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Diaris impresos: És una bona
estratègia anar reduint els dies de
publicació?
Per Fundación Luca de Tena / Laboratorio de Periodismo

l’edició digital. A Espanya, encara no s’ha estès aquesta pràctica, encara que alguns mitjans valoren, per exemple, deixar de
publicar-se els dilluns, com es feia antigament. Per als lectors
més joves, cal recordar que a Espanya, fins a 1982, encara que
per obligació, els diaris havien de respectar el descans dominical, i no podien publicar-se els dilluns.
Ara, encara que per altres raons, com és la necessitat de reconvertir recursos o per necessitats de supervivència financera, alguns mitjans internacionals ja no es publiquen cada dia.
Entre 2004 i 2018, almenys 104 diaris dels EUA van reduir la
freqüència de publicació prou com per canviar l’estat “diari” (publicació tres o més vegades per setmana) a l’estat “setmanal”
(impressió dos o menys vegades per setmana), segons les dades obtingudes pel Centre d’Innovació i Sostenibilitat en Mitjans
Locals.

Alguns mitjans de comunicació impresos internacionals han començat a eliminar de la seva cita amb els lectors diàriament
algun dia de la setmana, o fins i tot diversos d’ells, com a estratègia per reduir costos i centrar-se de manera preferent en

Precisament sobre aquesta estratègia, un estudi de l’American
Press Institute, ofereix algunes claus sobre les que cal reflexionar abans que els mitjans donin aquest pas. L’estudi es basa
en entrevistes amb editors de diaris, editors i executius, a més
d’experts de la indústria. Gairebé tots ells tenen experiència
directa amb la reducció de la freqüència d’impressió. L’informe
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explora com els diaris poden traçar un camí sostenible reduint
les despeses relacionades amb la publicació i lliurament impreses i creant una presència digital més adequada per als hàbits
dels lectors moderns. “Aquest camí està ple de desafiaments i
dificultats, des de triar quins dies es trien per no publicar-se i
migrar als anunciants fins a fer les matemàtiques de la logística
de lliurament i administrar el retrocés intern”, apunta.
Aquestes són algunes de les principals claus de l’informe:
• Reduir els dies de publicació impresa hauria de ser un pas en
una transició gradual i acuradament planificada a digital.
• Decidir quins dies d’impressió es suprimeixen requereix una
planificació logística i financera significativa. Això implica calcular l’estalvi de costos, treballant amb anunciants per canviar
anuncis a altres dies de la setmana; mirant els hàbits del lector;
i decidir sobre el preu de subscripció.
• La comunicació amb lectors i anunciants és fonamental quan
s’eliminen dies d’impressió. Els editors poden fer servir diverses tàctiques, des de la publicació d’articles, columnes i anuncis, fins a la celebració de reunions amb líders de la comunitat i
els negocis i xats individuals amb subscriptors.
• Els diaris que redueixen els dies d’impressió ja han d’haver

construït un negoci digital que es basi en un profund coneixement de la seva audiència. El temps i els recursos estalviats
en imprimir s’haurien de dedicar a descobrir com augmentar la
proposta de valor per als subscriptors digitals.
Eliminar dies com a única estratègia no és suficient per sobreviure
Segons l’informe, “eliminar dies de publicació d’un diari pot
estalviar diners en reduir costos del negoci (camions, paper i
impressores) perquè hi ha una disminució de la demanda dels
consumidors. Però només eliminar dies de publicació no és suficient per garantir que un diari seguirà existint i servint a la seva
comunitat. Els editors necessiten una estratègia ben planificada
i ben executada, que reconegui que els hàbits del lector han
anat més enllà del diari de set dies. L’enfocament també ha
d’incloure com lliurar el contingut de qualitat, amb les tecnologies i en les plataformes que el públic reclama actualment”.
“Reduir els dies de publicació no és un fi en si mateix. És part del
seu camí per poder mantenir-se en un futur digital “, va dir Ken
Herts, director d’operacions de l’Institut Lenfest de Periodisme.
Herts va dir que la preparació de la feina que condueixi a una
reducció editorial hauria d’abastar anys. Els passos inclouen

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
l’ús d’ofertes de subscripció per aclimatar als subscriptors de la
impressió a menys dies en el format imprès, treballar amb els
anunciants per canviar els anuncis i preservar els ingressos, i
millorar i impulsar l’accés digital. “Els subscriptors necessiten
veure el valor del component digital de la seva subscripció si
van a seguir pagant després de perdre dies d’impressió”, va
dir Herts.
Els diaris de set dies no seran econòmics
La pèrdua de dies d’impressió s’apropa tant si els editors ho volen com si no, comenta Ken Doctor, analista de la indústria de
mitjans i autor de Newsonomics. “Tots tenen clar que en algun
moment en el futur, els diaris de set dies simplement no seran
econòmics. Clarament ens estem movent cap a un món majoritàriament setmanal més digital”, va dir Doctor. “És inevitable, i la
pregunta per a la indústria dels diaris és si s’enfronta a això d’una
manera estratègica organitzada o si ho fa per desesperació”.
La pressió sobre el model de set dies no és nova, va dir Penélope
Abernathy, presidenta del centre Knight. “La majoria dels editors
de diaris reconeixen que fins i tot en els millors temps, només hi
va haver tres dies que van ser rendibles”, comenta Abernathy, i
afegeix que aquests dies generalment eren el diumenge, sovint

popular, un dimecres o dijous ple d’insercions o anuncis de queviures, i divendres, que condueix al cap de setmana amb contingut d’entreteniment i publicitat. Aquests tres dies sovint han estat
prou rendibles com per subsidiar la resta, indica.
Abernathy, investigadora de noticies locals, diu també que els
diaris podrien aprendre molt d’altres indústries. Una lliçó clau,
afegeix, és que “realment és necessari tenir un pla de negocis
que apunti a transformar un terç del seu model de negoci cada
cinc anys”. “Això és una cosa molt difícil d’entendre per a les
persones fins que la seva esquena està contra la paret”, va
dir Abernathy. Comenta que molts editors no han mirat cap al
futur i en el seu lloc “han estat en el procés d’apagar incendis i
tractar de mantenir-se”. Els editors que volen reduir la impressió haurien d’identificar la seva proposta de valor única, va dir
Abernathy, i també tallar qualsevol cosa que ja no funcioni. “Ha
de esbrinar quins són els seus actius clau que es traduiran en
l’àmbit digital”, va dir. “Ho ha de fer d’una manera que satisfaci
les necessitats de la seva comunitat”.
A mesura que els diaris s’embarquen en aquestes transformacions, han de ser conscients que un lector imprès no necessàriament es converteix en un lector digital, segons la opinió
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de Terry Egger, editor de The Philadelphia Inquirer i ex editor
de Cleveland’s Plain Dealer. “Pots tenir totes les matemàtiques
projectades”, va dir Egger, “però assegurar-te que entens el
que crea aquesta connexió i traduir aquesta transferència de
l’hàbit al teu contingut en una altra forma és un gran problema”.
(Il·lustració: Guadanews)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’accés a l’informe complet de l’American Press Institute des d’aquest link.
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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 rebuig de les notícies és
principalment culpa dels mitjans,
segons un nou informe del Reuters
Institute
Per Periodismo.com

1- Desconnexió. Els mitjans no reflecteixen l’abast de la realitat
i la preocupació de la seva audiència. En resum, les persones
pateixen i eventualment moren de malalties cardíaques i càncer
(60 per cent de les morts), però aquestes dues condicions obtenen només el 25 per cent de la cobertura dels mitjans. El suïcidi
representa el 1,8 per cent de les morts, però rep el 23 per cent
de l’atenció dels mitjans.
La bretxa més àmplia involucra a persones que moren per homicidis o atacs terroristes. Si bé són tot just perceptibles (0,9
per cent i menys de 0,01 per cent, respectivament), capturen un
terç sòlid de l’atenció dels mitjans.

La dada més comentat de l’edició 2019 de l’informe Digital
News del Reuters Institute assenyala el creixement de les persones que trien evitar o fins i tot rebutjar les notícies. Més enllà
de l’impacte per a la indústria, representa una creixent desconnexió entre els que produeixen informació i els consumidors.
També mostra els efectes d’una menor confiança en experts i
especialistes. L’informe mostra com el rebuig de les notícies és
principalment culpa dels mitjans. I arriba a dues conclusions:

A causa de la imparcialitat de les notícies, s’espera que destaquin en gran mesura els esdeveniments «anormals»: tirotejos
massius, accidents aeris, atacs de taurons. Així i tot, la profunditat de la bretxa és preocupant.
2- Simplificació excessiva regeix les notícies. Les redaccions solien albergar a experts de tot tipus, persones que venien seguint el mateix ritme durant molt de temps, i que tenien
tant coneixement com connexions. Aquestes persones ja no
són valorades. Primer, la comunicació corporativa es torna cada
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vegada més sofisticada, amb “periodistes” interns capaços de
proporcionar paquets de notícies a punt per distribuir a aquells
amb menys experiència.
Segon, les expectatives de l’audiència i la propagació social
són els principals impulsors de les estratègies de notícies.
Prenguem el canvi climàtic, per exemple. Greta Thunberg,
l’adolescent sueca que va abandonar l’escola per promoure
la causa. La jove no té experiència real en el tema del canvi
climàtic, però reuneix moltes més mencions a la cerca de Google (14 milions) que la reconeguda climatòloga d’Oxford, Myles
Allen (12 milions). Al juny, la jove Thurnberg apareix en una revista científica francesa i va ser rebuda per una xarxa francesa
de notícies per comentar sobre l’onada de calor. Els mitjans de
comunicació d’avui prefereixen la càndida “experiència” d’una
jove de 16 anys perquè està preparada i polida per les xarxes
socials, fins i tot si només pot oferir respostes monosil·làbiques.
Això no només és moralment malaltís, sinó que també és preocupant per al futur de les notícies.
Confiança en les notícies.- La noció mateixa d’una bona font
està decaient ràpidament. Fa dos mesos, un aspirant a periodista em va explicar que, per exemple sobre polítiques ener-

gètiques, un informe de Greenpeace era molt més creïble que
els periodistes d’energia de Le Monde, Les Echos o Le Figaro.
Un parell de setmanes més tard, estava donant una conferència
en una universitat israeliana on vaig relatar aquesta anècdota...
només per ser menyspreat per un estudiant de comunicació
que em va dir sobre aquests temes: “Saps què? El teu col·lega
està en el correcte. Una ONG és molt més fiable que un reporter del New York Times, a qui li paguen les grans corporacions
(!!!) per expressar les seves opinions...” Aquest és el tipus de
coses que s’escolten en 2019.
Si bé el periodisme hauria de tractar sobre la complexitat i els
matisos, res sembla més atractiu que oferir una aproximació
cridanera juntament amb l’emoció. És millor tenir un “armilla
groga” a l’escenari (com ho van fer una vegada i una altra els
mitjans de difusió públics francesos i tots els canals de notícies), que un economista per explicar les desigualtats a França.
Però aquesta tendència és consistent amb la caiguda de la confiança en les notícies entre els francesos, que es descriu en
l’informe de l’Institut Reuters:
“En tots els països, el nivell mitjà de confiança en les notícies,
en general, ha baixat 2 punts percentuals fins al 42%, i menys
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de la meitat (49%) està d’acord que confien en els mitjans de
comunicació que ells mateixos fan servir. Els nivells de confiança a França han caigut a només 24% (-11) en l’últim any, ja
que els mitjans de comunicació han estat atacats per la seva
cobertura del moviment Armilles Grogues.”
Com a resultat de la mandra de la majoria dels mitjans de comunicació francesos, França ara es troba al fons de la confiança
en els mitjans de comunicació entre els 40 països enquestats.
Espanya tampoc arriba a l’aprovat en qüestió de confiança als
mitjans, es queda en un discret 43 per cent:

notícies com “massa negativa” amb països com el Regne Unit,
Estats Units o França, tots per sobre del llindar del 40 per cent.
Com a resultat, la gent tendeix a descartar les notícies, afirma
l’Institut Reuters:
“Aquest any trobem que gairebé un terç (32%) diu que evita
activament les notícies, 3 punts més que l’última vegada que
vam fer aquesta pregunta en 2017. Això pot ser degut al fet
que el món s’ha convertit en un lloc més depriment, o perquè la
cobertura dels mitjans tendeix a ser implacablement negativa,
o una barreja de tots dos.”
Entre la promesa d’un futur fosc (ambiental o polític), i el dit
interminable que apunta directament al lector, hi ha raons per
abandonar les notícies i anar a Netflix, o escoltar grans podcasts mentre bevem un daiquiri. O triar creure que les notícies
no són reals, o que no van per nosaltres. (Infografies: revista
Semana i Reuters Institute)

Excés de cobertura negativa
L’enquesta realitzada per l’Institut Reuters mostra que un impressionant 39 per cent, de mitjana, considera la cobertura de

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe complet Digital News del
Reuters Institute. Només cal CLICAR AQUÍ
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El Síndic de Greuges i el Consell
d’Europa condemnen les agressions
a periodistes durant la cobertura de la
Diada
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha condemnat les agressions d’alguns manifestants contra periodistes de TVE i Antena
3 durant la cobertura d’una manifestació de la Diada Nacional
de Catalunya al parc de la Ciutadella de Barcelona. El Síndic
recorda que el dret a la llibertat d’informació recollit en la Constitució ha de poder ser desenvolupat pels professionals del sector de manera lliure i segura. En aquesta línia, ha insistit en
l’adopció l’abril de 2016 per part del Comitè de Ministres del
Consell d’Europa de la Recomanació CM\/Rec(2016)4 sobre la
protecció de l’ofici del periodisme i la seguretat dels periodistes
i altres professionals dels mitjans, que condemna l’alarmant i inacceptable nivell d’amenaces a periodistes i professionals dels
mitjans de comunicació a Europa. En la mateixa línia, també
es van articular unes guies per als estats membres en matèria
de prevenció, protecció, persecució, promoció de la informació,
educació i sensibilització.

També la plataforma del Consell d’Europa que promou la protecció del periodisme i la seguretat dels periodistes va fer pública dilluns una alerta després de l’atac que van patir els dos
reporters durant els actes de la Diada. La denúncia afegeix que
“els periodistes estan patint les conseqüències” de la tensió en
“el debat polític entre Espanya i Catalunya que s’ha traslladat
als carrers”. La plataforma espera ara una resposta del Govern
espanyol. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia))

Convoquen les Subvencions per a
l’edició de revistes culturals
La Direcció General de Foment del Llibre i la Lectura del Govern d’Espanya, convoca subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de l’edició d’aquelles revistes del
sector cultural que contribueixin a l’enriquiment del patrimoni
bibliogràfic espanyol, escrites en castellà o en alguna de les
llengües de l’Estat. Podran sol·licitar aquestes subvencions les
empreses (persones jurídiques i autònoms) i institucions sense
fins de lucre que tinguin com a activitat, única o entre d’altres,
l’edició de revistes culturals.
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Amb càrrec a aquesta convocatòria no es podrà finançar més
del 50% del cost de publicació de la revista, entenent-se per tal
la suma dels costos que suposi per a l’entitat l’edició o producció, distribució i comercialització de la revista. El 50% restant
necessàriament haurà de finançar amb càrrec a els fons propis
de l’editorial o mitjançant altres ajudes públiques o privades.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

vencions durant el 2017, mentre que a l’any següent la xifra va
ascendir a 552.628 euros.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el document de la convocatòria de subvencions de revistes 2019. Només cal CLICAR
AQUÍ

El Punt Avui agreuja els seus números
i amplia la línia de finançament amb el
seu principal accionista
El bloqueig en els pressupostos de la Generalitat després de
l’aplicació de l’article 155 va implicar una paralització en el pagament de subvencions i publicitat institucional que va afectar
de ple a diverses publicacions catalanes. Hermes Comunicacions, l’editora d’El Punt Avui, ha acusat especialment aquesta
paràlisi. El diari va percebre 535.208 euros en concepte de sub-

No obstant això, el retard en el pagament d’aquestes partides
va motivar que a finals el 2017 portés a terme un ERO que
va afectar 45 treballadors i en el qual se li van anar 2 milions
d’euros en indemnitzacions, motiu que segons la societat editora va provocar una caiguda del 9,2% en la xifra de negoci
d’aquest any i els efectes es van estendre a 2018. El Punt Avui
va registrar una facturació de 14,9 milions d’euros l’any passat,
xifra que representa un descens del 12% respecte a l’exercici
anterior, quan va ingressar 16,9 milions. El gruix de la minva es
va produir en la part publicitària, on va obtenir 6 milions d’euros,
1,9 milions menys que el 2017.
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Malgrat l’estalvi en els costos d’explotació i de personal, que
van descendir fins als 1,8 milions i 8,3 milions d’euros respectivament, l’editora catalana va llançar un resultat negatiu de
634.529 euros, que se sumen als 1,5 milions que es va deixar
el 2017. Com a conseqüència de l’agreujament d’aquests números vermells, Joaquim Vidal, el seu accionista majoritari, es
va veure obligat a ampliar la línia de crèdit oberta un any enrere; aquesta ampliació s’ha fet a través de la cadena de supermercats Valvi, la propietat de la qual es reparteixen Joaquim
Vidal Perpiñà i Maria Rosa Juventeny Ripoll, titulars del 70%
i el 30%, respectivament. D’aquesta manera, el contracte de
préstec participatiu per un import de 1,4 milions i un període de
cinc anys s’ha ampliat fins als 2,1 milions d’euros per intentar
restablir el desequilibri patrimonial, que després de les últimes
pèrdues ascendia a 1,5 milions al tancament del 2018. (Font:
Dircomfidencial – foto: Metropoli Abierta)

La publicitat local representa el 53’2%
del total de la publicitat de Vocento
Vocento tanca el primer semestre d’aquest any amb uns ingressos totals d’explotació de 193’8 milions d’euros, fet que

suposa una millora del + 1,5% amb relació al mateix període
en l’exercici anterior. El creixement compara de manera positiva les dades dels quatre trimestres precedents (-4% en 1S18,
-3,6% en 9M18, -2,3% en el conjunt de 2018 i +3,6% en el
1T19). L’evolució econòmica queda sustentada, principalment,
pel augment de la venda de publicitat que el Grup ha pujat un
+6’9%.
Quant als ingressos publicitaris, s’observa com la publicitat local, que representa el 53’2% del total de la publicitat del Grup,
decreix en el primer semestre del 2019 un -1%; mentre que
la estatal puja un +15’3% augmentant la publicitat digital estatal del +31’3%, el que suposa el 67% del total digital. Segons
admet Vocento en la informació financera remesa a la CNMV,
els comptes dels regionals s’han vist afectats per una caiguda
extraordinària dels ingressos per esqueles: gairebé 600.000
euros menys.
Considerant també els beneficis dels eCommerce, el pes dels
ingressos publicitaris i nous negocis sobre el total del Grup arriba al 40’9%, el que significa un increment de 6’2 punts percentuals en comparació del mateix període de 2018. Les vendes
d’exemplars experimenten una caiguda del -4’4%, que es tra-
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dueix en un descens en Premsa Regional del -5% i a l’ABC
del -2’1%, on part de la caiguda de la difusió es compensa per
l’increment dels preus. (Font: El Publicista)

Zeta ha indemnitzat amb 88,7 milions
els 1.400 treballadors acomiadats des
de 2008
La història recent del grup Zeta s’escriu en vermell per l’enorme
forat econòmic alimentat durant l’última dècada que va acabar
forçant la seva venda a mitjans d’aquest any. Però també per les
insuportables tensions sorgides entre el personal i la direcció
com a conseqüència dels successius plans d’acomiadaments i
rebaixes salarials que ha encadenat la companyia des de 2008
fins avui. Ajustos que han deixat una plantilla molt delmada.

En aquest temps la propietària de capçaleres com El Periódico
o Sport, ara en mans de Prensa Ibèrica, ha destinat quantitats
milionàries a compensar les sortides de les més de 1.400 persones acomiadades des que va començar la crisi. Exactament
ha desemborsat la barbaritat de 88.700.000 d’euros per liquidar
els tres Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) executats
entre 2008 i 2018. El pla de reducció més recent es va dur a
terme a mitjans de l’any passat. Va afectar a 163 treballadors
i es van donar de baixa altres 22 de forma voluntària. Zeta va
pagar 14,1 milions d’euros entre indemnitzacions i liquidacions
, dels quals 8,2 milions es van emprar en premsa i plantes
d’impressió, 1,1 en revistes i els 4,8 restants en altres àrees.
Prensa Ibérica va tancar la compra del Grup Zeta a mitjans
d’aquest any. Malgrat ser una de les editores de mitjans més
importants d’Espanya, la companyia de Javier Moll tot just va
pagar 10 milions d’euros per la propietària de capçaleres com
El Periódico o Sport. Aquest preu va estar condicionat per la
deriva que havia pres Zeta en els últims anys. En l’últim exercici
complet -el del 2018- l’editora gairebé triplicar les seves pèrdues, fins als 8,4 milions d’euros (el 2017 els números vermells
van ser de 3,2 milions). No obstant això, cal tenir en compte
que el 2017 es va produir la venda d’Ediciones B. Sense aquest
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efecte, les pèrdues aquest any haurien estat de 18 milions
d’euros. (Font: Dircomfidencial – foto: El Español)

L’ERO d’Heraldo de Aragón es
resol amb l’acomiadament de dotze
periodistes
L’ERO presentat pel diari Heraldo de Aragón a finals del passat
mes de juny s’ha resolt amb l’acomiadament de dotze periodistes, quatre prejubilacions i la no renovació de dos contractes.
De les dotze baixes comunicades, set informadors s’haurien
adscrit de forma voluntària a l’ERO, mentre que cinc haurien
estat acomiadaments forçosos designats per la companyia.
La capçalera pertanyent al Grupo Henneo (el seu president és
Fernando de Yarza, el primer espanyol al capdavant de la WANIFRA, que representa a 18.000 publicacions de 120 països) va
presentar l’Expedient de Regulació d’Ocupació argumentant
causes econòmiques, productives i organitzatives. En aquest
moment, s’esperava que l’ERO afecti 20 dels 110 treballadors
del mitjà més altres sis que estaven en situació d’excedència forçosa. L’Associació de Periodistes d’Aragó (APA) i el Col·legi Pro-

fessional de Periodistes d’Aragó han lamentat l’acomiadament
dels dotze informadors, mentre que el Comitè d’Heraldo de Aragón denuncia que el nombre de redactors del diari ha minvat
un 46% des de l’any 2008; a més, critiquen que durant aquest
període, s’hagin eliminat també dues pagues històriques, s’hagin
congelat l’antiguitat i els plans de carrera, i que les categories
estiguin paralitzades. (Font: Prnoticias)

El negoci de Prisa retrocedeix i perd
51,5 M fins al juny
El Grupo Prisa ha tancat el primer semestre amb unes pèrdues
de 51,5 milions d’euros davant els guanys de 402.000 euros de
l’any anterior, segons la informació remesa aquest dimarts a la
CNMV. La companyia justifica aquest resultat, “en línia amb les
expectatives”, per la provisió de 40,8 milions d’euros del plet
que manté amb Mediapro a compte de la guerra del futbol i que
els obliga a pagar 51 milions d’euros, segons la sentència de
l’Audiència Provincial de Madrid de l’abril passat.
El negoci de premsa va augmentar el seu Ebitda en 3,6 milions en el primer semestre, tot i l’impacte positiu del Mundial
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de Futbol de 2018. Els ingressos publicitaris van créixer un 3%,
impulsats pel bon comportament de la publicitat digital, que va
pujar el novembre un 1%. Els ingressos publicitaris de Media
Capital creixen un 1%.
Pel que fa a la ràdio, la dada més rellevant del semestre és la
millora operativa del 3%, tot i els impactes positius del Mundial
de Futbol i de diversos esdeveniments polítics que van tenir lloc
el 2018. Els ingressos publicitaris a la ràdio van augmentar un
4%, per sobre de la mitjana del mercat, amb un bon comportament tant en la publicitat estatal (alça del 1,1%) com en local
(alça del 6,4%). (Font: Dircomfidencial)

EPA: L’atur baixa en 5.100 persones
en el sector de la comunicació i el
periodisme
L’Enquesta de Població Activa (EPA) ha fet públics els resultats
corresponents al segon trimestre de l’any i ho ha fet amb bones
notícies. En termes generals, i l atur ha baixat a Espanya en
123.600 persones, el que suposa un 3,7% menys que en el
trimestre anterior. I és que Espanya situa la seva xifra d’aturats

en 3.230.600 persones, tal com ha corroborat l’Institut Nacional
d’Estadística.
Les bones dades s’estenen si ens centrem en el sector de la
informació i les comunicacions. I és que un cop més, el nombre
d’aturats en aquesta àrea torna a baixar. El segon trimestre de
l’any s’ha saldat amb 5.100 aturats menys en aquest sector,
passant de 33.8000 a 28.700. No obstant això, la dada no és
positiva si la comparem amb les mateixes xifres assolides en el
mateix període de l’any passat.
El segon trimestre del 2018 es va saldar amb 24.900 aturats, de
manera que en un any, els aturats en el sector de la informació
i les comunicacions han augmentat en 3.800. La realitat és que
el primer trimestre de l’any 2019 ha estat un dels més letals per
al sector, destruint un important nombre de llocs de treball. Tot
i que les xifres s’han corregit en el segon trimestre de l’any, els
números segueixen sent negatius a nivells interanuals. (Font:
Prprensa)
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Neix Muy Negocios & Economia, mitjà
imprès i digital d’economia
Acaba de néixer Muy Negocios & Economia, un mitjà imprès i
digital d’economia per a tots els públics. Està coeditat per Zinet
Media i Arsenio Escolar, que a més és el director de la nova publicació. El projecte neix després d’un acord col·laboració amb
el setmanari The Economist. La marca Muy Interesante amplia
així el seu porfoli de continguts de divulgació
La nova publicació serà un mitjà sobre economia per a públic
no especialitzat que naixerà, amb les seves edicions impreses i
digital, aquest mes de setembre. Muy Negocios & Economia és
una aposta estratègica, segons els impulsors “un nou concepte
editorial d’informació i divulgació econòmica”. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

El Centre d’Estudis Ribagorçans
recupera la revista Ripacurtia
Després de deu anys sense publicar-se, el Centre d’Estudis Ribagorçans ha reprès l’edició de la seva capçalera insígnia, la

revista Ripacurtia. La publicació, de periodicitat anual, té com
a objectiu recollir articles sobre ciències socials, humanitats,
lingüística i altres temàtiques en l’àmbit pirinenc, en especial
de les comarques de l’Alta Ribagorça i la Ribagorça. El primer
número d’aquesta segona etapa de Ripacurtia dedica el seu
dossier a la temàtica Fronteres. De la política al fet social, religiós i artístic.
Ripacurtia va néixer l’octubre del 2003 com a emanació anual
dels treballs produïts al CERIb, amb l’objectiu de convertir-se
en el mitjà on els ribagorçans o els estudiosos de la zona publiquin les seves investigacions. (Font: Comunicació 21)

Arrenca Nius, el nou diari digital de
Mediaset
Mediaset va obrir dilluns el seu nou diari digital, niusdiario.es,
dirigit per Juan Pedro Valentín. Aquest nou diari vol oferir, segons els seus promotors, “una informació senzilla i útil, i sobretot fer-se lloc com un diari de referència”. “Una mica més de periodisme no vindria malament -escriu Juan Pedro Valentín en un
article a la web que capitaneja-. Això pensem tots els que ens
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hem embarcat en aquest projecte amb ànim d’explicar coses”.
I explica el significat del nom del nou mitjà: “Nius, un acrònim
format per les paraules Nova (el projecte ho és), Informació (la
nostra matèria primera), Útil (aspirem que et serveixi el que et
comuniquem) i Senzilla (volem posar-t’ho fàcil)”.
El digital està integrat per una trentena de professionals procedents de l’antiga redacció de Notícias Cuatro. Té tres subdirectors: Pilar García de la Granja, corresponsal de Mediaset
als EUA des de 2013; José Luis Fuentecilla, sotsdirector dels
informatius de Mediaset; i Techu Baragaño, que va ser directora
de telemania.es. Dins de la plantilla, destaca la presència de la
Mireia Marrón, exdirectora de Vertele, i de Dani Montero, primer
cap de recerca d’El Espanyol. (Font: Infolibre)

CTXT posa en marxa una edició
catalana
Dissabte 14 de setembre va començar a caminar l’edició catalana de CTXT, dirigida per la periodista Mar Calpena. Els continguts estan formats principalment per articles propis, però CTXT.
cat també recuperarà els de l’arxiu de CTXT.es que al seu parer

mereixin una major difusió en català. A més, properament també tindrà el seu suplement en paper, Vora.
Per tirar endavant aquesta edició germana s’ha creat
l’Asociación Cultural Amigas de Contexto, entitat sense ànim
de lucre que té com a objectiu fer extensiu el projecte a totes
les llengües de l’Estat, i que també té la voluntat de treballar
pel feminisme i la llibertat de premsa. El mitjà se sustenta amb
les subscripcions (40 euros l’edició en català, 60 les dues) i les
donacions lliures dels lectors. (Font: Comunicació 21)
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L’evolució dels murs de pagament
segons l’estudi del Centre
Shorenstein i l’Institut Lenfest
Per Shorenstein Center / Harvard Kennedy School

Les subscripcions digitals dels diaris s’han tornat més estrictes
amb el temps. Més del 50% dels diaris estudiats ara ofereixen
cinc o menys articles gratuïts per mes. El diari The New York
Times va llançar per primera vegada el mur de pagament en
2011 , oferint a tots els lectors 20 notícies gratis al mes. Actualment, la mitjana de notícies gratuïts en els mitjans digitals s’ha
transformat en 5 al mes aproximadament.
Els investigadors de l’estudi van definir la penetració en el mercat com el nombre de lectors únics en relació amb l’audiència

total del mitjà digital. El diari Minneapolis Star-Tribune va quedar en primer lloc amb una taxa de penetració del mercat el
31%. En segon lloc, es troba Boston Globe que va obtenir una
taxa de penetració de mercat del 23%.
L’informe també mostra les taxes de parada. És a dir, el percentatge que representa tots els usuaris digitals que són detinguts per un avís de subscripció, un mur de pagament o un límit
de mesurador. La majoria dels diaris només paren a una petita
part dels lectors, mentre que els que tenen negocis digitals més
forts s’aturen més.
Segons han anat evolucionant els murs de pagament, els
editors també han jugat amb el contingut que trien excloure
d’aquest. Actualment, es tendeix a incloure gairebé tots els articles o elements de contingut dins, oferint excepcions limitades com els articles patrocinats. Per exemple, el diari The Wall
Street Journal usant pagaments personalitzats o flexibles.
Finalment, l’estudi també destaca la facilitat per fer el pagament,
és a dir el moment en què el lector es converteix en subscriptor.
La majoria dels abonats esperen que la seva subscripció caduqui i els diaris, entenent els seus motius, eviten aquest succés.
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La investigació reforça que, experimentant el preu, entenent les
fonts de combustió i orientant els subscriptors per millorar el
seu compromís, els editors poden millorar el seu percentatge
de retenció. Les millors eines: la variació de preus, l’anàlisi de
velocitat i les proves d’interacció.

Baròmetre Digital: Els anunciants
espanyols augmenten el pressupost
destinat a influencers

La investigació del Centre Shorenstein i l’Institut Lenfest suggereix un canvi dels models basats en publicitat a les subscripcions digitals, el que permet als editors lliurar contingut més
rellevant per al lector, validar models operatius que ofereixen
un rendiment empresarial més estable i alliberar recursos per
planificar inversions a llarg termini en contingut i notícies de
qualitat. (Infografia: Dircomfidencial)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi del
Centre Shorenstein i l’Institut Lenfest. CLIQUEU AQUÍ

L’Associació Espanyola d’Anunciants ha publicat la setena edició del Baròmetre Digital juntament amb l’escola de negocis
ISDI, l’estudi de referència sobre el índex de digitalització de
les empreses de l’associació. Entre les principals conclusions
obtingudes, parlen d’un augment del pressupost destinat a influencers, els que convencen les empreses. A més, la contractació de professionals digitals i la formació als equips interns
copen la estratègia de digitalització de les companyies.
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L’ENERGIA DEL
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim
una energia que ens impulsa a avançar i construir
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho.
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
What’s your power?

endesa.com
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El Baròmetre Digital es realitza entre empreses de béns de consum, banca, automoció, assegurances, distribució i retail, telecomunicacions, tecnologia, energia, salut, turisme i transport,
alimentació, luxe, immobiliari i Internet. Un 66% d’elles compta
amb més de 500 empleats, i un 61% internacionals. Un conjunt
d’organitzacions que exposen una fotografia de la realitat del
màrqueting en línia
El 87% de les empreses asseguren estar immerses en la seva
transformació digital. En aquest apartat, gairebé el 5% de les
companyies indica que ni han iniciat ni tenen previst cap mena
de procés. I un 8% considera que ha conclòs la seva transformació, el que implica que la interpreten com un projecte finit en
el temps en comptes d’un procés d’adaptació contínua; a més,
en un 61% dels casos s’afirma que la seva posada en marxa
va respondre a una necessitat real de mercat. Dins de les organitzacions que ja han iniciat aquest procés, el major grup (un
66% d’elles) porten treballant en la nova cultura digital almenys
tres anys.
Per primera vegada la contractació de professionals digitals es
posa al capdavant com a acció prioritària dins de la transformació: és així per al 63% de les companyies. Altres accions

de màxima rellevància són ser més actives en xarxes socials,
formar l’equip, i incorporar el Big Data a l’operativa d’empresa.
El repartiment entre els diferents mitjans és similar a anys anteriors, amb la televisió al capdavant en un 48%. Internet i digital
consolida el seu segon lloc amb una quota del 25%. Dins dels mitjans purament online, destaca l’increment del vídeo, que es va
fer amb un 24% de la inversió de l’any passat (enfront d’un 18%
de 2017). Display baixa al segon lloc amb una quota del 19%.
Quant a l’orientació de la inversió en mitjans és molt clara: els
offline es destinen a branding mentre que els digitals s’utilitzen
per vendre o atreure trànsit. (Font i infografia: Reason Why)
NOTA: El Butlletí us ofereix el Baròmetre Digital de l’Associació
Espanyola d’Anunciants i ISDI. CLIQUEU AQUÍ

AIMC llança Brand media, nou model
de mesurament d’audiència (online &
offline)
L’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació
(AIMC) ha arrencat el seu nou projecte de mesurament Brand
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Media, amb l’objectiu de donar la dimensió real de l’audiència,
independentment de la plataforma utilitzada per accedir als continguts (online o offline). La posada en marxa ha estat gràcies
a la fusió de les dades del Estudi General de Mitjans (EGM) i
ComScore.
El nou model ha començat amb el suport inicial de sector de
les revistes, però des de l’associació estan segurs que s’aniran
incorporant més mitjans, segons ha assenyalat Carlos Lozano,
president executiu de AIMC, durant un dinar de premsa. Aquest
model concep als mitjans com una “marca” que connecta amb
els seus públics a través de diferents suports (digital i paper),
oferint una única dada d’audiència global. Espanya ha estat un
dels primers països en implantar aquest model de mesurament.
El projecte mesura en l’actualitat un total de nou projectes editorials (Ediciones Condé Nast, Ediciones Reunidas, Hearst Espanya, Hola, RBA Revista, Semana, Taller de Editores, Unidad
editorial i Zinet Media Group), els quals representen a més de
50 títols. Des d’aquest any, els resultats d’aquest nou tipus de
mesura apareixeran en les eines d’explotació i planificació de
mitjans. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’èxit, i la incertesa, de distribuir
butlletins a través de WhatsApp
Mitjans de gran àmbit i també publicacions locals arriben als
seus lectors utilitzant la popular aplicació de missatgeria Whatsapp com a alternativa a les tradicionals newsletters de correu
electrònica. Un article del portal IJNet.org analitza amb exemples si es tracta d’una mesura d’èxit.
“El correu electrònic és una de les majors oportunitats que brinda l’espai digital, i la majoria de les persones no ho sap”, va
dir el director de butlletins del New Yorker, Dan Oshinsky a un
grup de 14 editors locals de tot Alemanya i Àustria durant un
programa d’acceleració de Facebook que apunta a ajudar les
publicacions locals a construir ingressos a partir de subscripcions digitals.
No obstant això, encara que diverses publicacions locals estiguin, de fet, implementant campanyes reeixides de correu
electrònic, el mitjà alemany inFranken.de ha decidit renunciar
completament al correu per enviar els seus butlletins. En canvi,
arriba als seus lectors a través de la popular aplicació de mis-
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satgeria WhatsApp, i altres al país han seguit el seu exemple,
com ens expliquen des de la Xarxa Internacional de Periodistes
en aquest link. (Font: IJT)

Tomb a comScore: El Mundo torna al
capdavant i El Espanyol lidera entre
els nadius
Les últimes dades reportats per ComScore, el mesurador oficial
del sector renovat per dos anys més, acrediten que la capçalera
d’Unidad Editorial va registrar 20,7 milions d’usuaris únics durant el mes de juliol. Tot just 100.000 usuaris més que La Vanguardia, segon. Des El Mundo reconeixen sentir-se satisfets,
de fet, els recents canvis aplicats en el disseny del seu web
anaven orientats en aquesta direcció.
Amb aquest canvi al cap de la classificació són tres els mitjans
que l’han liderat en els últims tres mesos. El primer d’ells va
ser La Vanguardia, que al maig va consumar el seu meteòric
ascens digital arribat a la primera plaça. Al juny li va tocar el
torn a El País, que es va reposar de l’empenta del diari català
en obtenir una xifra de 21,3 milions d’usuaris únics.

A més del relleu en el lideratge, el mes de juliol ha portat importants novetats en el sector generalista. Per començar, la part
de dalt s’ha tornat a estrènyer i la diferència entre El Mundo
i El País, tercer amb 20,6 milions usuaris únics, és de tot just
200.000 visitants. L’altre gran canvi té lloc per sota de la meitat
de taula, on El Espanyol ha aconseguit arrabassar a El Confidencial el primer lloc entre els nadius digitals, objectiu que venia aguaitant des de principis d’any. En concret, la capçalera
de Pedro J. Ramírez va registrar 15,4 milions d’usuaris únics
segons aquest mateix rànquing, davant els 14,9 milions del seu
competidor. (Font: Dircomfidencial)

Publicitat institucional de la
Generalitat als mitjans digitals
ElNacional.cat s’ha convertit
en el diari digital que més
publicitat institucional rep de
la Generalitat de Catalunya,
malgrat la seva joventut (va
néixer fa tres anys). En total, el diari fundat per José
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Antich (exdirector de La Vanguardia) va rebre 408.000 euros de
la Generalitat l’any passat via publicitat institucional. Desbanca
així a Ara.cat, que va ser el digital que més fons públics va rebre
el 2018, però que aquest any baixa a la tercera posició, amb
343.000 euros; La segona és lavanguardia.es, que va rebre
379.000 euros; més del doble que el 2017. Tanquen la classificació dels cinc mitjans digitals que més publicitat institucional
van rebre l’any passat Público.es (325.000 euros) i NacioDigital.cat (317.000 euros).
Pel que fa al paper, La Vanguardia és el que més publicitat ha rebut, amb 2,6 milions d’euros; gairebé 1 milió més que fa dos anys.
Després està El Punt Avui, amb 1,3 milions d’euros. Ara també és
un dels diaris que més va ingressar, amb 600.000 euros.
Quan a televisió i ràdio, TVC es va quedar amb 2,3 milions
d’euros; 8TV (599.000 euros) i El Punt Avui TV (201.000 euros).
En el cas de les emissores de ràdio, sobresurt RAC1, del grup
Godó, amb 1,4 milions d’euros facturats a la Generalitat; Catalunya Ràdio va rebre 261.000 euros.
En total, la Generalitat va invertir l’any passat 32,4 milions
d’euros en compra de mitjans per a les seves campanyes ins-

titucionals, fet que suposa un 5,5% més que el 2017. De la
xifra total invertida, la major part va anar a parar als mitjans
impresos, que van rebre el 40% dels fons i Internet el 24% de
la publicitat institucional percebuda. Segueixen la televisió i la
ràdio -ambdues amb el 13% del pastís publicitari-; mentre que a
exterior es va destinar el 8% dels anuncis institucionals. (Font:
Dirconfidencial – infografia: diari Ara)

La Vanguardia llança una app de
notícies per a la generació Z
La Vanguardia ha posat en marxa Vanstories, una aplicació
per a mòbils de notícies dirigida especialment a l’anomenada
generació Z. L’aplicació adopta la navegació d’Instagram per
incloure-hi l’oferta informativa dirigida a aquest target a base
d’imatges (stories). Així, l’usuari fa lliscar el dit per la pantalla
per obtenir més informació d’una història (a la dreta) o va a la
següent (cap avall).
“Aquesta app no només presenta un innovador format més amigable envers el lector jove, també el seu contingut pretén ajudar
a formar-se una opinió sobre el que l’envolta i l’afecta”, assen-
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yala La Vanguardia. En aquest sentit, explica que a Vanstories
“tenen un lloc privilegiat” el feminisme, l’ecologisme, la lluita
LGTBI+, l’animalisme i la cultura. Segons el mitjà, aquestes
“són les temàtiques que més preocupen al nou lector”. Vanstories està disponible a l’App Store d’Apple i a Google Play. (Font:
Comunicació 21)
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Segons Zenith: La publicitat a internet
es retraurà el 2020 els escàndols
digitals
Per Mark Sweney / The Guardian

Internet està a punt de perdre el lloc com el sector amb més
ràpid creixement del mercat publicitari mundial per primera vegada en dues dècades, ja que les marques que busquen espai
sense risc per gastar els seus pressupostos publicitaris es dirigeixen a mitjans tradicionals com el cinema, les cartelleres i
opis.

L’any que ve, el mercat mundial de publicitat a Internet, que
domina Google i Facebook, cedirà la seva posició com a mitjà
d’anuncis amb més ràpid creixement per primera vegada des
dels primers dies del boom i el bust de dotcom a finals de segle. Es preveu que la publicitat a Internet creixi un 10% a nivell
mundial l’any vinent, el nivell més baix des del 2001, segons la
investigació del grup global de l’agència de mitjans Zenith. La
reducció del ritme de creixement significa que la publicitat en
cinema, que es preveu que creixi més del 12% l’any que ve,
es convertirà en el mitjà d’anuncis amb més ràpid creixement.
Les principals empreses han expressat la seva preocupació
pels escàndols digitals, com Cambridge Analytica, les “fake
news” i els anuncis que apareixen al costat de vídeos de YouTube inapropiats, com ara material extremista, pressionant sobre
les plataformes d’Internet.
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La indústria cinematogràfica experimenta una època daurada,
l’impacte en el Regne Unit l’any passat va assolir el màxim nivell des del 1970 i es van trencar els registres de taquilla mundial i els anunciants busquen guanyar diners. La inversió en
tecnologia, des dels efectes especials utilitzats a les pel·lícules
de taquilla fins a l’experiència de pel·lícules de cinemes amb
seients reclinables de cuir, esportius, sofàs i menús de restaurants, ha impulsat un renaixement malgrat la proliferació de serveis de streaming com Netflix.
“El que també estem veient és que les empreses es cansen
de bombardejar Internet amb missatges quan no poden estar
segurs de qui els està veient. El públic té un nivell més alt de
confiana i respecte en el que veuen a la pantalla gran que no
pas en quelcom que se’ls pugui llançar a Internet. “
També s’espera, segons pronostica l’informe de Zenith, que el
sector de la publicitat a l’aire lliure, que inclou tanques publicitàries, els laterals dels autobusos i les estacions de ferrocarril,
creixi un 5% a nivell mundial el 2020, el que es traduirà en
una disminució de la despesa en publicitat en altres mitjans,
inclosos diaris i televisió. Les tanques exteriors estan vivint una
segona joventut en incorporar panells d’alta definició i un llen-

guatge narratiu propi adaptat a aquest format. (Infografies: The
Guardian i Adrián Gil Núñez/Pinterest)

Segons Kantar: les xarxes socials i el
vídeo en línia dominaran el 2020
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia
El 2020 s’espera que la inversió publicitària en mitjans digitals
augmenti (especialment en vídeo, xarxes socials i ‘podcast’),
en detriment de la destinada a mitjans impresos, que seguirà
caient, segons una nova edició de l’estudi “Getting Media
Right”, de Kantar. I això, tot i que el 46% dels anunciants globals reconeixen no aconseguir ni l’equilibri ni les sinergies necessàries entre mitjans digitals i convencionals, un 76% troba
dificultats en el mesurament del nou context i l’amenaça sobre
les galetes.
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Aquest nou informe destaca que el 84% dels directors de màrqueting entrevistats planeja incrementar la seva inversió publicitària en vídeos en línia en els propers 12 mesos, mentre que
el 70% té previst augmentar la seva inversió en xarxes socials i
el 63% a podcasts. Mentrestant, el 70% diu que reduirà la seva
inversió en revistes i el 66% la disminuirà en diaris.
No obstant això, els anomenats jardins tancats, segueix sent el
“punt cec que dificulta entendre el rendiment global de les marques en tots els canals, deixant a molts anunciants sense conèixer
una part de l’acompliment de les seves marques” en ells, de manera que el mesurament en mitjans digitals segueix representant un
desafiament de cara a l’any, indiquen els responsables de l’estudi.
Aquestes són algunes de les tendències clau que marca el mateix estudi:
El dilema entre el curt i llarg termini arriba al seu punt màxim. El
88% dels anunciants reconeix la importància de compaginar les
vendes a curt termini amb l’estratègia de creixement de marca
a llarg termini, però només el 54% dels professionals del sector
fan servir mesuraments a curt i llarg termini i el 38% encara
confia només en resultats de vendes a curt termini.

Un 25% dels anunciants ha fracassat a l’hora d’integrar els
seus departaments de màrqueting i el 27% no té estratègies
integrades que incloguin activitats en mitjans i altres activitats.
Tot i que el 80% de professionals del màrqueting usa actualment
targeting programàtic per a les seves campanyes i s’espera que
arribi al 90% el 2020, gairebé un de cada tres anunciants no
creu que estigui targetizando amb èxit les audiències correctes.
Gairebé la meitat de les agències i prop de tres quartes parts
dels anunciants no han començat a preparar-se per a un món
sense galetes (una situació derivada del suport a les polítiques
de privacitat), tot i que, es diu en l’informe “la publicitat sense
galetes pot deixar als professionals del màrqueting mancats
d’informació “.
Prop de dos terços dels professionals del màrqueting estan
d’acord amb que desenvolupar contingut a mida és imperatiu,
però a l’hora d’entendre com el context impacta en les execucions creatives sorgeix una bretxa. “Es necessiten més insights
sobre com determinat contingut específic necessita ser adaptat
a contextos específics per millorar la receptivitat del missatge
en els diferents canals”.
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L’estudi es basa en entrevistes en profunditat a gairebé 500
professionals del màrqueting (anunciants, editors de mitjans i
agències a nivell global). (Infografia: Kantar Media)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’informe complert Getting Media Right 2019. Només cal CLICAR AQUÍ

Les xifres de la publicitat institucional

El periodista freelance Quique Badia Masoni és l’autor d’un
extens informe titulat Les xifres de la publicitat institucional, el
finançament més discrecional de la Generalitat catalana als mitjans, que publica Media.cat. Segons l’informe, la despesa de la
Generalitat de Catalunya en publicitat institucional als mitjans
de comunicació va batre rècords el 2018 després de la frenada

en els anys de recessió i va reactivar fa poques setmanes la
polèmica sobre com i sota quins criteris el govern català transfereix recursos a les capçaleres privades. Com funciona el repartiment i qui el controla? Qui ha rebut més diners i en quins
anys? Media.cat ofereix un cercador per consultar quins imports
han rebut diversos mitjans catalans des de l’any 2007 i fa una
mirada retrospectiva als criteris per atorgar les ajudes, en un
debat que “bascula entre la voluntat de donar suport als mitjans
en llengua catalana en un entorn global, projectar l’acció de Govern i limitar la influència dels partits polítics –els que controlen
la Generalitat, però també diputacions o ajuntaments– sobre el
periodisme a casa nostra”.
L’informe recorda que la publicació de la memòria de 2018 de
la Comissió Assessora de Publicitat Institucional de la Generalitat de Catalunya va desencadenar polèmica fa uns dies al
Parlament entre el govern i l’oposició socialista i dels Comuns.
Tal i com publicava Expansión, la inversió en publicitat de la
Generalitat ha arribat als 32,4 milions d’euros, superant en 1,7
milions els 30,7 milions del 2008 en el segon tripartit, en temps
de vaques grasses, que era el sostre fins ara. L’actual és una
xifra rècord des que aquestes aportacions es comptabilitzen de
forma més o menys sistemàtica.
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L’autor afirma que “la publicitat institucional –és a dir, els anuncis que el govern posa als mitjans de comunicació per difondre l’acció de govern i per divulgar certs “valors”, des de les
campanyes perquè no es faci foc al bosc fins a la promoció del
telèfon d’informació ciutadana 012– és el tipus d’ajuda a les capçaleres que permet més discrecionalitat, des que es va posar
fi a les anomenades ajudes a projectes”. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: Critic)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’accés al
treball del periodista Quique Badia Masoni sobre Les xifres de
la publicitat Institucional, mitjançant aquest link. Sobre la mateixa qüestió uns recomanem l’article de Jordi Fortuny i Batalla,
que fou director general de Difusió Corporativa, a la secció Tribuna d’aquest mateix butlletí.

La Comissió d’Indústria Publicitària
(CIP) presenta la seva Guia de
Publicitat Digital
La “Guia per millorar l’Experiència de l’Usuari amb la Publicitat
Digital” és la tercera guia que la Comissió d’Indústria Publicitària (CIP) -impulsada per l’Associació Espanyola d’Anunciants
(aea) el 2017 i composta per les principals associacions del
sector- llança al mercat. L’objectiu d’aquest nou projecte és seguir creant un millor i més equilibrat ecosistema de màrqueting digital, aconseguint la millor percepció de la publicitat en el
medi, és a dir, més optimitzada, i menys intrusiva.
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La inversió en publicitat digital representa pràcticament el 35%
del total inversió en mitjans convencionals, segons l’Interactive
Advertising Bureau Spain (IAB Spain), amb taxes de creixement elevades cada any. És, per tant, un mercat cada vegada més madur i que atreu un major percentatge d’inversió dels
anunciants. No obstant això, al mateix temps, el 34% dels internautes té instal·lat en el seu navegador algun bloquejador de
publicitat, tal com ja va avançar l’Observatori de la Publicitat a
Espanya.
Els consumidors rebutgen, cada vegada més, la publicitat que
interromp la seva experiència, que no els permet seguir el contingut i que alenteix la navegació. Per això, aquesta guia ofereix
a tots els agents: anunciants, agències creatives i de mitjans i
editors, un seguit de recomanacions i bones pràctiques per impulsar el desenvolupament del sector digital. Per als anunciants
s’aborden conceptes com planificació i implementació, creativitats, destinació de la campanya, mètriques i eines. En el cas de
les agències creatives es determina la planificació i estratègia,
el contingut i els formats.
Pel que fa a les agències de mitjans, sobre l’ús del data
s’especifiquen les accions a priori, en curs i les post de me-

surament de resultats. I, a la banda dels editors, es recomana
aplicar la transparència (brand safety) per evitar qualsevol tipus
de frau, targetitzar l’audiència per oferir una publicitat qualitativa, crear una navegació senzilla per evitar els bloquejadors de
publicitat, evitar la sobrecàrrega d’anuncis, mantenir el control
de l’inventari publicitari així com treballar en publicitat integrada
mitjançant contingut de marca (branded content). (Font: Control
Publicidad – infografia: CIP)
NOTA: El Butlletí us ofereix la Guia per a millorar l’experiència
de l’usuari amb la publicitat digital. CLIQUEU AQUÍ

DDB llança la nova campanya de
Volkswagen: “Com un Golf, no és un
golf”
DDB llança la nova campanya de comunicació de l Volkswagen
Golf. Amb el concepte “com un Golf, no és un golf” , la campanya posa el focus en el fet que el Volkswagen Golf ha estat, des
de la seva aparició fins als nostres dies, el referent indiscutible en vehicles compactes. I per comunicar aquest missatge,
l’agència ha volgut explicar-ho de la manera més senzilla pos-
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sible, amb una cançó popular anglosaxona per a nens: “If you’r
happy and you know it”.
La campanya, activada a finals d’agost, compta amb una peça
principal en Televisió i es s’ha desplegat també a través de diversos formats en Ràdio, Premsa, Exterior i Mitjans Digitals.
(Font: Programa Publicidad)

Mindshare guanya el compte de
mitjans d’Endesa
Mindshare s’ha fet amb el compte de mitjans d’Endesa, que ha
estat en els últims anys en mans de Carat; segons confirmen
fonts de l’energètica. L’agència de mitjans de GroupM (WPP) ja
treballava a Itàlia amb Enel, que és la propietària d’Endesa, i
acaba de renovar el seu contracte. En aquest concurs també han
estat presents Publicis Media, Omnicom Media Group, Havas
Media Group i la incumbent a Espanya Dentsu Aegis Network.
Així doncs, Mindshare s’ocuparà de la compra i planificació de
mitjans de la companyia energètica a Itàlia, Espanya, Portugal
i la resta de mercats on és present, que són més de 30. El

contracte signat amb Endesa s’allargarà durant els propers tres
anys, que és l’extensió habitual de la companyia en contractes
d’aquesta envergadura. Endesa va invertir l’any passat 16 milions d’euros en publicitat l’any passat, un 48% més, segons
Infoadex. (Font: Control)

Vodafone tria Carat com la seva nova
agència de mitjans global
Vodafone ha seleccionat Carat com la seva nova agència de mitjans
a nivell mundial. A Espanya, les encarregades de gestionar la marca
seran Ymedia Vizeum i Wink TTD, agència que ja ha vingut treballat
amb Vodafone al nostre país. Els equips de les agències implicades seran els responsables de la negociació i compra de mitjans en
associació amb l’equip in-house de Vodafone. (Font: El Publicista)

El Ministeri de Sanitat espanyol
combat el tabac
Totes les formes de fumar, maten”, diu l’última campanya del
Ministeri de Sanitat creada per desincentivar el consum de ta-
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bac. Realitzada per l’estudi Quality Media Produccions, la comunicació busca posar en el mateix nivell a les pipes d’aigua,
els cigarrets electrònics, el tabac escalfat o els vapeadores, i
establir que totes aquestes varietats creen addicció i són per
igual perjudicials per a la salut.
Aquesta comunicació arriba poc després que es llanci “I like
the way you Blu” , la campanya de publicitat exterior de La
Despensa a la marca de vapeo myblu. Sota el lema “El tabac
lliga i et mata” i amb un import total ofert (sense impostos) de
l’adjudicació de 50.900 €, la campanya del Ministeri de Sanitat
es difondrà a la televisió, cinema, internet i xarxes socials, amb
l’objectiu de generar consciència, sobretot entre els més joves.
(Font: Reason Why)
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Waifu2x permet duplicar la mida de
les fotos sense que perdin qualitat
Per El Nacional

Segurament moltes vegades volem compartir una imatge per
il·lustrar un tuit o un post però la mida no es correspon al valor
real del moment que representa o no s’aprecia el personatge
que apareix en una situació poc habitual. Les fotos petites poden arribar a ser frustrants quan edites un document i aquestes
imatges acompanyen un text i no ets capaç d’ampliar-les sense
que espatllin el resultat final.
Hi ha moltes situacions en què la mida d’una foto et pot deixar
insatisfet. Per això una eina com Waifu2x és capaç de treure’t
d’un mal pas, i fa que augmentar les imatges sigui bufar i fer
ampolles.

Segurament, molts cops t’agradaria conservar o compartir una
fotografia en una mida més gran de la que té. Imatges que són
massa petites pel que necessites. Qualsevol imatge es pot
ampliar, la part negativa és que en fer-ho perd qualitat. O bé
s’augmenta el gra de la foto o comença a pixelar-se, per la qual
cosa el resultat mai no és l’adequat ni de bon tros.

Què és Waifu2x: Es tracta d’una eina en línia i gratuïta accessible a qualsevol persona que tingui un ordinador. Aquest
programa va néixer al món de l’anime japonès, per això ofereix
dues possibilitats a l’hora d’augmentar les imatges: d’una banda, les que són il·lustracions d’anime i, per una altra, qualsevol
fotografia.
Per poder utilitzar-la, el primer que cal fer és entrar al web
des del navegador i allí podràs escollir entre seleccionar l’URL
d’internet en què hi ha la foto que vols ampliar o pujar-la des
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del teu propi ordinador des del botó Seleccionar arxiu. Després hauràs d’escollir entre il·lustració o foto, depenent el tipus
d’imatge, perquè el resultat final sigui el més adequat.

Caixa d’eines de periodisme de
solucions per a editors

El següent pas és el de seleccionar el tipus de reducció de soroll que vols aplicar a la conversió de la imatge i, finalment,
decidir si vols que l’increment de l’ampliació sigui d’1,6 o de
2 vegades. Amb tots els camps ja seleccionats, l’aplicació et
demanarà que omplis el Captcha, perquè demostris que ets un
ésser humà i no un robot i, finalment, elegir entre Convertir o
Descarregar.
Encara que sigui difícil de creure, el resultat és sorprenentment
satisfactori. No seràs capaç de distingir la qualitat entre la imatge original i l’ampliada, amb la qual cosa podràs comprovar que
Waifu2x fa el que promet i, per tant, molt probablement es convertirà en una de les teves eines de referència quan necessitis
editar una imatge. (Infografia: softzone)

Com aconseguir que el meu equip trobi el temps i els recursos
necessaris per fer un reporterisme rigorós orientat cap al periodisme de solucions? Com transmetre el valor del periodisme de
solucions a reporters i lectors, especialment als més escèptics?
Com institucionalitzar el periodisme de solucions com una pràctica de la redacció d’una manera consistent i contínua?
Aquestes són algunes de les preguntes que podràs resoldre
mitjançant la consulta de la caixa d’eines de periodisme de solucions per a editors, en la qual trobaràs consells per superar
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els reptes més comuns d’aquest enfocament periodístic, el qual
es basa en la cobertura rigorosa de les respostes a problemes
socials.
En aquesta guia llegiràs a editors que han viscut les preocupacions sobre temps i recursos, i els que han trobat maneres
de fer periodisme de solucions en múltiples escales -des d’una
història individual o una sèrie, fins a configurar una sala de redacció completament al voltant de la reportaria de solucions-.
La caixa d’eines de periodisme de solucions per a editors va ser
elaborada per l’equip de la Xarxa de Periodisme de Solucions
(Solutions Journalism Network - SJN, en anglès). Aquesta guia,
produïda originalment en anglès, va ser traduïda a l’espanyol
gràcies a l’aliança entre SJN, la Fundació Gabo i la Fundació
Tinker. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: IJTNET)
NOTA: Gràcies a la Fundació Gabo, El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Caixa d’eines de periodisme de solucions per a l’editor.
CLIQUEU AQUÍ

Com enviar una pàgina web del teu
ordinador al teu telèfon mòbil (i a
l’inrevés) gràcies a Google Chrome
Una de les últimes funcions incorporades per Google Chrome
és la de poder enviar una pàgina web del nostre navegador
d’escriptori al nostre navegador mòbil i viceversa. Una útil característica que ens permet continuar la consulta d’un lloc qualsevol en un dispositiu o un altre fàcilment amb un parell de clics.
Aquesta novetat, inclosa en la versió 77 de Chrome, simplifica
al màxim l’habitual procedir de molts usuaris. Copiar i enganxar
l’adreça d’una web, bé al mòbil o bé a l’ordinador, per enviarla per una conversa de WhatsApp o Telegram amb l’objectiu
d’accedir-hi des d’un altre de dispositiu.
Ara aquest mètode i qualsevol altre, com utilitzar aplicacions
de tercers que sincronitzen el nostre mòbil i ordinador, passen
a la història . Google Chrome permet enviar enllaços entre els
nostres dispositius. Per a poder utilitzar la nova opció Enviar
als teus dispositius és important destacar que hem de tenir
activada la sincronització de dades amb Google. O el que és
el mateix: haurem d’haver iniciat sessió en totes les nostres
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instal·lacions de Google Chrome. A l’ordinador, al mòbil, a la
tauleta... en tots. A partir d’aleshores procedir com s’explica en
aquest link. (Font: Genbeta)

Google Fotos ara també reconeix el
text per fer cerques
Google Fotos segueix sent una eina ideal per a molts. La utilitat més destacada, segurament, és el seu cercador. Només cal
assenyalar un objecte -per exemple, un cotxe- i Google buscarà a la nostra biblioteca per mostrar-nos totes les imatges
en què hagi vist un vehicle. Una funció de cerca a imatges que
ara s’amplia en trobar el text reconegut segons ha anunciat la
companyia.
Ara també es podran buscar les nostres fotos pel text que contenen; el més destacat és aquesta evolució del reconeixement
textual que ens portarà a poder obtenir un text sense haver de
triar una foto. Tant amb aquesta opció com amb la que proporciona en col·laboració amb Google Lens, tenim la possibilitat
de seleccionar el text detectat i enganxar-lo a qualsevol lloc.
La pròpia Google exemplifica la utilitat d’aquesta funció: “Quan

trobis la foto que busques, fes clic al botó Lent per copiar i enganxar text fàcilment.” Els de Mountain View el que han fet és
dur a la seva biblioteca fotogràfica per a tots els públics les
conegudes tecnologies de reconeixement òptic de caràcters.
El més destacat és aquesta evolució del reconeixement textual
que ens portarà a poder obtenir un text sense haver de triar una
foto primer. (Font: Genbeta)

Twitter llança una eina per publicar i
editar vídeos

Twitter va anunciar aquesta setmana una nova eina anomenada LiveCut, que permet l’edició de vídeos en directe per a crear
clips que ressaltin els moments més importants del streaming.
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A més, l’eina també ofereix noves opcions per programar el
contingut publicat i millorar la publicació dels vídeos.
Per accedir a la nova eina els usuaris han de tenir un compte a Twitter Media Studio, la plataforma de Twitter per planificar, monetitzar i fer seguiment del contingut publicat a la xarxa social, especialment en matèria audiovisual. En accedir a
Twitter Media Studio, la plataforma mostra de forma automàtica l’actualització amb la nova eina de LiveCut, permetent als
usuaris accedir directament a ella. No obstant això, atès que
els comptes a Media Studio només són atorgats als usuaris
aprovats per Twitter, l’eina no estarà a l’abast de tots els usuaris
de la xarxa social. La incorporació d’LiveCut representa un nou
apropament de Twitter per millorar la interactivitat de l’app amb
continguts audiovisuals. (Font i fotografia: periodisme.com)
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La publicitat nativa pot posar en perill
la legitimitat de les redaccions
Per Ava Sirrah, creative Strategist at The New York Times / Columbia Journalism Review

La publicitat nativa és el fluc d’ingressos digitals bàsics per a
la indústria editorial. Ocupa el 60 per cent del mercat, o 32.900
milions de dòlars, segons una previsió de la companyia de recerca de mercat eMarketer. Comprendre perquè nombroses redaccions de mitjans han adoptat la tendència amb entusiasme

requereix una valoració més completa dels canvis que configuren el nostre entorn d’informació.
La meva guia de publicitat autòctona del Tow Center for Digital
Journalism, tracta com la relació entre els editors i els anunciants
configuren el que veiem a les nostres fonts de notícies. Una gran
quantitat de canals de mitjans ens ofereixen més opcions, és a dir,
els productors de material publicat sota l’emoció d’una redacció –
de periodistes a anunciants– han de treballar més per aconseguir
el recurs cada cop més escàs d’atenció. Els editors de notícies
competeixen per l’atenció al costat de tots els altres. Com a conseqüència d’aquest paisatge mediàtic recentment eixamplat, els editors de notícies antigues ja no poden capturar exclusivament els
ingressos publicitaris a la mateixa escala i amb la mateixa facilitat,
com ho eren quan la impressió era el seu mitjà principal.
Els anuncis originaris tenen aparença de notícies reals i són
dissenyats per persones que es troben en publicacions de notícies que volen crear i difondre missatges comercials que no
s’assemblen a anuncis tradicionals. Aquesta guia també descriu
com els punts de comunicació produeixen publicitat autòctona i
com aquesta pràctica presta credibilitat a la sala de notícies per
tal de millorar el valor de l’anunci creat per als clients.
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Abans de l’explosió de les plataformes digitals, els comercialitzadors confiaven molt en els diaris impresos. No hi va haver
extensions del navegador per ocultar els anuncis ni “mètriques
d’interacció” per garantir aparentment que un anunci s’havia
“lliurat” als globus ocults del lector. Un anunci imprès solia
arribar a una gran audiència i captiva: The New York Times va
aprovar la marca de milions de còpies per a la seva publicació
diària al 1985; el 2015 l’edició impresa va rondar els 625.000.
A mesura que els beneficis de les formes tradicionals de publicitat continuen disminuint, els formats d’anuncis “visualitzats”
digitals —les caixes de text, imatges o vídeo que s’ubiquen a
la part superior d’una determinada pàgina, anomenades «banners» i les caixes que cobreixen contingut fins que acomiadarlos, anomenats “finestres emergents”, no han substituït els
ingressos perduts. Segons Smart Insights, una plataforma de
mesurament publicitària, aquestes unitats tenen una taxa de
clic “de mitjana” de només el 0,05 per cent.
Pitjor, el nombre de vegades que s’ha mostrat un anunci potencial a un client potencial –que determina de manera retroactiva el preu de l’anunci– sovint es mostra massa. Les dades
suggereixen que la gent no les visualitza i que molts dels clics

són accidentals. El públic també es mostra irritat pels anuncis
que apareixen i reprodueixen automàticament el vídeo perquè
interrompen l’experiència de lectura. No és estrany que la tecnologia de bloqueig d’anuncis sigui extremadament popular i
eficaç; el 30 per cent dels usuaris d’Internet utilitzen algun tipus
de bloqueig d’anuncis.
El contingut de marca –que intenta atraure el seu públic en lloc
de distreure’l o irritar-ho– semblava la solució perfecta per als
anunciants que desitgen combatre les deficiències dels anuncis
de pantalla digital. Els “continguts de marca” i “publicitat autòctona” sovint s’utilitzen de forma intercanviable, però representen dues funcions diferents: “contingut de marca” és el terme
que utilitza la indústria dels anuncis per descriure el tipus de
contingut que elaboren o compren. Chris Rooke, vicepresident
principal d’estratègia i operacions de la productora nativa de
publicitat nativa Nativo, va explicar en una entrevista que el
contingut de la marca està elaborat amb la intenció d’afectar “la
percepció, afinitat i consideració dels consumidors”.
El que distingeix el contingut de la marca dels anuncis de televisió tradicionals o els anuncis impresos és que el “contingut” intenta oferir una cosa que el seu públic objectiu reconeixerà com
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a valuós. Això pot prendre la forma d’informar originalment en
un lloc web de notícies o una narració convincent al voltant d’un
producte, en lloc de posar una marca al centre d’una història. A
diferència dels anuncis de visualització digital, el valor dels continguts de marca es defineix per la seva naturalesa no interruptiva i per la forma en què proporciona a les persones contingut
que poden triar per veure perquè és entretingut o divulgatiu.
La publicitat nativa fa referència a la col·locació de contingut
de marca. Quan el contingut de marca apareix en una forma
que imita l’aparença d’on es col·loca, es converteix en publicitat
nativa. Per exemple, un anunci natiu publicat al lloc web de
l’editorial de notícies adoptarà un to d’estètica i escriptura visual
similar al de la publicació de notícies. Pot utilitzar el mateix tipus
de lletra que la redacció de l’editorial; certament comparteix el
mateix URL; i, segons l’editorial, pot compartir imatges o imatges amb la sala d’informatius. La publicitat nativa no només
imita l’aparença del contingut de notícies, sinó que també es
publica a través de la mateixa plataforma i permet els mateixos
elements interactius.
El contingut de marca creat per un anunciant i carregat, per
exemple, al canal de YouTube d’aquest anunciant no és propi.

YouTube no presta el seu logotip a l’anunciant, sinó que només
allotja el contingut d’una altra entitat. Però si un anunciant paga
un influencer de mitjans socials per crear contingut de marca en
nom seu, el contingut es consideraria publicitat nativa perquè
està en el to de veu de l’influencer o imita la seva estètica.
Durant l’última dècada, nombrosos periòdics han creat departaments de contingut de marca, que tenen l’encàrrec de vendre
màrqueting original als anunciants garantint la implicació del
lector amb contingut (text, vídeo, podcasts, etc.). La participació en aquest context es defineix pel temps dedicat a la pàgina,
les visualitzacions de vídeo o la profunditat de desplaçament.
El model de negoci de venda d’anuncis nadius és tan lucratiu
que molts editors de notícies respectats han invertit en la tendència. The New York Times va obrir T Brand Studio; L’Atlànticté
Re: Pensa; La BBC acull Storyworks; i Condé Nast ha intentat
posicionar 23 Stories com a agència autònoma. La publicitat
nativa es basa en la capacitat d’un diari de traduir la credibilitat
del relat de la seva redacció al departament de publicitat de
l’editorial, tot i que roman en gran part separat de la sala de
notícies.
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Els editors s’adapten molt a l’hora de fer anuncis nadius; les
seves redaccions ja creen històries que llegeixen milions de
persones cada dia. El departament de publicitat d’un diari afirma poder fer el mateix per als clients, sobretot si té un estudi
de contingut de marca. El T Brand Studio del New York Times
va comercialitzar els seus serveis amb el lema “Històries que
influeixen en els influents”.
El vídeo explicatiu del lloc web de T Brand posa èmfasi en el
paper de la redacció en la inspiració del contingut de la marca
de l’estudi. El vídeo presenta vinyetes que es mouen entre elles
i imatges de reportatges —creades per periodistes del Times—
i imatges d’anuncis nadius produïts per T Brand per a clients.
El vídeo es va crear per atraure els anunciants i no per explicar
el funcionament del Times, realment crea anuncis nadius juxtaposats, aquestes imatges fan gairebé impossible saber quin
departament ha creat el contingut que apareix al rodal de la
promoció. Els anuncis originaris es fonen directament amb el
treball produït per la redacció.
Els diaris van poder cobrar centenars de milers de dòlars per un
sol anunci d’impressió de pàgina completa, però a mesura que
els lectors de notícies abandonaven les seves subscripcions

a favor de les notícies digitals, molts anunciants es van adonar que ja no arribaven a la mateixa gran audiència impresa.
Mentrestant, els nous mitjans digitals van començar a florir a
l’ecosistema digital admesos a anuncis. La publicitat convencional de publicacions, pre-roll i pop-up que es podien mesurar
amb eficàcia no sempre va ser popular entre els lectors. Molts,
sobretot AdAge, han informat que els percentatges de clics
d’aquests anuncis són abismals.
Les conclusions d’aquest informe són vitals per avaluar la salut
de les redaccions. S’ha trobat que la publicitat nativa enganya
els lectors. Els periodistes ho saben. En última instància, les
redaccions de confiança que treballen molt per aconseguir-ho
es poden posar en perill amb la creació i la difusió d’anuncis
nadius. Abans de desembalar perquè la tendència és molesta, hem d’entendre perquè els editors van tenir la temptació
d’experimentar amb aquest format d’anunci en primer lloc.
(Il·lustració: pressoff)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe complet Guide to Native
Advertising des d’aquest link.
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Els mitjans han d’atraure la propera
generació de consumidors

troballes es basen en dades que demostren que els menors de
35 anys són menys fidels a les marques de notícies tradicionals
i prefereixen majoritàriament social media i agregadors de notícies a mitjans de difusió tradicionals o impresos.
El darrer estudi mostra que els joves es veuen principalment
impulsats per objectius d’assolir el progrés i el gaudi en la seva
vida, i això es tradueix en el que busquen a les notícies. Encara
necessiten i volen notícies per connectar el seu món amb el
món real i complir amb diverses necessitats socials i personals
diferents, però no necessàriament veuen els mitjans tradicionals com la millor o única manera de fer-ho.

Els periòdics i les emissores que lluiten per arribar als menors
de 35 anys hauran de pensar diferent en el contingut, els formats i les plataformes si volen assolir una generació que tingui
expectatives fonamentalment diferents. Aquesta és la conclusió
clau d’un nou informe encarregat per l’Institut Reuters i autoritzat per la consultoria estratègica Flamingo. L’informe, How
Young Consume News and the Implications for Mainstream
Media, es basa en informació sobre el seguiment digital del
consum de notícies de joves consumidors als Estats Units i el
Regne Unit juntament amb diaris i entrevistes detallades. Les

És més, els mitjans de comunicació competeixen ara per obtenir atenció amb nombroses distraccions i hi ha un alt nivell
d’exposició “de fons” o “indirecta” a les notícies: a través de
mitjans socials, altres converses en línia, bloggers, podcasts,
documentals i programes de televisió. Els joves no han de buscar les notícies, ja que consideren que hi arriba prou informació.
Els mitjans tradicionals es consideren generalment fiables, però
sovint massa desconcertats, previsibles i impulsats per biaixos:
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✓ L’agenda de notícies tradicional era sovint percebuda com
negativa i depriment, i els titulars se sentien estrets i repetitius.
Molts participants van buscar activament notícies més entretingudes o trepidants a les xarxes socials o als agregadors.
✓ Els joves solen tenir una visió global i sovint es troben que
es reporten històries internacionals amb un estil massa nacionalista. Els joves també tenen una gran voluntat de cobrir una
àmplia cobertura de temes en general, com ara arts i cultura,
activisme, medi ambient i LGBTQ +.
✓ Llegir notícies sovint es pot sentir com una mica de feina als
grups més joves. Això ajuda a explicar la popularitat de nous
contes visuals com històries d’Instagram i vídeos de format curt,
així com a podcasts de formats més llargs però convenients.
Les capçaleres tradicionals consideren que la seva feina és
dir a la gent què han de saber. Els joves ho volen fins a cert
punt, però també volen què és útil saber, què és interessant
de conèixer i què és divertit conèixer. (Font: Reuters Institute
– il·lustració: salleurl.edu) NOTA: El Butlletí facilita als seus lectors l’informe complet How Young People Consume News and
the Implications for Mainstream Media. CLICAR AQUÍ

Silenci a la proposta d’una assignatura
sobre periodisme a l’ESO
El president de la Federació d’Associacions de Periodistes
d’Espanya (FAPE), Nemesio Rodríguez, assegura que el Ministeri d’Educació i Formació Professional (FP) “ha respost amb el
silenci” a la proposta de crear una assignatura de periodisme
i comunicació per als cursos d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO). Els alumnes profunditzarien en el coneixement
del paper del periodisme en la societat i la importància de la
comunicació per al seu futur professional, a més d’aprendre a
diferenciar les notícies falses de les veritables.
L’assignatura proposada parteix del fet que “la desinformació
debilita valors democràtics fonamentals”. D’aquesta manera,
des de la FAPE s’argumenta que “molts líders polítics i organitzacions com la Unió Europea, per exemple, així ho han manifestat”. (Font: Mediàtic / Àmbit d’Estratègia)
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Iberia prescindeix de la premsa en
paper

Berlin acollirà el World Publishing
Expo i el Digital Content Expo

Atenent a raons de sostenibilitat, Iberia ha deixat de repartir premsa en paper en els seus vols. Des de l’1 de juliol el seu servei habitual de premsa a bord ha passat a ser exclusivament digital, “molt
més sostenible”. La companyia explica al seu web corporatiu que
aquesta mesura s’emmarca dins d’un programa d’iniciatives amb
les que busca ser més sostenible i “volar més net”.

Del 8 al 9 d’octubre se celebraran a Berlín dos esdeveniments
d’abast mundial, el World Publishing Expo de IFRA i el Digital
Content Expo 2019 de DCX. Es tracta de dues de les reunions
més importants de la comunitat editorial global, amb èmfasi en
la discussió de noves tendències i la presentació d’avenços tecnològics per a les sales de redacció.

Segons les estimacions realitzades per Iberia, la substitució de
la premsa de paper per digital permetrà consumir 640 tones
de paper menys a l’any, que es tradueixen en molt menys pes
en els avions. Això es tradueix en un menor consum de combustible i la no emissió de “més de 615 tones de CO2” l’any.
En el seu lloc, l’accés a la premsa en els vols d’Iberia es fa a
partir d’ara a través de la seva aplicació. D’aquesta manera el
passatger seguirà tenint accés a tots els diaris i revistes que es
donaven gratis a bord. (Font: Dircomfidencial)

El desenvolupament in cloud, la intel·ligència artificial, o l’Smart
Data, estan jugant un paper cada vegada més important per a
totes les facetes de la producció i distribució de mitjans. Aquest
desenvolupament es reflectirà en l’exhibició de partners tecnològics establerts de la indústria que presentaran les seves últimes solucions per a la gestió editorial i comercial dels mitjans
de comunicació.
La IFRA World Publishing Expo oferirà la possibilitat d’explorar
tots els aspectes de la producció de diaris: des de la creació
tècnica de contingut fins a la distribució. I en paral·lel, la DCX
Digital Content Expo estarà dedicada a l’entorn digital amb la
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idea de lliurar, als directius de mitjans i editors, estratègies per
a la producció, distribució i monetització. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

El NYT suspèn la seva edició en
espanyol
El reconegut diari New York Times va anunciar aquest dimarts
la suspensió de la seva edició en espanyol que, va assegurar en una nota als lectors no ha resultat rendible, i ha detallat
que limitarà les seves notícies en aquest idioma a un servei de
subscripció. “Hem suspès NYT en espanyol com un lloc autònom”, va apuntar un article publicat a la seva pàgina web, en el
qual assenyala que la intenció del projecte, llançat el 2016, era
“el d’arribar i atraure més lectors internacionals; si bé el lloc en
espanyol va atreure a una considerable nova audiència cap al
nostre periodisme, i va produir regularment articles dels quals
estem orgullosos, no ha demostrat ser financerament reeixit”,
admet el text. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Crític fa cinc anys
El mitjà digital Crític, especialitzat en periodisme d’investigació,
celebrarà aquest mes de setembre els seus primers cinc anys
de vida amb un cicle d’activitats aixoplugades sota el nom
genèric de “Setembre Crític”. Es farà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona entre el 25 i el 27 de setembre. Crític,
que va néixer virtualment el 18 de setembre de 2014, arriba al
seu cinquè aniversari en un bon moment econòmic i professional. La plantilla fixa passarà aviat de 5 a 7 persones sòcies de
treball i la nova pàgina web, llançada a finals de març de 2019,
ha estat una millora important, tant de disseny i reordenació
dels continguts com de prestacions per als usuaris i subscriptors. (Font: Redacció AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Personal Branding 3.0.- On line. Del dimarts 10 de setembre
al divendres 4 d’octubre (10 hores) - Aquesta formació, dissenyada per Chal Jiménez, ensenya a definir la Marca Personal, a
concretar els valors afegits i punts forts, a planificar l’estratègia i
accions de comunicació, promoció i vendes. També mostra com
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desenvolupar les competències digitals i de networking per fer
front al nou mercat laboral.
La informació judicial als Mitjans de Comunicació.- Barcelona. Divendres 20 de setembre (de 10:00h a 14:00h) - L’objectiu
d’aquest curs, impartit 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 subscriptores per al teu mitjà digital.- On
line. Del dilluns 16 al 30 de setembre (6 hores) - Aquesta formació, dirigida per Ismael Nafría, pretén mostrar estratègies
seguides per mitjans de tot el món per augmentar els ingressos
procedents dels usuaris. S’analitzaran tendències generals i es
repassaran casos concrets en què els mitjans estan aconseguint subscriptors, socis o donants.
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. Són
BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import
dedicat a la formació.

Digital Media Management per a comunicadors - Nivell
avançat.- Barcelona. Dijous 26 de setembre, 3 i 10 d’octubre
(de 10:30h a 13:30h) - Aquest curs, dirigit per 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. Coneixeràs les últimes tendències en
social media, amb exemples de narrativa transmèdia i storytelling.
Taller de vídeo en directe per a xarxes socials.- Barcelona.
Divendres 27 de setembre i 4 d’octubre (de 10:00h a 14:00h)
- 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, a càrrec d’Enrique San Juan.
Iniciación a Wordpress para periodistes.- On line. Del dimarts
1 al 31 d’octubre (10 hores) - Aquest curs, impartit per Xavier
Codony, aporta les eines i coneixements bàsics per construir
una pàgina web en Wordpress a persones sense coneixements
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de HTML i inclou tot el procés de creació, des de l’elecció del
domini fins a la confecció d’un mínim posicionament SEO.
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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Les necrològiques ajuden a mantenir
els diaris locals
Per Sara Fischer, Alison Snyder / Axios

Els diaris locals encara confien molt en la inserció d’esqueles
i necrològiques per augmentar els seus ingressos, segons dades de la publicitària Adpay, propietat de Ancestry.com, empresa especialitzada en obituaris present a França, Italia, Regne
Unid, Canadà, Estats Units, Mèxic i altres sis països.
Necrològiques i esqueles importen molt als mitjans locals. Aporten contingut ben rebut pels lectors i, juntament amb amb la
publicitat general, són un dels darrers fluxos d’ingressos con-

sistents (aporten diners i lectors) en què es basen els diaris
locals, tot i que ambdues es veuen perillar si no s’adapten prou
bé a l’era digital.
Segons els números, en total, uns 500 milions de dòlars
d’ingressos totals anuals provenen d’obituaris, segons Adpay.
Hi ha més d’un milió d’obituaris pagats creats anualment. Per
context, el mercat de diaris als Estats Units aporta aproximadament 25.000 milions de dòlars en publicitat i subscripcions.
Les taxes de necrològiques i esqueles poden variar segons
el mercat. Alguns diaris cobren necrològiques pel nombre de
caràcters d’una peça, mentre que altres cobren pel nombre de
línies, polzades quadrades o pel número de paraules. D’altres,
particularment en mercats més reduïts, valoren totes les necrològiques a un preu reduït, afirma Deborah Dreyfuss-Tuchman,
directora de Desenvolupament de Negocis d’Adpay.
Els mercats petits tenen un preu mitjà del paquet inicial d’uns
95-98 euros per necrologia. El preu del paquet és normalment
l’oferta inicial presentada al director de funeràries o particulars
que passen per les oficines del periòdic. Els mercats petits milloren més els seus ingressos amb la inclusió en l’esquela o
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necrològica de fotos del difunt o en el seu record. El preu mitjà
per foto és de 25 dòlars, a sumar al de la necrologia.
Els mitjans de més abast, com els regionals, tenen un preu mitjà inicial de paquets d’uns 138 euros. Acostumen a vendre funcions addicionals amb èxit, incloses coses com els logotips de
grups, entitats o institucions amb els quals es va afiliar-vincular
la persona morta.
Els grans mercats tenen un preu mitjà del paquet inicial d’uns 100
euros, que és inferior a la mida inicial dels paquets en mercats
més petits, com hem vist. En general, solen guanyar més diners
per necrològica a causa de l’augment de la mida del requadre,
que passa a ser la normal en premsa local o regional. En total,
els ingressos mitjans d’un obituari únic en un gran mercat són
486 euros. Els ingressos mitjans per obituari en esqueles-necrològiques de petita i mitjana mida solen rondar els 300 euros.
Tot i que aquesta mena de publicitat ha estat tradicional al llarg
de decennis, la pressió financera dels diaris i en certa mesura
que se’n posen menys, està fent que les taxes de necrològiques
hagin augmentat amb els anys, el que fa que cada vegada més
una esquela només recordi els rics o persones reconegudes.

Avui dia, empreses especialitzades en obituaris com Adpay i la
companyia de cerques necrològiques Legacy.com han arrasat
majoritàriament el mercat. Legacy diu publicar 1 de cada 3 obituaris a Amèrica.
Demano que els editors de periòdics locals siguin intel·ligents i
conservin aquest mercat tradicional. Els mercats petits acaben
venent paquets que són de mitjana tan grans com els mercats
de mida mitjana perquè les famílies tenen més probabilitats de
comprar dies addicionals per imprimir l’esquela, segons Dreyfuss-Tuchman. Necrològica+esquela+recordatori. En paper,
si; però també en la versió digital del periòdic.
Els editors locals no s’han de deixar perdre aquest trosset de
pastís, que reporta lectors i ingressos publicitaris. El periòdic
amb més esqueles encara té relleu entre la societat.
Les famílies i els amics dels éssers estimats també tenen més
probabilitats de comprar còpies addicionals del paper imprès
on es trobava l’obituari i és més probable que comprin també la
distribució del seu obituari en els setmanaris de proximitat, que
es poden incloure en el paquet.
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Observem com les funeràries comencen a posar obituaris de
forma gratuïta o a un preu molt baix als seus llocs web. Els
editors locals han de lluitar contra aquesta intrusió, perquè la
pèrdua de necrològiques afecta els seus ingressos en publicitat. Cal tenir una secció clara i ben visualitzada en la pàgina
web del periòdic per a destacar els difunts: necrològica amb
foto, esquela, recordatori.
No s’ha de caure en la temptació de fer necrològiques gratuïtes
amb l’esperança que la gent pagui un extra per a un obituari
més complet. Millor l’acord amb les companyies funeràries, que
han de ser compensades. Cal permetre que els directors funeraris comprin necrològiques en diversos mercats en una única
comanda.
En total, Adpay assegura que va augmentar els ingressos obituaris en 19 milions de dòlars l’any passat només mitjançant
la venda d’esqueles conjuntament al mercat regional i local
en comandes úniques. No és difícil la comunió entre capçaleres d’editores diferents, regionals i locals. Les necrològiques
ajuden a mantenir la premsa local. No perdin aquest negoci.
(Il·lustració: laprensagrafica.com)
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Publicitat institucional, equívocs i
transparència
Per Jordi Fortuny i Batalla, coordinador de desenvolupament
estratègic de la CCMA / Media.cat

Mèdia.cat ha tingut l’encert de publicar fa pocs dies un treball
de Quique Badia Masoni sobre la publicitat institucional de la
Generalitat de Catalunya i la discrecionalitat amb què el Govern
contracta de vegades els espais publicitaris. Dic “de vegades”
perquè no descarto la discrecionalitat a què fa referència Qui-

que Badia, però tampoc puc creure que els criteris siguin sempre discrecionals i no objectius.
Aquesta qüestió de la publicitat institucional està envoltada de
sospites i d’un morbo que, inexplicablement, els successius
responsables polítics que se n’han ocupat no sempre s’han
esforçat a aclarir. Com alguns lectors deuen saber, parlo amb
coneixement de causa perquè, precisament, durant quatre anys
en vaig ser el responsable. Qui no ho sàpiga, pot comprovar-ho
en la “cronologia de càrrecs a Difusió” inclosa en el reportatge
de Badia.
El treball publicat per Mèdia.cat vol anar a fons i aclareix moltes
coses, però no es pot desfer del tot d’alguns equívocs que fan
i han fet molt de mal. Al damunt, els periodistes en general no
tenim gaires coneixements sobre el funcionament del mercat
publicitari i, encara menys, sobre la publicitat institucional. Per
tant, si es donen pràctiques com les que explica Mèdia.cat, la
confusió està servida.
Per exemple, no és opinable que la publicitat institucional i els
ajuts als mitjans de comunicació són dues coses diferents i que
la llei ho deixa molt clar. En altres paraules: fer servir la inversió
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publicitària del Govern com un succedani d’ajut no és correcte
i fer servir els possibles ajuts als mitjans de comunicació per
millorar la imatge del Govern tampoc és correcte. Per no dir,
clarament, que les dues coses serien un frau als contribuents,
que són els qui aporten els recursos per a la publicitat, d’una
banda, i per als ajuts, d’una altra.
Un altre clàssic és el debat sobre si la Generalitat només hauria
de contractar publicitat en els mitjans editats en llengua catalana. Nova confusió entre ajuts i publicitat. Per definició, la publicitat serveix per fer arribar a tota la ciutadania els missatges i
les informacions institucionals del Govern, i la tria dels mitjans
a través dels quals es vehiculen aquests missatges es fa (o
s’hauria de fer) d’acord amb les dades socials, demogràfiques,
culturals i de mercat oportunes.
És probable que les sospites de discrecionalitat no s’esvaeixin
mai del tot, però la transparència de totes les actuacions ajudaria molt a destriar el gra de la palla. I les investigacions del
Mèdia.cat també, és clar. (Il·lustració: ViajeJet)

WAN-IFRA analitza el potencial de les
notícies automatitzades
Per Redacció WAN-IFRA

Augmentar la producció, estalviar esforços periodístics o expandir el negoci són alguns dels avantatges que ofereix
l’automatització de les notícies. No obstant això, el sistema encara ha de superar moltes barreres per funcionar i implantar-se
en els mitjans, segons WAN-IFRA (Associació Mundial de Periòdics i Editors de Notícies).
Humans i robots conviuen en les redaccions gràcies a l’auge de
la intel·ligència artificial (IA) i dels sistemes NLG, que permeten automatitzar processos i generar notícies. Un sistema que
utilitzen diversos mitjans de comunicació de tot el món, entre

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
ells, els set en què es basa l’informe de WAN-IFRA: MittMedia i
United Robots (Suècia), RADAR (Regne Unit), The Washington
Post (EE.UU.), Valtter i (Finlàndia) i Xinhua i Caixi n (Xina).
L’informe de WAN-IFRA, elaborat juntament amb la Universitat
d’Hèlsinki i el Centre de Recerca Tècnica VTT de Finlàndia,
analitza el potencial de les notícies automatitzades basades
en dades estructurades. El text assegura que les empreses
de comunicació s’enfronten a una pressió comercial cada
vegada més gran per aconseguir beneficis i que a més, han
d’aconseguir els seus objectius amb pocs recursos. Aquest és,
precisament, un factor clau per a l’automatització de les notícies. L’informe de WAN-IFRA anomenat “Automatització de notícies: les recompenses, els riscos i les realitats del periodisme
de màquines” també llança altres conclusions:
• Els mitjans de comunicació utilitzen les eines d’intel·ligència
artificial per automatitzar i sistematitzar els continguts relacionats amb l’esport, les finances, la tecnologia o el motor.
• Un dels objectius principals del contingut automatitzat és estalviar esforços periodístics, especialment en les tasques repetitives, i augmentar la producció.

• Fins ara, l’automatització de les notícies no ha reemplaçat als
humans. Tot apunta que tots dos conviuran a les redaccions.
• L’automatització de les notícies ofereix als mitjans l’oportunitat
d’expandir els seus negocis més enllà de les notícies tradicionals.
• El futur de l’automatització rau en la deconstrucció dels principis fonamentals del periodisme. Això significa desglossar el
treball periodístic en artefactes d’informació i microprocessos
reals per analitzar què es pot automatitzar i quines són tasques
inherentment humanes.
• Els editors que estan considerant implementar sistemes
d’automatització de notícies han de fer una profunda anàlisi.
La decisió més important és si el sistema ha de comprar-se a
un proveïdor de serveis o s’ha de crear i modificar internament.
• El periodisme automatitzat transforma les dades estructurats
en articles de notícies, i la qualitat dels resultats depèn en gran
mesura de la qualitat de les dades que s’incorporen a ells.
• Els textos generats automàticament més enllà dels sistemes de
plantilles més bàsics sovint segueixen sent propensos a errors.
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• Els sistemes NLG, que permeten traduir les dades codificades
digitalment al llenguatge humà) són encara poc sofisticats i la
seva efectivitat està limitada per diversos factors.
Tot i que la convivència entre periodistes i robots cada vegada
és més habitual, els investigadors sostenen que encara hi ha
molta feina per fer i que cal seguir experimentant, especialment
des punt de vista editorial. (I·lustració: asiap)
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Ramón Salaverría: El món digital
reclama creativitat dels periodistes
Per Redacció La Hora de Quito

L’expert en el món digital és professor titular de periodisme,
està especialitzat en la investigació sobre ciberperiodisme
i mitjans digitals, temes en els que compta amb més de 200
publicacions. Les investigacions de Salaverría, que també és
professor convidat del mestratge de Comunicació Digital, de
la Universitat Tècnica Particular de Loja (UTPL-Equador), han
aparegut en revistes acadèmiques com Journal of Communication, Journal of Computer-Mediated Communication, Journalism Studies, Digital Journalism , International Communication
Gaceta, i Journalism Practice, entre d’altres.
Salaverría, així mateix, és autor de l’entrada sobre Digital journalism, a The International Encyclopedia of Journalism Studies
(2019). El seu llibre més recent, Ciberperiodismo a Iberoamèrica (2016), és una detallada anàlisi de l’evolució dels mitjans digitals en els 22 països de l’Amèrica Llatina, Espanya i Portugal.

El periodista i docent espanyol, Ramón Salaverría, en entrevista amb el diari La Hora, de Quito, va parlar sobre el periodisme
digital -que és la seva especialitat-, la seva importància, la creativitat que ha d’imprimir el comunicador social en el seu treball,
així com la fidelitat del professional en aquesta branca.

Com estan els mitjans digitals i els impresos, al moment?
Els mitjans digitals són una realitat, no sé si dir consolidada, però
sí absolutament present i han arribat per quedar-se. No podem
dir que els mitjans digitals hagin arribat a la seva maduresa, però
és inqüestionable que tenen una presència molt notable, atreuen
volums molt grans d’audiències, especialment la més jove.
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Llavors, es van posicionant els mitjans digitals?
Estan immersos en una sèrie de problemes com la dificultat
d’articular un model de negoci sostenible a llarg termini. No
obstant això, el periodisme digital, com a variant nova del periodisme, ha guanyat molta força en els últims anys i en l’actualitat
les facultats de comunicació social formen als periodistes en
aquest tipus de destreses i tècniques perquè formen part de la
demanda laboral.
Què és més rellevant dominar, la tecnologia o la professió
periodística?
Les dues coses són rellevants. És que en l’expressió periodisme digital, com acostumo a dir als meus alumnes, periodisme
és el substantiu i digital l’adjectiu i la gramàtica ens diu que
l’adjectiu complementa el substantiu i no al revés.
Llavors, com ha de catalogar al periodisme digital?
Que la part tecnològica ha d’estar al servei de l’essencial del
periodisme. Potser en els últims anys hem vist en alguns casos situacions en què allò tecnològic s’ha posat per davant de
l’informatiu i això poc a poc hem d’anar posant cada cosa al
seu just lloc.

Què ha de prevaler: la tecnologia o el informatiu?
La qualitat de la informació i la credibilitat han de prevaler per
sobre de qualsevol cosa i després donar-li una forma digital
adequada ve a continuació.
Hi ha regles per al periodisme digital?
El món digital té també les seves pròpies formes específiques
d’explicar la informació i no n’hi ha prou amb portar a la Internet les tècniques d’elaboració d’una notícia que s’usava en els
mitjans tradicionals: televisió, premsa, ràdio. Els mitjans digitals
tenen les seves pròpies formes específiques i els periodistes,
tant els joves que estan a les universitats i els professionals
que es troben treballant en les redaccions, de mica en mica han
d’anar explorant la manera d’explicar la notícia a les plataformes digitals.
La informació en els mitjans digitals ha de ser llarga o curta?
El consum de la informació no depèn tant de la seva extensió,
com de la seva qualitat. No és tan important que alguna cosa
sigui llarga o curta com que sigui bona o dolenta, això és el que
realment determina el consum. Tots tenim l’experiència d’haver
llegit textos llargs en mitjans digitals perquè el contingut ens
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interessa, així com vídeos extensos a la xarxa perquè el seu
producte ens resulta atractiu. En canvi, pot existir un ‘gif’ animat de cinc segons que no vam acabar de veure’l perquè ens
resultava irrellevant. Llavors, no és una qüestió de curt o llarg,
sinó de bo o dolent.
Què els diu als que es preparen a les aules per a periodistes?
Que el món digital reclama creativitat per part dels periodistes
i també una fidelitat absoluta als valors essencials del periodisme. En la mesura que un estudiant de comunicació social sigui
capaç d’aportar una mirada nova, una forma nova i innovadora
d’explicar la informació i al mateix temps sigui estrictament fidel
als principis essencials de la seva tasca, en aquesta mesura de
combinar els dos elements estarem projectant el periodisme.
(Il·lustració: bloc Salaverria.es)
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La comunicació valenciana, crisi i
canvi digital
Per Francesc Martínez Sanchis, professor de Periodisme / Universitat de València

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i
d’Investigació acaba de publicar ‘La comunicació a la Comunitat Valenciana (2010-2018): crisi i canvi’. Un llibre coordinat
pel professor de periodisme la Universitat de València, Guiller-

mo López García, que fa un recorregut per l’estat de la comunicació valenciana en la darrera dècada. L’obra compta amb
12 acurats capítols elaborats, a més de Guillermo López, per
investigadors i professor de diverses universitats valencianes,
com Francesc Andreu Martínez Gallego, José Gamir Ríos, Andreu Casero, Francesc Martínez Sanchis, Andrés Boix, Dolors
Palau, José Luis González, Adolfo Carratalá, Àlvar Peris, Teresa Díez, Francesc Picó, Mar Iglesias, Lorena Cano, Pau Rosell,
María Caballero, Chuan Li i Germán Llorca.
L’obra segueix la línia -i és alhora continuadora- de tres llibres
anteriors cabdals que reconstrueixen el sistema dels mitjans de
comunicació valencians des del darrer terç del segle XX fins
al moment present. Ens referim a ‘La comunicación en los ‘90:
el mercado valenciano’ coordinat per Antonio Laguna; ‘El ecosistema comunicativo valenciano. Características y tendencias
en la primera dècada del siglo XX’ i ‘Cibercomunidad: El espacio de la comunicación digital en la Comunidad Valenciana’,
aquests dos últims coordinats per Guillermo López. Podem assegurar que amb aquest quatre obres tenim una panoràmica
bastant completa i documentada sobre l’estructura i evolució
dels media valencians dels darrers cinquanta anys.
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Reconversió tecnològica
La particularitat d’aquest darrer llibre, a diferència dels altres
tres esmentats, és que aquest dissecciona les causes i les conseqüències de la crisi econòmica de 2008 (anomenada la Gran
Recessió) i la reconversió tecnològica i revolució digital als mitjans de comunicació en la en el període 2010-2018. Uns canvis
que han configurat un ecosistema comunicatiu més fragmentat, divers i precari. Crisi econòmica que, unida a l’esmentada
reconversió tecnològica, ha provocat el tancament de molts
mitjans de comunicació, l’obertura d’altres (digitals fonamentalment), i la transformació digital de tots els altres. I també ha
perpetuat i ha afermat la històrica dependència comunicativa
del País Valencià respecte a empreses mediàtiques foranes.
Tancament de publicacions, disminució de la publicitat, difusió
a la baixa, acomiadament de periodistes: el cercle viciós de la
crisi. Aquest ha estat el panorama en les darrers deu anys. El
fet que millor va encarnar l’impacte de la crisi va ser l’abrupte
tancament de RTVV, al novembre de 2013, que va provocar un
forat en el sector audiovisual i periodístic valencià, orfe de la
seua empresa més important i amb major dimensió i presència social, malgrat les seues moltes insuficiències. Un forat en
l’ecosistema comunicatiu valencià que ha sigut, també, un pro-

blema social i polític de singular importància en aquests anys,
solucionat parcialment amb l’obertura, cinc anys després, de la
nova radiotelevisió pública, À Punt.
Però més enllà d’aquest fet, la crisi i la mala gestió política també
es van encebar sobre els petits mitjans. Entre 2008 i 2015 van
tancar una cinquantena de mitjans en valencià. O el fet que en
2016 el 36,% dels periodistes valencians es trobava en situació
de desocupació, dels quals un 55,1% s’ha vist afectat per un ERO
o acomiadament improcedent, mentre que el 53,9% que tingué
l’oportunitat de treballar havia patit reduccions de salari. És la crònica negra d’un temps de crisi de la qual encara no hem eixit.
Paral·lelament a la crisi econòmica les estructures de la comunicació en el seu conjunt van patir canvis profunds. Com el nou
mapa de la televisió digital local, encara per concloure, que ha
destrossat la rica xarxa d’emissores televisives existent abans
de 2004, any d’inici del fiasco de les adjudicacions de llicències
per par de la Generalitat.
Més ràdio i menys televisió
Els canvis han estat sobretot tecnològics. La digitalització de
les redaccions i dels sistemes de producció dels mitjans, a més
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de precarietat laboral, ha provocat el tancament de bastants
mitjans tradicionals. Malgrat la crisi, una de les principals conclusions que avança aquest llibre és la del creixement dels mitjans de comunicació valencians. En xifres generals s’ha passat de 465 que es van comptabilitzar l’any 2012 fins als 570
actuals. No obstant això, el creixement no és constant en tots
els mitjans, ni tots els nous mitjans creats són sòlids. Mentre
que els mitjans radiofònics augmenten notablement, els televisius decreixen quasi a la meitat, de 58 cadenes a 32, com a
conseqüència -entre altres coses- de la mala gestió feta de la
Generalitat en el procés d’adjudicació de les TDT, capítol analitzat amb profunditat per Àlvar Peris, professor de la Universitat
de València.
Així mateix, pel que fa a la premsa escrita, el nombre de mitjans s’ha aconseguit mantenir més o menys estable, tot i que
el seu panorama és molt ombrívol i el sector està a la recerca
d’un nou model de negoci que (combinant mecanismes tradicionals amb nous sorgits del món digital) garantisquen la seua
supervivència, com bé explica Dolors Palau, professora de la
Universitat de València.

Així i tot, es fa evident l’increment de mitjans amb uns continguts
exclusivament digitals i el decreixement de la importància dels
mitjans impresos. No obstant, els nous mitjans digitals, malgrat
l’empara d’Internet, tenen dificultats per aconseguir quota de mercat publicitari i d’audiències en aquesta nova jungla comunicativa.
De tots els sectors, el que millor ha capejat la crisi és la ràdio, que
ha estat el mitjà que millor ha sabut adaptar-se als canvis digital.
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Sense un mercat normalitzat
Un dels sectors que més ha patit la crisi és la comunicació en
valencià en conjunt. El sector, malgrat el tancament de molts
mitjans, es manté estable gràcies a l’aparició de nous mitjans
digitals. Amb dades de 2017, hi ha 91 mitjans en valencià, xifra que representa el 10,69% del total del País Valencià. Hi ha
també un nombre elevat de mitjans bilingües en castellà (94
en total, l’11,04%) que empren el valencià en versions digitals
doblades, seccions o suplements (el cas de la premsa) o en
programes específics si es tracta de mitjans audiovisuals. Igualment trobem 33 mitjans plurilingües que combinen el castellà
com a idioma preferent amb llengües estrangeres (anglès i alemany, principalment) i el valencià com a llengua testimonial.
Amb tot, els mitjans que usen valencià i els bilingües editats
en castellà que empren regularment la llengua vernacla sumen
el 21,73% del total. Una quota de mercat subalterna que no
es correspon amb els nivells de competència lingüística de la
població i dels propis periodistes. De fet, el 72,4% entén el valencià, el 50,9% el parla i el 52,9% el sap llegir. I més encara, el
71,1% dels periodistes afirma que té la possibilitat d’utilitzar el
valencià com a eina de treball.

Fonts: Periodisme contra les cordes (Francesc Martínez Sanchis) i directori de mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana, abril 2007 (Guillermo López). Elaboració pròpia.
(Il·lustració: Revista El Temps)
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Cinc conclusions del nou estudi
de Pew Research sobre l’estat del
periodisme
Per Laboratorio de Periodismo / Fundació Luca de Tena

El Centre d’Investigació Pew ha publicat un nou informe de
l’estat dels mitjans informatius, en què perfila claus i indicadors
econòmics per a una varietat de sectors dins de la indústria del
periodisme als Estats Units.
Aquests són algunes troballes clau de l’estudi sobre l’estat dels
mitjans americans el 2018:
1. La circulació de diaris cau a mínims històrics el 2018.- La
circulació de diaris als Estats Units va aconseguir el seu nivell
més baix des de 1940, el primer any amb dades disponibles. La
circulació diària diària (impresa i digital combinada) es va estimar en 28,6 milions, en dies laborables i 30,8 milions per al diumenge, en 2018. Aquestes xifres suposen una disminució del
8% i un 9%, respectivament, respecte al any anterior, segons
l’anàlisi d’Aliança per al Centre per Dades auditats dels mitjans.

Tot i que la circulació digital va augmentar en 2018, no va ser
prou com per revertir completament la disminució general de la
circulació.
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Els ingressos per circulació es van mantenir estables el 2018,
però els ingressos per publicitat dels diaris van caure un 13%.
2. Principals tendències econòmiques anuals, 2018 vs.
2017.- Les empreses de notícies per cable van créixer lleument
en un any de descens dels ingressos.

Els ingressos van augmentar un 4% durant l’any passat per a
Fox News, CNN i MSNBC combinats , segons estimacions de
Kagan, un grup d’investigació de mitjans. Això va convertir a
les notícies per cable en un dels únics sectors amb un augment
d’ingressos en 2018.
3.- Els ingressos per publicitat digital han crescut de manera exponencial, però la majoria va a Facebook i Google
en lloc de als editors.- Segons els càlculs d’eMarketer, els
ingressos dels anuncis publicats en plataformes digitals, que
inclouen totes les plataformes, no només els llocs de notícies,
van augmentar un 23% el 2018, i ara representen gairebé la
meitat (49%) de tots els ingressos publicitaris en els EUA. La
meitat de tots els ingressos digitals es va destinar a només
dues empreses de tecnologia: Facebook (40%) i Google (12%).
L’ingrés general de publicitat digital s’ha triplicat des de 2011.
Aquest creixement en els ingressos per publicitat digital no ha
estat suficient per compensar la disminució en els ingressos
per publicitat tradicional per a alguns sectors. Al voltant d’un
terç dels ingressos publicitaris dels diaris (35%) ara prové del
digital, segons una anàlisi de les presentacions de la SEC, però
els ingressos publicitaris totals segueixen caient. I mentre el
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sector de les notícies natives digitals està en augment, segons
la informació de BLS, aquest creixement no ha reemplaçat la
pèrdua de llocs de treball en els diaris .
4. Principals tendències d’audiència anual, 2018 vs. 2017.L’audiència de notícies de la televisió local ha disminuït constantment.

D’acord amb les dades de Comscore StationView Essentials®,
l’audiència mitjana va caure en intervals de temps clau en 2018,
(un 10% menys que les notícies matinals i un 14% menys per
les notícies nocturnes i nocturnes). (Aquestes dades es basen
en la visualització en viu en televisors i no tenen en compte els
llocs web d’aquestes estacions ni les presències a les xarxes
socials, encara que algunes investigacions indiquen que la majoria dels consumidors de notícies locals de televisió prefereixen la televisió a els continguts en línia).
5.- El creixement del trànsit als llocs web de notícies sembla haver-se frenat. D’acord amb Comscore, els visitants únics
als llocs web de diaris i llocs de notícies digitals no van mostrar cap creixement entre els quatre trimestres de 2017 i 2018,
el segon any en què no hi va haver un creixement notable. De
2014 a 2016, el trànsit va augmentar de manera constant per a
tots dos sectors en el quart trimestre.
El temps dedicat a aquests llocs web també ha disminuït: la
quantitat mitjana de minuts per visita per als llocs de notícies
nadius digitals ha baixat un 16% des de 2016. Les disminucions
en l’audiència del lloc web i el temps emprat en cada visita es
produeixen a mesura que els nord-americans diuen cada ve-
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gada més que prefereixen les xarxes socials com un camí cap
a les notícies. (Infografies: Pew Research Center)
NOTA: Els lectors d’El Butlletí poden completar la informació
directament des del link del Centre d’Investigació Pew.
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La convivència entre mitjans i
administració pública
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de Comunicació

falses i sosteniment de la democràcia, tot advertint sobre la
proliferació de fake news a través de plataformes tecnològiques i la desigualtat entre editors i aquests nous canals. Per resumir, Etchevers considera que el periodisme de qualitat “troba
un suport natural en els mitjans de premsa de marca”.
Sobre el paper dels periodistes i editors en el nou context de
comunicació global digital, el representant de Clarín diu: “Com
mai, el periodisme informat i capacitat es posiciona en el centre
de l’escena. És un dels escuts de les societats davant de la
multiplicitat d’informació falsa que es distribueix diàriament, facilitada per la massivitat, la viralitat i moltes vegades l’anonimat
que solen caracteritzar les plataformes tecnològiques”. I aquí
ressalta la figura de l’editor responsable com el concepte que
millor resumeix aquest diferencial del periodisme.

De tant en tant tinc el costum de visitar diaris digitals sud-americans. En aquesta ocasió ho he fet amb Clarín i La Nación,
dos bons diaris argentins. A La Nación he llegit la preocupació
sobre trames de corrupció público-privada –una malaltia estesa arreu– de la qual se’n fa ressò Martín Etchevers, gerent de
comunicacions externes del Grup Clarín, que defensa amb vehemència el periodisme informat com a escut d’informacions

Certament, la desigualtat entre editors i plataformes requereix
atenció pública a l’hora de pensar, com a societat, com sostenir
una infraestructura d’informació i opinió de qualitat, democràtica, sostenible i valuosa en termes cívics, culturals, educatius
i identitaris. D’aquí que repetidament faci crides al Govern de
Catalunya per donar suport als mitjans petits i mitjans, com ja
ho fan a Euskadi i Navarra, on finalment han recollit les aspi-
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racions dels representants de les associacions de mitjans de
proximitat, i acceptant entre les preocupacions del sector que
les empreses periodístiques mitjanes i petites de comarques
són centrals en la vida cívica i el desenvolupament de les seves comunitats, freqüentment relegades per decisions econòmiques i polítiques. Jo mateix he denunciat des de Comunicació 21 que l’arbitrarietat i la manca de respostes de diverses
administracions provincials i locals posen en risc a curt termini
la vida de molts mitjans, alguns dels quals històrics. Tot plegat
per incentivar publicacions pagades per les administracions en
detriment del suport a la iniciativa privada.
L’absència de sensibilitat de bona part dels alcaldes i regidors
dels municipis catalans sobre el paper dels mitjans de proximitat mereix una reprovació contundent de la mateixa població,
especialment si es tenen en compte els antecedents que enfosqueixen l’acció municipal en matèria de llibertat d’expressió.
Entre la infinitat de mesures estigmatitzants desplegades darrerament hi ha simulacres de judicis públics als salons de
plens contra periodistes i editors. Aquests alcaldes i regidors
han de saber –ja abans d’accedir al càrrec– que la crítica i la investigació al poder són l’essència del periodisme, no una cosa
per la qual s’hagi de demanar permís o disculpes. I menys per

ser castigats a l’ostracisme publicitari i de suport de qualsevol
mena.
El càrrec públic implica conèixer el paper que tenen els mitjans
i el periodisme en democràcia. Les troballes periodístiques de
la premsa local i els mitjans de proximitat en general, que fins
i tot els van valer prestigiosos premis nacionals i comarcals,
són fruit del treball de desenes de professionals i mitjans que
compleixen la seva tasca. Tant de bo no s’intenti replicar en
el futur concepcions que semblen oblidades però que es van
patir durant molts i molts anys. Haurien de quedar clars, des de
totes les forces polítiques, el reconeixement i el respecte total a
la funció periodística, encara que aquesta no sigui del grat del
poder o de la facció política de torn.
Com veiem, aquí i a Amèrica hi ha uns tics automàtics que cal
corregir, perquè, a més, s’encomanen. O medicar-los amb vots,
un bon remei. (Il·lustració: map.org)

