que la majoria dels nord-americans van identificar correctament
almenys tres de les cinc declaracions en cadascun dels grups
(fets i opinions). Tanmateix, aquest resultat és només una mica
millor que les possibilitats d’encert si s’hagués contestat de
manera aleatòria. Van ser una minoria els nord-americans que
van identificar correctament les cinc declaracions (un 26% va
identificar els 5 fets; i un 35%, les 5 opinions). Per contra, aproximadament, una quarta part dels enquestats només va saberne identificar dos, una o cap de manera correcta. I, per tant, es
confonien al separar opinió i informació.
Lectors més capacitats
Encara més revelador és que certes persones diferencien molt
millor aquest contingut que altres. Aquells lectors amb una gran
consciència política, amb coneixements digitals i interessats en

l’actualitat estan més capacitats a l’hora d’identificar amb exactitud els fets i les opinions d’una notícia.
Per exemple, un 36% dels nord-americans amb alts nivells de
consciència política (aquells que tenen coneixements sobre política i consumeixen regularment notícies polítiques) identifiquen
correctament les cinc declaracions referents a fets, en comparació amb prop de la meitat (17%) d’aquells que tenen poca consciència política. De la mateixa manera, un 44% dels usuaris amb
coneixements digitals (els que fan un ús extensiu de dispositius
digitals) identifiquen correctament els cinc estats d’opinió enfront
d‘un 21% dels que no són tan competents tecnològicament.
La confiança en les fonts també determinen com s’interpreta
una informació. Gairebé quatre-cents nord-americans que tenen molta confiança en la informació de les agències nacionals
de notícies (39%) van identificar correctament les cinc declaracions fàctiques, en comparació amb un 18% dels que no tenen
gaire o cap confiança.
El factor ideològic
A més de la consciència política, la identificació del partit té un
paper important en la manera com els nord-americans distin-
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geixen entre fets i opinions. Tant republicans com demòcrates
mostren una propensió a ser influïts pels respectius partits polítics. Per això, els lectors de cada partit polític tenen més probabilitats d’etiquetar declaracions fàctiques i d’opinió com a fets
quan més apel·len a les seves idees polítiques.

concloure que, en aquest cas, els mitjans de comunicació no
són determinants.
Com distingir-ho?

Per exemple, en relació a l’afirmació objectiva “El president Barack Obama va néixer als Estats Units”, un 89% dels demòcrates la van identificar correctament com a declaració fàctica, en
comparació amb un 63% dels republicans.
D’altra banda, un 37% dels demòcrates van classificar incorrectament l’opinió més d’esquerres “Augmentar el salari mínim federal a 15$ per hora és essencial per a la salut de l’economia
nord-americana” com a factual, en comparació amb la meitat de
la quantitat de republicans (17%).
D’acord amb això, els republicans tenen una mica més de probabilitats que els demòcrates de classificar amb precisió declaracions fàctiques quan aquestes provenen de Fox News. En
canvi, les declaracions provinents de l’USA Today i del New
York Times no comporten diferències entre demòcrates i republicans. Per tant, responen de manera similar, cosa que permet

Per ajudar el lector a diferenciar una informació objectiva d’una
de subjectiva, aquest ha de tenir clar que un fet és una informació contrastable que existeix independentment de si algú en té
una opinió positiva o negativa. És una peça d’informació que es
presenta com una realitat objectiva.
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També, l’opinió es defineix com un punt de vista, una creença
o un judici de valor que s’ha creat en relació amb alguna cosa.
Depenent de la font d’on provingui pot arribar a ser molt fiable
(per exemple, un expert).
Quan ens referim a temes que tenen un consens predeterminat
(per exemple, dos per dos fan quatre), la distinció entre fets i
opinions no és conflictiva. En canvi, el problema sorgeix quan
es tracten temes que comporten càrregues morals, polítiques,
filosòfiques o religioses. Per exemple, quan s’afirma que avui
dia a l’Estat espanyol existeixen presos polítics en relació amb
la presó preventiva de determinats líders polítics catalans.
Distingir les diferències entre un fet i una opinió és fonamental,
doncs, per a classificar la informació que rebem a cada moment. Ras
i curt: els fets només existeixen, mentre que les opinions es creen.
Les mentides de sempre
Charles Prestwich Scott, editor del Manchester Guardian,
l’actual The Guardian, va encunyar el 1921 una frase que ha fet
fortuna en els annals del periodisme: “Les opinions són lliures,
els fets són sagrats”. Segons la teoria liberal de la llibertat de
premsa, el periodisme ha d’explicar els fets de la manera més

fidedigna i neutra possible perquè els ciutadans es formin opinions lliures.
La teoria és molt clara, però la realitat és una altra. “La confusió
de fets i opinions diu bastant de la salut del periodisme que es
fa en una democràcia i, per tant, finalment el tipus de democràcia que tenim. El populisme polític, en auge des de la caiguda
del Mur de Berlín i la fi del comunisme com a ideologia alternativa al capitalisme, viu i beu de la confusió de fets i opinions. És
la propaganda que sempre ha existit tant en les dictadures com
en les democràcies, si bé ara li diem fake news o fets alternatius, segons l’expressió del trumpisme”, afirma Jaume Risquete, periodista i doctor en Comunicació política a la facultat de
Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Les xarxes socials - i el periodisme dels social media - han contribuït a la pèrdua de l’hegemonia del periodista com a creador
d’opinió pública i l’erosió de la seva autoritat a l’hora de seleccionar i jerarquitzar la realitat social. “Cada vegada es fa un
periodisme més de “trinxera”, de “camiseta” en la línia del periodisme esportiu, sobretot el de futbol. Els periodistes actuen
amb parcialitat, subjectivitat fins i tot sent-ne conscients en tot
moment”, afegeix Risquete.
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En un article a La Marea, Mercedes del Hoyo, professora titular de Periodisme de la Universitat Rey Juan Carlos, recordava
que la producció periodística sempre ha de respectar dues normes: distingir publicitat i notícies, i separar informació i opinió,
perquè els espais destinats a la publicitat, a la informació o a
l’opinió compleixen funcions diferents i els lectors hi satisfan
diferents necessitats.
Del Hoyo defensa que “el periodista està obligat a oferir al lector
una selecció de notícies, de dades, a més d’ajudar a entendre’n
el sentit. Però el sentit es forma quan la notícia es contextualitza, s’hi aporten antecedents i fonts expertes que en mesurin
l’abast; no li donem sentit per la drecera de donar la nostra
opinió o la interpretació que ens sembla millor, sobretot si la
presentem com l’única possible”.
Hannah Arendt assegurava que la confusió entre fets i opinions
és una de les agressions més elementals a la raó. En alguns
casos, les dinàmiques del periodisme han afavorit aquesta confusió. L’estudi del Pew Research Center apunta les característiques del lector més capacitat per dur a terme aquesta distinció
de manera satisfactòria: consciència política, competència digital i interès per l’actualitat. Tanmateix, tot això es pot resumir

en un dels ideals humans que es desprenen de la Il·lustració:
l’esperit crític. Si l’abandonem, el lector perd. (Infografies: Capçalera i definicionabc)
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Periodisme amb ànima

Per Susana Quadrado / La Vanguardia Vida

Amb la seva sorna habitual i un ego tan rodó com la seva panxa,
un dels caps d’aquest diari (La Vanguardia) em va retreure, fa
anys, que li portés a la seva taula temes tristos, aquesta classe
d’històries que esgarrapen l’ànima i regiren estómacs. Recordo
amb claredat la conversa que vam tenir:
- A casa dels pobres, les tragèdies tenen cara i ulls-, li vaig dir.
Al que ell em va respondre:

- Els pobres no compren diaris.
La gran Fallaci l’hagués enviat a fer punyetes, però servidora
es va quedar muda. Llavors començava en l’ofici i no vaig saber fer més que serrar les dents, empassar saliva i fer cara de
pòquer.
A aquest home, no l’he tornat a veure des que va marxar de
l’empresa. Segur que ara és un tipus fantàstic. El temps i els
caps passen i, per sort, una pot anar corregint els seus errors
sobre la marxa. De manera que, cada vegada que en el diari ha
tornat a sorgir l’oportunitat de narrar els tràngols de vides ben
fotudes, aixeco el dit.
Aquesta vegada els periodistes no vam posar cara de pòquer
en conèixer el cas de Macarena, una jove amb paràlisi cerebral,
i la seva família. La seva mare, Carme, havia trucat a RAC1 en
una desesperada petició d’ajuda al déu Basté. Després, va permetre que La Vanguardia els acompanyés durant dos dies. Entre tots, la ràdio, el diari, vam convertir en un assumpte públic
el desemparament d’aquesta família sotmesa a una retallada
atroç a l’ajuda de dependència.
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Ja sabem que els problemes de la gent resulten lletjos de veure
i de llegir. Amb tot, si aquesta professió renúncia a explicar-los
està morta. Sense el cor, aquest òrgan que suposadament alberga l’ànima, res sobreviu. Cal deixar-la anar davant el drama
i ser rigorosament subjectius.
Perquè allà on hi ha una ferida, hi ha un reportatge.
Perquè tenim la capacitat per intentar cauteritzar aquesta ferida.
Perquè en parlar de Macarena no només parlem de Macarena,
sinó dels centenars de persones que com ella i la seva família
sobreviuen (o malviuen) malgrat una llei, la de dependència, de
cruel ineficiència i inequitat, que està plena de promeses buides
i buida de pressupost.
Perquè, al contrari que el rigor moral i l’honestedat, l’absència
d’ètica és contagiosa i pot multiplicar-se a una velocitat extraordinària.
Perquè el poder financer i el poder polític, aprofitant la crisi, es
van llançar anys enrere a la jugular dels mitjans de comunica-

ció, sense misericòrdia, en un intent per embridar les empreses
periodístiques i, de passada, a la societat sencera. Però, sent
cert, hi ha diaris i ràdios que segueixen creient en la bondat de
l’ofici.
Perquè el periodisme ha de pessigar nassos i explicar la veritat.
En cas contrari, què és.
Potser no aconseguirem arreglar res, o només ho arreglarem
una miqueta. Almenys, haurem contribuït al fet que algú que
pren decisions dormi malament. (Foto: Instituto Gerontológico)

