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COMUNICACIÓ DIGITAL
El periodisme de “clics” és un camí equivocat
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Enguany, per primera vegada, els anunciants invertiran més en xarxes socials que en mitjans impresos
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LA CRÒNICA: Els mitjans, el model de negoci i els valors del periodisme
TRIBUNA: Facebook permet als polítics difondre rumors, però verifica les notícies dels mitjans
PETIT REPORTATGE: Quan l’anunciant és periodista
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DOSSIER: La bretxa que amenaça el futur del periodisme
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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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El negoci cada cop més digital de les
notícies
Per Rasmus Kleis Nielsen / Universitat d’Oxford - Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme

tre molts tipus de suports diferents en un entorn mediàtic cada
vegada més convergent condueix a audiències més disperses
i disminueix els preus tant de contingut com de publicitat. Això
fa que cada cop sigui més difícil cobrir els elevats costos fixos
associats a la producció de contingut professional.
Els canvis i les implicacions immediates de l’augment del digital no són idèntics ni tan sols necessàriament paral·lels d’un
país a un altre, ja que les estructures de mercat heretades, les
preferències i els marcs normatius reguladors han configurat el
negoci de notícies de diferents maneres.

Cal una visió general dels aspectes centrals del negoci de notícies, veure com canvia i cap a on es dirigeix. Els mitjans digitals, per tot el potencial que ofereixen per a la pràctica del periodisme, també representen una sèrie de reptes seriosos per
al periodisme com a professió perquè minven les parts centrals
dels models de negoci que han mantingut la producció de notícies del sector privat durant el segle XX i fins ara ofereix pocs
exemples de nous models de negoci sostenibles. Això es deu
principalment a que una competència cada cop més intensa en-

En general, però, aquests desenvolupaments apunten cap a
un futur incert on les organitzacions de mitjans de comunicació
amb ànim de lucre tenen un paper relativament reduït en un
entorn caracteritzat per més mitjans de comunicació, inclosos
mitjans d’entreteniment, mitjans socials i grups d’interès, més
comunicacions, incloses interpersonals i relacions públiques
estratègiques i menys notícies, almenys menys originals de periodistes professionals.
Des de l’augment de fulls informatius, butlletins i primers diaris,
la producció i difusió de notícies en democràcies d’ingressos
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alts ha estat cada vegada menys directament dependent del
suport d’institucions poderoses com l’estat, els partits polítics,
grups religiosos o interessos corporatius particulars. i cada vegada més a la província d’un negoci diferent, el negoci de les
notícies, cada vegada més una institució poderosa en si mateixa (Pettegree 2014). El periodisme i el seu desenvolupament
com a diferents professions han estat íntimament relacionades
amb aquest negoci i, tot i que el periodisme es basa en molts altres factors que les forces econòmiques, per comprendre el periodisme, també s’ha d’entendre el negoci que hi ha al darrere.
Comprendre el negoci de les notícies i com canvia amb
l’augment dels mitjans digitals és important per als periodistes
que volen entendre els fonaments econòmics de la seva professió, per als estudiosos del periodisme que volen entendre el
seu objecte d’anàlisi i per als ciutadans que volen entendre. les
forces econòmiques que configuren les notícies de què disposen i que confien per seguir els afers públics. L’augment dels
mitjans digitals ha reduït els costos de producció i distribució
de mitjans i ha donat a les persones noves maneres d’accedir
i trobar notícies. Això no ha canviat l’estructura bàsica de cost
fixat/baix de base de la producció de notícies ni el caràcter de
les notícies com a no rival i una bona experiència.

Però l’augment dels suports digitals i la gradual convergència
de suports anteriorment diferents en plataformes digitals interactives que ofereixen tant àudio, imatges, text i vídeo de diferents proveïdors a través dels límits del mercat establerts prèviament ha canviat dràsticament els mercats en què els mitjans
de comunicació individual competeixen per l’atenció de les audiències, despesa dels consumidors de mitjans de comunicació
i pressupostos dels anunciants. Fins fa poc, la majoria de companyies de mitjans establertes gaudien d’un alt grau de poder
del mercat per la seva posició dominant al mercat i/o perquè la
seva reputació els diferenciava de les competències. Per tant,
podrien cobrar un preu per sobre del cost marginal de donar
servei a un client més, cobrint finalment els elevats costos fixos
de la producció de contingut i proporcionant beneficis operatius.
Avui en dia, cada cop són menys les empreses de mitjans de
comunicació que pretenen una prima, ja que cada cop es mercantilitza el contingut i l’oferta d’inventaris publicitaris creix més
ràpidament que la demanda i disminueix les taxes.
Aquests desenvolupaments són bones notícies per a públics i
anunciants de moltes maneres, així com per a empreses com
Google i Facebook que tenen un paper dominant en els nous
mercats de mitjans digitals. Però són males notícies per als mi-
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tjans de comunicació, ja siguin llegats o nous usuaris, perquè
si la competència empeny els preus cap als costos marginals
de servir a un client més, en última instància, aquestes empreses no podran suportar els elevats costos fixos que suposa la producció del contingut. en primer lloc, sense oblidar-nos
d’assegurar el rendiment competitiu de les inversions que els
inversors o propietaris podrien obtenir en altres llocs. Després
d’un segle en què el negoci de les notícies ha estat generalment rendible i on les empreses amb més èxit es van convertir en institucions poderoses en elles mateixes, els fonaments
econòmics canvien.
Entre els productors de contingut, hi haurà alguns guanyadors
i molts perdedors. No tots els mitjans de comunicació heretats
trobaran un nínxol comercialment sostenible en aquest entorn
ni tots els nous participants. Els mitjans digitals poden millorar
el bon periodisme de moltes maneres: més accessibles, més
atractius, més contextuals, més convenients, més immediats,
més participatius, més sensibles, etc., i tenen molt més a oferirnos tant com a ciutadans com a consumidors. Però l’economia
bàsica dels mitjans digitals suggereix que el mercat mantindrà
menys persones que desenvolupen el periodisme com a professió. Al segle XX, el negoci de les notícies podria fins a cert punt

sotmetre la provisió privada del periodisme com a bé públic.
Això serà més difícil al segle XXI i, a menys que no es desenvolupin nous models de negoci per a la prestació de notícies del
sector privat en un mercat, el futur té, doncs, cada vegada més
mitjans de comunicació, inclosos els mitjans d’entreteniment,
socials i interessats, cada cop més comunicacions, incloent-hi
la comunicació interpersonal, però també les relacions públiques estratègiques, però cada cop menys producció professional de notícies periodístiques. (Il·lustració Ideco)
NOTA: El Butlletí us ofereix sencer el treball de 33 pàgines (en
anglès) “The Increasingly Digital Business of News”, de Rasmus Kleis Nielsen / Universitat d’Oxford - Institut Reuters per a
l’Estudi del Periodisme. CLIQUEU AQUÍ
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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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Més de 130 editors inscrits al Congrés
Interpirinenc de Mitjans de Proximitat
de la Seu d’Urgell
Per redacció AMIC
La Seu d’Urgell acull el 24 i 25 d’octubre el 1r Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat, sota el lema “Dinamitzant el
territori: model de negoci, tecnologia i comunitats”.

Més de 50 inscrits de fora del principat es trobaran en un esdeveniment professional pioner que comptarà amb una nombrosa

assistència d’editors i periodistes d’arreu dels pirineus, amb la
presència destacada del País Basc, Navarra, Catalunya Nord i
Aragó, entre d’altres territoris.
El Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat (CIMP) se
celebrarà per primer cop a la Sala Sant Domènec de La Seu
d’Urgell el dijous 24 d’octubre a la tarda i divendres 25 al matí.
L’esdeveniment serà un punt de trobada de més de 130 editors
i professionals de mitjans de proximitat d’ambdues serralades
dels pirineus, amb ponents que parlaran de model de negoci,
tecnologia i creació de comunitats.
Ponents del nord del País Basc ens parlaran dels nous reptes
per a les ràdios de proximitat en eusquera; d’Euskadi del mapa
de mitjans en eusquera, de periodisme audiovisual a peu de
carrer, de les mètriques per als mitjans de comunicació i per
a la creació de comunitats de lectors, de publicitat programàtica, de la presència de la dona en els mitjans, del nou model
d’ajuts públics del País Basc...; de Navarra de la importància
dels mitjans de proximitat als pirineus i els seus principals reptes i oportunitats; d’Aragó de com el mitjà ha d’anar a l’encontre
de la societat.
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Ponents de Catalunya de la intel·ligència artificial en la gestió
de les xarxes socials, la innovació en els mitjans de proximitat,
els nous models de publicitat compartida, socials, els microinfluencers, la informació multicanal, la TV hiperlocal, la relació
entre comunicació i comerç...
Representants de l’Euroregió Pirineus Mediterrània amb seu
a Perpinyà de la construcció de l’espai comunicatiu euroregional i Pierre Mathis, cap de redacció de L’Indépendant, tancarà
les ponències del congrés amb tres experiències innovadores:
“web first”, els podcasts i l’aposta pel periodisme de solucions.
A més a més, des d’Anglaterra intervindrà al congrés Matthew
Barraclough, periodista i directiu de la BBC, on treballa la
col·laboració d’aquesta amb les empreses de notícies locals
per crear i distribuir notícies d’interès públic a tot el Regne Unit.
En aquest sentit, la seva ponència serà “Com la BBC està treballant amb la premsa de proximitat per a promocionar les notícies locals al Regne Unit?”
El CIMP serà un esdeveniment per a professionals de la informació i comunicació que creuen que fer “periodisme és innovar”, que volen gaudir d’uns mitjans d’informació propis amb

més capacitat informativa i amb les capacitats necessàries per
construir un discurs de proximitat i clarament pirinenc.
El Congrés ha estat un projecte desenvolupat en xarxa, que
ha impulsat l’AMIC amb la participació de les associacions
basques, HEKIMEN i TOKIKOM, i professors d’Universitats,
i la dinamització per part de Mediàtic. El CIMP gaudeix de la
complicitat i col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, Naturgy,
Fundació puntCAT i OJD, el patrocini de les empreses CADÍ
i Taurus i el suport del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, Govern Basc, Govern de Navarra,
Euskara Bidea, entre d’altres institucions.
AMIC, entitat organitzadora:
L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), formada per 375 mitjans associats impresos i digitals de l’àmbit
lingüístic català, organitza el 1r Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat, un esdeveniment que agrupa professionals
de la comunicació d’ambdues serralades dels Pirineus.
Més informació: https://cimp.media
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Els lectors de mitjans impresos són
més lleials a la marca que els digitals
Per Laboratorio de Periodismo

Un estudi realitzat pel Professor del Departament d’Estudis de
Comunicació i Investigació de Mitjans a la Universitat Ludwig
Maximilians (LMU) a Munic, Neil Thurman, conclou que els lectors de diaris impresos passen molt més temps llegint la informació que els lectors digitals i que són més lleials a la capçalera. L’estudi es basa en dades de temps totals de lectura
dels últims anys en diaris amb distribució regional i nacional al
Regne Unit.

Thurman es va centrar en mesurar precisament el “temps empleat” en la lectura, perquè considera que “ens permet veure el
significatiu que és realment l’abast dels diaris”. L’autor apunta
que “del temps que el públic britànic va passar durant el darrer
anys amb una gran marca regional i set marques nacionals de
notícies del Regne Unit, el 86% del temps emprat encara correspon a l’edició impresa i només el restant 14% a lectura en
línia”. És a dir, del temps total de lectura de notícies, de cada
100 minuts, 86 corresponen a lectura d’edicions impreses.
40 minuts per edició impresa; 30 segons al dia en l’edició digital
La investigació revela una gran diferència en l’atenció dels lectors impresos i online: “Els lectors de les edicions impreses dediquen una mitjana de 40 minuts a cada número, mentre que
en aquests mateixos diaris, el temps de lectura mitjà en l’edició
online és de menys de 30 segons per visitant i dia”. En l’anàlisi
longitudinal (des de 1999 a 2016), s’observa una disminució general no només en la circulació impresa sinó també del temps
dedicat a llegir diaris de marca, mentre que durant el mateix
període van augmentar les impressions de pàgines digitals. Va
compensar les pèrdues de l’edició impresa aquesta nova font
línia d’atenció de l’audiència? “ Per a la majoria dels diaris, no
ho ha fet”, apunta l’informe.
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CaixaBank ajuda a millorar l’educació
ﬁnancera de més de 14.000 persones
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A CaixaBank volem que la cultura ﬁnancera arribi a tothom
I, per promoure-la, hem impartit més de 700 tallers sobre ﬁnances
bàsiques adreçats a col·lectius vulnerables. Gràcies a la tasca formativa
dels nostres voluntaris, més de 14.000 persones han millorat la seva
educació ﬁnancera. I això és fer una banca socialment responsable.
CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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L’informe també analitza comportaments per edats. Basat en
una anàlisi de la correlació entre l’edat dels lectors i els seus
comportament de lectura, Thurman conclou que “tot i que la
distribució digital va permetre a les capçaleres de diaris arribar
a audiències més joves, la fugaç atenció prestada pels que accedeixen al contingut dels periòdics a través de PC i dispositius
mòbils ha provocat que aquests efectes rejovenidors de la distribució digital hagin quedat diluïts” .
Thurman també va investigar el cas excepcional del diari The
Independent, que va deixar de produir la seva edició impresa
al març de 2016 i va canviar exclusivament a distribució digital. “La caiguda en l’atenció total experimentada pel diari després del canvi va ser del 81%”. Una de les recomanacions de
l’informe, apunta l’autor, corroborada per alguns dels executius
entrevistats, és que hauria de prestar més atenció a l’edició impresa, a causa de la importància que pel que fa a abast segueix
tenint. (Foto: Diario El Tiempo)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors aquest informe del professor alemany Neil Thurman, que està en obert al
web de l’autor. CLICAR AQUÍ

La Junta Electoral torna a condicionar
el llenguatge dels mitjans de la CCMA
prohibint expressions
La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha tornat a prohibir
que els espais informatius de TV3 i Catalunya Ràdio utilitzin els
termes presos polítics i exili fins al 10 de novembre, tal com ja
va fer en les eleccions al Parlament de 2017 i posteriorment va
repetir en els processos electorals d’abril i maig d’aquest any. A
més, en aquesta ocasió també prohibeix dir president a l’exili, i
imposa que, quan els mitjans de la CCMA parlin de Consell de la
República (tot i que és Consell per la República) o d’Assemblea
de Càrrecs Electes, davant es digui l’autodenominat o
l’autodenominada per “evitar un missatge confús” en l’audiència.
La Junta considera que dir d’expressions com presos polítics,
exili o president a l’exili en els informatius “afavoreix” les candidatures que les empren, i per tant vulnera la Llei del règim
electoral general, i especialment “el principi de pluralisme polític
i social, així com la igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa que han de regir els mitjans públics de comunicació en
els períodes electorals”.
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La resolució de la Junta Electoral de Barcelona respon un recurs presentat per Ciutadanos arran dels informatius de TV3 i
Catalunya Ràdio del passat 1 d’octubre. En la seva denúncia, el
partit taronja també pretenia que es prohibís l’ús de les expressions repressió policial i referèndum de l’1 d’octubre, cosa que
ha estat desestimada per entendre que estan “emparades pel
dret constitucional a informar i rebre lliurement informació” i “no
tenen incidència electoral”. (Font: Comunicació 21)

En oposició a aquesta reforma, la CGT du Livre havia organitzat
vagues durant els debats, denunciant el “retorn dels monopolis,
aquesta vegada privats” en què “els poders dels diners” controlaran la distribució de més títols i suports. “Aquesta llei estableix
una desregulació de la distribució que en alguns anys portarà
a alguns títols a estar absents dels quioscos”, va predir Alexis
Corbière (LFI), la comunista Elsa Faucillon, parlant d’un “desmantellament de la llei Bichet”.

França aprova modernitzar la
distribució de de la premsa

Però l’adaptació d’aquesta llei s’havia tornat “indispensable”
per les dificultats que travessa el sector, havia explicat Franck
Riester en referència al rescat del març del 2018 de Presstalis,
ajudat per 90 milions d’euros aportats l’Estat. El projecte de llei
preveu obrir el mercat a la competència com a molt tard l’1 de
gener de 2023. Presstalis comparteix avui el sector amb les
Messengeries Lyonnaises de Presse (MLP). Una modificació
limitava al 20% el nombre d’accions que podia tenir un accionista fora de la UE en una companyia de distribució de premsa,
per protegir-se de la excessiva influència estrangera. ARCEP,
policia de telecomunicacions, es convertirà en l’únic regulador
en lloc dels dos òrgans actuals (CSMP i ARDP), inclòs per a la
part digital inclosos quioscos (ePresse, LeKiosk, etc.). (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Parlament francès finalment va adoptar dimarts, per votació final
de l’Assemblea, el projecte de llei sobre la modernització de la distribució de la premsa, defensat com a “equilibrat” i “protector” pel
ministre de Cultura, però criticat per la CGT del Llibre. El projecte
de llei té la intenció de reactivar un sector agitat pels desenvolupaments digitals, la caiguda del nombre de punts de venda i la quasi
fallida del seu líder Presstalis l’any passat. “Davant les dificultats
de la premsa, era fonamental modernitzar la seva distribució sense
trencar els beneficis del sistema actual”, va justificar el ministre de
Cultura, Franck Riester, acollint un text final “d’alta qualitat”.
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50 milions de dòlars en ajudes per a la
premsa canadenca
Quebec, amb una mica més de vuit milions d’habitants, és la
regió francòfona més gran d’Amèrica. Els seus mitjans escrits
passen per grans dificultats financeres. El major grup de premsa, GCM, ha posat a la venda els seus sis diaris. El Govern
dona suport en ajudes, aprovant un ambiciós pla per valor de
50 milions de dòlars fins al 2023-2024. Les empreses podran
beneficiar-se d’un crèdit fiscal reemborsable equivalent al 35%
dels salaris dels seus periodistes.
La condició és que el contingut escrit sigui original, usant tecnologies de la informació lligades a la producció o difusió de
tals continguts. El resultat serà que uns 1.200 periodistes o tècnics del territori veuran com l’Estat assumeix una part dels seus
salaris. Cal tenir en compte que Facebook i Google acaparen
ells sols el 74% dels ingressos publicitaris d’Internet al Canadà,
avaluats en 6.800 milions de dòlars. El crèdit fiscal no podrà
sobrepassar els 26.250 dòlars anuals per empleat, el 35% d’un
salari mitjà de 75.000 dòlars. A més d’aquesta mesura, una comissió parlamentària està treballant sobre el futur dels mitjans

i el seu model de negoci, tot i que encara no ha presentat les
seves conclusions. Quan aquest informe es faci públic, el Govern revisarà la seva política de publicitat institucional i altres
mesures. (Font: HEBDOS Quebec)

La Vanguardia agreuja els seus
números i perd un milió d’euros en
2018
La Vanguardia no aconsegueix aixecar el cap econòmicament.
El bon moment que ve protagonitzant en concepte d’audiències
digitals contrasta amb el seu full de resultats, que per tercer
any consecutiu es va tancar amb dèficit. El mascaró de proa del
grup Godó va llançar unes pèrdues d’un milió d’euros en 2018,
xifra que suposa agreujar un 25% els números de l’any anterior.
Es tracta del seu pitjor resultat des que va tornar a entrar al
terreny negatiu, ja que el 2016 i 2017 va registrar uns números
vermells de 905.000 i 816.423 euros, respectivament.
Una desmillora evident que ve propiciada per la caiguda en
el seu volum de facturació. L’editora barcelonina va ingressar
88.100.000 d’euros, el que representa un descens del 6% res-
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pecte a l’any anterior. Amb tot, segueix sent la principal font
d’ingressos per a Godó.

Segons explica la societat en el seu últim informe de comptes,
aquesta caiguda d’ingressos s’ha compensat amb disminucions
en tots els capítols de despeses. Des dels costos de personal,
on es va aplicar un estalvi de 3.6 milions d’euros i es van situar
en els 21,9 milions, als d’explotació, que van arribar als 40,3 milions (-4%). (Font: Dircomfidencial – Infografia: La Vanguardia)

El TERMCAT i la UOC creen un
diccionari en català a partir del banc
terminològic de la Unió Europea
(IATE)
Dins d’aquesta evolució negativa, la facturació publicitària de
l’edició digital es va incrementar un 11% com a resultat d’un
rendiment destacat que el va portar a registrar una audiència
mitjana de 17,8 milions d’usuaris únics. A la llum d’aquesta progressió, els responsables de la capçalera van acordar fusionar
les dues redaccions a principis d’any amb l’objectiu de crear
una única àrea de cara a la implementació del mur de pagament.

El TERMCAT i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) publiquen en línia el nou diccionari Terminologia de IATE en català,
en el marc d’un projecte de recerca conjunt. Es tracta de la
primera versió de treball d’un recull que ofereix els equivalents
catalans per a més de 16.000 fitxes de la base de dades IATE
de les institucions de la Unió Europea, especialment dels àmbits del dret (amb termes com ara admissibilitat o escut humà),
l’economia (fons d’inversió lliure, mercat de matèries primeres),
la salut (aïllament reproductiu, síndrome d’alienació parental) i
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les institucions europees (camp de refugiats, transició demogràfica).
La base de dades IATE (InterActive Terminology for Europe) és
el recurs compartit per les institucions relacionades amb el Parlament Europeu per a assegurar la coherència terminològica
en la documentació que es prepara en les diverses llengües de
treball i està actualment disponible en les 24 llengües oficials
de la Unió Europea.
El diccionari que ara es presenta és un projecte en curs, que té la
intenció de continuar creixent a mesura que s’avanci en el treball
de compilació de nova terminologia, amb el propòsit d’oferir en
llengua catalana tota la terminologia que actualment és present
en la base de dades IATE, tant en format de consulta com en
format de descàrrega. L’ús d’eines de tecnologia lingüística ha
permès posar en relació les dades de IATE, que es poden descarregar des de 2014, amb recursos lingüístics catalans d’accés
obert, principalment la Terminologia Oberta del TERMCAT, el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la Viquipèdia.
Com a resultat del treball, es presenten més de 16.000 fitxes
que contenen denominacions catalanes, castellanes, franceses

i angleses amb les fonts de procedència i en alguns casos també definicions, i el codi IATE corresponent. Les dades també
s’ofereixen en el format de descàrrega TBX.
NOTA: Podeu accedir al nou diccionari del
d’aquest link.

TERMCAT des

Segons Javier Moll (Prensa Ibérica):
“D’allò més proper es pot arribar a
allò més gran”
El president del grup Prensa Ibèrica, Javier Moll, va exposar
als treballadors del diari La Província, de Las Palmas, els nous
reptes als quals s’enfronta l’empresa amb l’adquisició del Grup
Zeta, el diari El Dia i la transformació digital en curs. Moll va
destacar que el mateix grup editorial que ha construït al llarg
dels últims 41 anys i que va iniciar el 6 desembre 1978 amb
l’adquisició de La Província y Diario de Las Palmas és un exemple de com des del més petit es pot arribar a el més gran. De la
mateixa manera, des de la premsa local, de proximitat, “la qual
atén el més proper, es pot arribar al més gran”. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)
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NOTA: Podeu escoltar el parlament de Javier Moll des de la
Redacció de La Província. CLICAR AQUÍ.

Jordi Molet deixa “el seu” El 9 Nou
per jubilació

Qui ha estat director des de 1983 i director general des de 1990
a El Nou, Jordi Molet, s’ha jubilat després de trenta-nou anys
a l’empresa. Tal i com escriu en la seva carta de comiat: “han
estat uns anys apassionants en què, primer, des del periòdic
i, després, també des dels altres mitjans del grup hem viscut

i explicat tot allò que passava aprofitant la talaia privilegiada
dels mitjans de proximitat. Ho hem fet mantenint-nos fidels als
principis fundacionals d’El 9 Nou, al territori i a la seva gent i
sempre des de la independència periodística.
Amb la jubilació de Jordi Molet, el grup El 9 Nou ha fet una reestructuració de la seva direcció. Així, a partir d’ara la direcció
executiva del grup recau en Beth Codina, presidenta de Prosa,
l’empresa editora d’El 9 Nou i propietària d’El 9 TV. Codina ha
renovat la confiança en l’actual equip de direcció, però introdueix alguns canvis: la direcció editorial dels mitjans del grup
recau en Agustí Danés, fins ara director de l’edició d’Osona i el
Ripollès; Danés també es farà càrrec de la responsabilitat de
CTL, empresa propietat de Prosa que presta serveis de comunicació a tercers. La vacant de Danés al capdavant del periòdic
d’Osona i el Ripollès la cobreix Víctor Palomar, que el setembre
del 2016 va ser nomenat redactor en cap de l’edició i també responsable de l’edició digital. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
– foto: periodistes.cat)
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El periodisme de “clics” és un camí
equivocat
Per Miguel Ormaetxea, editor / Media-tics

Algunes enquestes i estudis recents mostren que l’estat actual
dels mitjans de comunicació mundial continua ancorat en una
persistent cruïlla que no acaba de resoldre. No hi ha un model definit amb validesa més o menys comú, encara que hi ha
notables excepcions. Els editors intenten trobar noves fonts
d’ingressos que substitueixin les caigudes d’audiències i ingressos publicitaris, però amb resultats en general modestos.
Algunes coses comencen a estar clares. Per exemple, la recerca obsessiva dels “milions de visitants únics” és un camí que

condueix a aberracions sobre el sentit del periodisme i, amb
freqüència a la ruïna. Una altra tendència cridanera és l’auge
de l’àudio.
Un dels informes més prestigiosos i sòlids és el Reuters Institute Digital News Report 2019. L’estudi troba que “estem veient
canvis reals d’enfocament”. Els mitjans busquen cada vegada
més la subscripció i la membresia, així com altres formes de
contribució del lector per finançar-se. Vegem algunes tendències clares:
- El creixement dels pagaments per continguts, subscripcions,
afiliacions o donacions, ha crescut en general moderadament.
El nombre de lectors que paguen roman estàtic als EUA (16%).
Destaquen pels seus bons resultats Noruega (34%) i Suècia
(27%). Però fins i tot a les llars d’alts ingressos només es paga
per una única subscripció.
- Alguns grans mitjans globals han aconseguit treballosament
bons resultats: New York Times, per exemple, Financial Times,
The Economist o The Guardian. Tots en periodisme d’alta qualitat, en anglès i globals, amb importants ingressos fora del seu
país d’origen. Fora d’uns quants exemples significatius, la rea-
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litat de canviar a ingressos per subscripcions és notablement
difícil i incert. A més es produeix una fatiga de subscripció a
una sola capçalera, de manera que l’agrupació de capçaleres
ofertes tendeix a convertir en una tendència popular.
- Algunes audiències s’estan apagant. Hi ha un públic que evita
les notícies pures i dures, volen que els mitjans els ajudin a entendre les notícies. L’abstinència de seguir les notícies “pot ser
que el món s’ha convertit en un lloc més depriment o perquè la
cobertura dels mitjans tendeix a ser implacablement negativa o
barreja dels dos”, diu l’informe Reuters. Per exemple, l’evasió
de notícies ha crescut ràpidament al Regne Unit, impulsada pel
Brexit. El 58% dels enquestats al Regne Unit eviten les notícies
perquè tenen un impacte negatiu en el seu estat d’ànim.
- Una altra tendència cada dia més clara és l’auge de l’àudio i
els podcasts. Tot un desafiament i una oportunitat per als editors. Només Alexa, l’altaveu intel·ligent d’Amazon, té ja més
de 100.000 aplicacions vocals. El 36% dels usuaris de notícies
digitals van accedir a un podcast en l’últim mes. Els nivells de
consum van ser alts a Corea del Sud (53%), seguida d’Espanya
(39%). The Daily, del New York Times, pot ser el podcast més
popular del món amb “al voltant de cinc milions d’oients diaris”.

- Més de la meitat de la mostra segueix preocupada per la seva
capacitat per separar el que és real i fals a Internet.
Als Estats Units s’ha publicat una enquesta entre 169 periodistes de 25 mitjans. Un 40% de periodistes destaquen els problemes financers dels mitjans provocat pel model de negoci
impulsat per la publicitat i afirmen que el model està fallant. La
publicitat digital se’n va aclaparadorament a gegants com Google, Facebook i Amazon als Estats Units. El nou entorn digital
ha portat els editors a “una necessitat urgent d’obtenir ‘clics’”,
enfocant a la quantitat més que a la qualitat. Aquesta tendència
ha desvirtuat l’exercici del periodisme i la seva funció, assenyalen els enquestats. La majoria dels periodistes creuen que
cal tornar al periodisme basat en la veritat i la qualitat i no en
els “clics”.
Entre els mitjans que han aconseguit la seva transició digital i
aclarir el seu futur, hi ha el cas brillant del Financial Times, El
famós rotatiu rosa britànic, que ara està en mans dels japonesos. El seu CEO, Jonh Ridding, ha donat fa uns dies dades
molt interessants. Ha superat el milió de subscriptors enguany,
meta que esperava aconseguir en 2020. El FT ara genera el
60% dels seus ingressos dels seus lectors. Les subscripcions

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

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

endesa.com

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
digitals representen més del 75% de la seva circulació. El 70%
de la seva audiència és de fora del Regne Unit. “La publicitat
impresa segueix sent volàtil”, va dir Ridding.
Recentment, el FT va començar a incorporar enquestes en els
seus butlletins electrònics i aquestes enquestes generen les
taxes de clics més altes de totes. El rotatiu utilitza la ciència
de dades per avaluar el rendiment de continguts, amb el que
està generant un coneixement molt útil sobre els seus lectors i
usuaris. La seva divisió global de conferències i esdeveniments
organitza més de 200 esdeveniments a l’any en 44 països dels
cinc continents. A més, l’editorial ha adquirit participacions en
negocis de moda i luxe i també a l’empresa d’esdeveniments i
mitjans The Next Web. Un analista de mitjans ha calculat que
l’any passat més del 50% dels guanys del Financial Times
Group va provenir d’operacions no relacionades amb FT. És
evident que estem davant d’un model de negoci vàlid, però reservat només a uns pocs, almenys per ara. (Infografia: Mediatics)

Facebook subvencionarà mitjans
espanyols perquè innovin amb el
format de vídeo

Facebook vol ser un aliat dels mitjans i no un competidor, com
així ho veuen la majoria. No en va, la xarxa social conforma
juntament amb Google un duopoli que es queda amb la immensa majoria dels ingressos publicitaris digitals. Per congraciarse amb ells, la companyia tecnològica ha obert un programa
perquè els mitjans de comunicació europeus puguin innovar en
l’àmbit del vídeo digital, que és un dels pilars actualment en
els models de negoci dels diaris en línia, ja que la publicitat en
aquest tipus de format es ven més cara.
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Perquè els mitjans puguin experimentar i desenvolupar les millors pràctiques amb aquest tipus de continguts multimèdia, Facebook els ofereix tallers de formació amb experts en la matèria
i també una línia de subvencions xifrada en 300.000 dòlars.
Han optat a aquest programa -anomenat Vídeo Acceleratoruna vintena de mitjans de comunicació de països europeus,
entre els quals hi ha espanyols, britànics, alemanys, suïssos,
polonesos, holandesos, francesos i italians.
Facebook no ha revelat la identitat dels mitjans seleccionats,
però sí que ha confirmat que són capçaleres amb un expertise
ja madur pel que fa al vídeo digital es refereix. Amb aquesta
iniciativa, Facebook espera que els mitjans de comunicació digitals augmentin la seva aposta pel vídeo, ja sigui per allotjarlos en la pròpia xarxa social o en les plataformes pròpies dels
editors. (Font: Marketing Digital – il·lustració: Prensa Libre)

L’evolució digital de l’editora de
setmanaris finesa Aller Media

Durant els últims set anys, Aller Media Finland ha experimentat una transformació extraordinària. L’economia de l’empresa
finesa va començar a reflectir com els consumidors estaven
sortint de les publicacions impreses i entrant cap als mitjans
digitals i les plataformes de mitjans socials. Un estudi publicat
per l’Associació Mundial de Periòdics i Editors (WAN-IFRA) realitza un repàs per aquesta història de diversificació de negoci.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
El grup editor de publicacions setmanals va veure com els seus
ingressos anaven disminuint pel que fa a vendes a clients, tant
en subscripcions com en paper, juntament amb una lleu disminució també dels ingressos per publicitat.
Com reflecteix l’informe publicat per WAN-IFRA, l’empresa va
donar resposta a aquesta crisi. Es va convertir en una companyia més orientada cap al digital i va restablir-se, així, com un
competidor en la indústria dels mitjans de comunicació. Aller
Media Finland va decidir realitzar un curs de transformació digital i va començar a implementar el que és conegut com a
tècniques reactives i proactives. Les tècniques emprades han
demostrat resultats positius. L’empresa s’ha reestructurat, ha
aprofitat les seves fortaleses en noves tècniques, ha rebut nous
subscriptors i s’ha obert a nous mercats.
Pauli Aalto-Setälä, CEO de la companyia, afirma en l’informe
que s’han “transformat d’una empresa de revistes a un grup
diversificat de petites empreses amb una agència d’informació
i organitzacions de màrqueting i publicitat, però no obstant això
seguim en la petita empresa de mitjans amb les nostres publicacions setmanals. Així que som bastant diferents del que havíem
estat fa set anys quan vam començar aquesta transformació”.

Actualment el 40% dels ingressos que rep Aller Media Finland
provenen d’operacions digitals. A més, esperen que en cinc
anys aquesta xifra augmenti un 10%. “Crec fermament que
tindrem fins i tot plataformes digitals addicionals. La tendència
general és cap a plataformes i tecnologies, i estem construint
punts de reunió addicionals exactament on homes i dones poden connectar-se, estar informats i entretinguts”, afirma AaltoSetälä. (Font: Anton Jolkovski, editor administrador de WANIFRA – il·lustració: bloc WAN-IFRA)
NOTA: Els lectors poden ampliar aquesta informació des
d’aquest link.

Google News comença a premiar els
diaris mitjans, penalitzant els més
petits
Les modificacions que Google News va fer en el seu algorisme
al maig de 2018 estan començant a traduir-se en un canvi pel
que fa al trànsit que reben els diaris. Aquest canvi no afecta a
aquells països en què, com Espanya, Google no presta el servei de News, però sí en la major part dels altres països del món.
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Segons un informe de Chartbeat, “els canvis en l’algoritme
semblen haver anivellat el camp de joc per als editors més petits. Fa uns quants anys, Google News estava fortament orientat cap als mitjans de comunicació més grans. Ara, però, són
les editorials mitjanes les que més s’han beneficiat del canvi”.
En el gràfic que acompanya aquest text es mostra el creixement
experimentat pels diaris de mida mitjana.

No obstant això, en contrapartida, els diaris més petits estan
sent penalitzats en el que va d’any. Com mostra la gràfica, tot
i que al maig hi va haver un creixement generalitzat dels tres
tipus de diaris, encara que beneficiant als de mida mitjana, al
desembre de 2018 hi ha un punt d’inflexió i el trànsit que desvia
Google News cap als mitjans petits comença a caure acusadament, mentre que el dels grans diaris segueix creixent. (Font:
nohacefaltapapel.com)

El consum de ràdio disminueix entre
les noves generacions
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Amb l’auge dels podcast o plataformes com Spotify, com es relacionen els més joves amb el format més tradicional de ràdio?
Per conèixer el tipus de consum que les noves generacions
realitzen de la ràdio, Wavemaker ha analitzat diferents franges
d’edat a través del seu estudi single-source LIVE Panell. Els
resultats de l’informe assenyalen que els joves d’entre 18 i 24
anys, que van créixer ja en un món digitalitzat , tenen menys
probabilitats d’escoltar la ràdio tradicional setmanalment que
els més grans.
En aquest segment, Amèrica del Nord segueix sent la regió
amb major consum setmanal de ràdio, amb un 72%, seguida
per Europa, que registra el 63%. Per la seva banda, el 61% dels
joves llatinoamericans escolten ràdio algun cop a la setmana.
El percentatge més baix es troba al mercat asiàtic i australià,
amb prou feines un 48%. En analitzar la següent franja d’edat,
de 25 a 44 anys, el consum setmanal augmenta en totes les
regions, mantenint el lideratge dels països nord-americans, seguits dels europeus i llatinoamericans (76%) i la zona d’ÀsiaPacífic amb un 58 %.
A Espanya, el 65% dels joves entre 18 i 24 anys asseguren
escoltar la ràdio setmanalment, lleugerament per sobre de la

mitjana europea. Tot i els resultats, Wavemaker assenyala que
el caràcter gratuït i simple de la transmissió de ràdio és una
“combinació potent” per atreure oients de totes les edats.

Vocento preveu acabar d’implantar
el mur de pagament en els seus
regionals a principis de 2020
El Grup Vocento preveu completar en els propers mesos el procés que va iniciar el 2015, amb la implantació del primer mur de
pagament en un diari regional, com va ser El Correo . El grup
de mitjans de comunicació d’origen basc ultima el tancament
de continguts en els quatre diaris autonòmics que encara no
han adoptat aquest sistema, cosa que espera que es completi
abans del final del primer trimestre del 2020.
Les seves previsions passen perquè La Verdad el seu bloc de
continguts sota subscripció (On+) el proper novembre, mentre
que unes setmanes després, entre desembre i gener, preveu
fer-ho a Hoy. Al llarg del primer trimestre l’adoptaran Las Provincias i El Comercio, si bé encara no hi ha una data decidida
al respecte. Les últimes capçaleres que han introduït On+ en la
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seva edició digital són La Rioja, Sud i El Norte de Castilla. En
tots els casos, s’ofereix als lectors, per una quantitat mensual o
anual, accés il·limitat a tots els articles, així com altres serveis
complementaris, tal com l’accés a una aplicació per a mòbils o
butlletins electrònics (newsletter).
El que no està programat, de moment, és la seva posada en
marxa a ABC. Entre altres coses, per l’alta competència que
existeix en el sector de la premsa generalista, en un moment
històric en què els principals editors -nadius o amb edició en paper- lliuren una batalla pel liderat d’audiència a internet (ComScore) i tracten d’aconseguir el major nombre possible d’usuaris
únics, tant amb continguts informatius com a ‘clickbait’.
Tots aquests esforços tracten de pal·liar el cop que ha rebut
en els últims anys la premsa del paper, que ha provocat una
dràstica reducció dels ingressos per la circulació d’exemplars. A
això s’uneixen les incerteses del mercat publicitari i la reducció
de la inversió publicitària en els diaris impresos. Certament, el
negoci digital ha crescut, però, almenys, fins al moment, no al
ritme necessari per compensar la caiguda que ha patit el paper
en els últims anys. (Font: El Independiente)

Els mitjans digitals reforcen les seves
seccions d’opinió
La secció d’opinió sempre ha estat associada més aviat als
mitjans impresos, mentre que els digitals es centraven en la
immediatesa de les seves notícies. Però aquesta situació està
canviant i cada vegada més les capçaleres en línia estan apostant per reforçar les seves àrees d’opinió, com a element diferencial de la seva competència. Així, els nadius digitals El
Confidencial, El Espanyol i OKDiario estan reforçant les seves
seccions d’opinió seriosament.
En un futur en el qual els mitjans digitals van cap a la subscripció, els continguts d’opinió poden ser una basa diferencial de la
competència i una palanca que mogui als usuaris a pagar per
consumir articles. (Font: Dircomfidencial)
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Enguany, per primera vegada, els
anunciants invertiran més en xarxes
socials que en mitjans impresos
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

Els anunciants invertiran més en xarxes socials que en mitjans
impresos per primera vegada aquest any, segons les previsions
de Zenith’s Advertising Expenditure Forecast. La inversió publicitària en xarxes socials creixerà un 20% aquest any fins a
arribar als 84.000 milions de dòlars, mentre que la inversió en
premsa i revistes combinada caurà un 6% i arribarà als 69.000
milions de dòlars.
Els mitjans socials seran el tercer canal més gran de publicitat aquest any, amb una quota del 13% de la publicitat global,
darrere de la televisió (29%) i del Paid Search (17%). El seu
creixement es disminueix a mesura que madura, i s’estima que
serà del 17% el 2020 i del 13% el 2021, aquest any representarà el 16% del total de la inversió publicitària mundial.
Mentrestant, la publicitat en cercadors, Paid Search, superarà els 100.000 milions de dòlars per primera vegada aquest
any, arribant als 107.000 milions de dòlars a finals de 2019. El
Search està creixent a un ritme del 8% anual i arribarà 123.000
milions d’ dòlars en 2021, i representarà el 18% del total de
la inversió publicitària. Matt James, president global de Zenith,
analitza aquest canvi i assegura que “la publicitat en mitjans
socials ofereix a les marques l’oportunitat d’impulsar el creixe-
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ment, mitjançant l’ús d’eines automatitzades per optimitzar els
seus campanya en funció dels objectius del negoci”
D’altra banda, la publicitat en televisió segueix patint la disminució d’audiència en els mercats clau, i en el 2019 es reduirà de
182.000 milions de dòlars a 180.000 milions de dòlars en 2021,
el que arribarà a representar un total del 27% de la inversió
publicitària en aquest últim any.
Els Estats Units impulsen el creixement mundial de la inversió publicitària a mesura que Europa i Àsia s’alenteix.El mercat publicitari nord-americà representa ara gairebé la
meitat del creixement mundial de la inversió publicitària. Zenith
espera que contribueixi amb el 48% dels nous dòlars de publicitat aquest any, i amb el 46% entre 2018 i 2021. Les principals
fonts d’aquest creixement són les marques digitals i les petites
empreses els pressupostos de publicitat han augmentat amb
la capacitat de targeting i geolocalització de les plataformes
digitals.
PZenith ha rebaixat les seves previsions per a Europa, ja que
els mals resultats econòmics en els mercats clau han erosionat
la confiança dels anunciants. Alemanya i el Regne Unit van re-

gistrar petites contraccions econòmiques en el segon trimestre,
mentre que el creixement interanual a Rússia ha caigut per sota
de l’1%. Zenith estima un creixement de l’1,9% de la inversió
publicitària a Europa Occidental aquest any, per sota del 2,4%
previst al juny, i del 4,7% de la inversió publicitària a Europa
central i oriental, que es redueix des el 6,1%.
En totes dues regions europees, les expectatives per a 2019
són molt inferiors a les de 2018, quan la inversió publicitària
va créixer un 4,0% a Europa Occidental i un 9,6% a Europa
central i oriental. Aquest descens es pot atribuir a la absència
d’esdeveniments esportius com els Jocs Olímpics d’Hivern i la
Copa Mundial de la FIFA, però el debilitament de l’economia
també ha erosionat el creixement subjacent.
El creixement mundial de la inversió publicitària es manté
estable en el 4,3% al 4,4% anual.- En general, Zenith pronostica que la inversió publicitària creixerà un 4,4% aquest any fins a
arribar als 640.000 milions de dòlars, lleugerament per sota de
la previsió del 4,6% realitzada al juny. S’espera que el creixement es mantingui estable en el 4,3% el 2020 i el 4,4% el 2021
(en comparació de la previsió de juny d’un creixement del 4,4%
el 2020 i del 4,3% el 2021). En condicions normals s’esperaria
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un augment de la inversió publicitària el 2020, ja que és un
any “quadriennal”; que es beneficiaria de les eleccions nordamericanes, els Jocs Olímpics d’estiu i el torneig Euro 2020 de
la UEFA. Però donada l’actual incertesa política i econòmica,
les marques estan sent cauteloses a l’hora de comprometre’s
amb una inversió addicional en aquest moment. Això pot canviar a mesura que s’aproximin els esdeveniments esportius,
juntament amb les oportunitats que aquests ofereixen per arribar a audiències valuoses i compromeses. Buscarem senyals
d’enfortiment de la demanda en els propers mesos.

les audiències compartides en diversos mitjans per poder oferir
als anunciants una única dada global de l’abast de les seves
accions.

Els anunciants s’uneixen per impulsar
el mesurament cross-media
Els anunciants volen saber quin és l’abast de les seves accions
de màrqueting de la forma més exacta possible. Actualment, els
diferents mitjans (televisió, premsa, ràdio, digital...) ofereixen
les seves pròpies mètriques, sense possibilitat de comparació
unes amb les altres. Però la tecnologia -encara que complexa- ja permet fer un mesurament -anomenat crossmedia- que
unifiqui l’audiència d’una campanya de màrqueting publicada
en multitud de suports. Un dels majors reptes és de duplicar

A Espanya, la companyia especialitzada ComScore ja serveix als
seus clients del sector televisiu una sola dada d’audiència, que
combina els espectadors que ha tingut un determinat contingut
difós tant en la versió digital com al canal tradicional. També la
AIMC oferirà en breu una dada d’audiència per a publicacions
impreses que integri el nombre de lectors en paper i en digital.
Ara, diversos dels majors anunciants del món -com EA, Mastercard, P & G o Unilever- s’han unit perquè els seus interes-
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sos siguin tinguts en compte en la nova era del mesurament
d’audiències que s’acosta. També participen en aquesta iniciativa la Federació Mundial d’Anunciants (WFA) i altres entitats locals de països com Estats Units, Regne Unit, Canadà, Alemanya o França. A més d’això, s’inclouen en aquest grup mitjans de
comunicació (NBCUniversal o RTL), plataformes tecnològiques
(Facebook, Google o Twitter) i companyies especialitzades en
mesurament. L’objectiu comú d’aquest grup de treball és el de
consensuar uns estàndards per a mesurament cross-media.
No només això. Els anunciants també volen que aquest mesurament creuada respecti la privacitat dels usuaris, ja que aquesta tecnologia beurà de diferents fonts de dades i manejarà
gran quantitat d’informació personal. Els anunciants es juguen
molt amb les noves possibilitats que ofereix el mesurament
d’audiències. Amb una dada única i el més exacte possible, els
directors de màrqueting podran conèixer quin és el retorn de les
seves inversions publicitàries. Més informació possibilitarà també emprendre unes estratègies de màrqueting més afinades i
eficients. (Font: Dircomfidencial – il·lustració: Nubico)

Publicitat en premsa en paper: la més
fiable per als lectors
D’un temps ençà, s’ha vist com els lectors de la premsa en paper
s’estan reduint, guanyant pes els formats combinats i Internet. Malgrat aquesta tendència, es manté li interès pel producte, augmenta el temps de lectura i la premsa es manté com el mitjà més fiable
per part dels lectors. L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) té
en marxa el programa “Com consolidar i millorar l’argumentació
comercial de la Premsa”. L’objectiu d’aquest projecte passa per
crear eines de comunicació, del valor i utilitat de la informació al
mercat publicitari. Per a la seva anàlisi es van prendre mostres en
sectors d’automoció, finances, bellesa i salut i cosmètica.
L’estudi realitzat per AMI mostra que els lectors troben a la
premsa el mitjà més creïble, on les informacions i les notícies
són més fiables. A més, la publicitat en premsa és ben acceptada per part dels usuaris i es compagina millor amb els continguts que en altres mitjans. Mostra d’això és que un 30% de les
persones enquestades afirmen que “la publicitat en premsa és
creïble i m’ajuda a la presa de decisions”. De fet, aquest sector
està ja superant a la televisió.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els objectius per a la investigació d’aquest projecte passen per
demostrar l’eficàcia publicitària de la premsa. De l’estudi s’obté
la conclusió que un de cada dos potencials compradors i lectors
de cada sector es deté en els anuncis, comprenent un 57% més
del que ho fa el conjunt de la població. A més, gairebé un 20%
han efectuat una compra arran d’haver vist un anunci del seu
interès en el diari, el que suposa un 43% més que la mitjana de
la població. Un de cada dos lectors recorda haver vist anuncis
que puguin ser del seu interès en algun mitjà imprès.
Per això, l’estudi onclou que la premsa en paper, combinada
amb el format digital, és el mitjà que ofereix més informació per
als lectors. A més, segons els lectors, la premsa en paper és el
mitjà més útil i el que més ajuda en la seva elecció a l’hora de
comprar o consumir un producte. (Font: AMI)

Els canals online guanyen protagonisme
en els pressupostos de Relacions
Públiques
En els últims sis anys, el pressupost que les empreses destinen
a Relacions Públiques ha arribat als 272 mil euros de mitjana,

representant un augment del 22% des del 2013, i una mica més
d’un 4% en relació als resultats de 2017. Aquesta dada obtinguda a partir de l’última edició del PR SCOPE 2019/20, un estudi biennal realitzat per SCOPEN a prop de 600 perfils sènior,
demostra la importància creixent que les consultores de comunicació i agències de premsa han adquirit com a aliades estratègiques en la gestió de la imatge i reputació de les empreses.
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Al seu torn, l’estudi destaca la tendència alcista de la inversió
destinada a canals en línia, que suposa un creixement del 173%
des de 2011, quan registrava el 15% en comparació amb el canal offline. En contraposició, la inversió en “mitjans tradicionals”
continua en descens, acumulant una caiguda del 30%, sobre el
85,2% que ostentava 8 anys enrere. No obstant això, els canals
offline continuen liderant la inversió, reunint un 59% del pressupost, mentre que els canals en línia ho fan en un 41%.

El Govern espanyol recula en
l’aprovació de la taxa Google

L’informe també assenyala que les consultores han contribuït
en un 16% de mitjana al creixement del negoci dels seus clients.
D’altra banda, aquelles empreses que decideixen encarregarse de forma interna del pla de comunicació, ho fan perquè consideren que compten amb una estructura interna adequada, coneixen millor el seu sector, així com per raons pressupostàries.
L’anàlisi de Scopen deixa veure que cal reforçar la capacitat en
recerca i data “per seguir demostrant l’eficàcia del seu treball.
Això farà que en el futur la contribució augmenti”, segons el president d’Scopen. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:
es-commerce)

La pujada d’aranzels proposta per Donald Trump a determinats productes espanyols ha posat en perill la taxa Google impulsada pel president Pedro Sánchez. Fins fa unes setmanes,
el cap de l’Executiu tenia previst aprovar-la així que es formés
Govern. Ara s’han de donar dos factors perquè els anhels de
Sánchez es compleixin. El primer d’ells és guanyar les eleccions. El segon, aconseguir formar Executiu. Però hi ha un tercer que, sense ser motiu directe, té molt de pes en la decisió.
La possible pujada d’aranzels ha fet canviar el discurs del Govern. Si abans de l’anunci de Trump s’anaven a mantenir a
qualsevol preu els plans d’aprovar l’anomenat Impost sobre Determinats Serveis Digitals , ara el discurs és més difús i inconsistent. Macron va aprovar a França la taxa Google. Trump va
amenaçar llavors amb pujar els aranzels al vi del país i Macron
va fer un pas enrere. Ara tots dos països negocien un impost
consensuat.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi-anàlisi PR SCOPE 2019/20. Només cal CLICAR AQUÍ.

Des del Ministeri d’Hisenda no són tan taxatius en la seva idea
d’aprovar la taxa com ho eren fa només unes setmanes. Vo-
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zpópuli va preguntar llavors al Govern per les intencions de
mantenir la taxa Google, obtenint una resposta sense fissures:
si. Ahir, però, la contestació a la mateixa pregunta va ser una
altra: “Treballarem en avançar en una fiscalitat més justa i progressiva”. Una frase que no diu res però ho diu tot. A dia d’avui,
Hisenda no pot assegurar que la taxa Google sobrevisqui a una
pujada d’aranzels.
La taxa a les tecnològiques pretén gravar els ingressos de les
empreses del ram que facturin més de 750 milions d’euros en
el món o més de 3 milions a Espanya. Els ingressos gravats
serien els obtinguts per la venda de publicitat en línia (Google) i
la comercialització de productes a Internet (Amazon) i la comercialització de dades. (Font: Vozpopuli)

WaveMaker gestionarà la campanya
de Turisme de la Generalitat de
Catalunya
La Generalitat de Catalunya ha triat a la multinacional WaveMaker per gestionar la seva campanya de Turisme durant els
pròxims mesos. L’agència de GroupM (WPP) s’ha imposat en

un concurs públic a Carat (Dentsu Aegis Network). Les dues
formen part de l’acord marc publicitari de la Generalitat de Catalunya des de l’any passat.
Així, doncs, WaveMaker manejarà un pressupost d’un milió
d’euros, que la Generalitat de Catalunya vol destinar a la seva
campanya de Turisme. Bàsicament, aquesta acció es dirigirà
als països de Alemanya i el Benelux, on gastarà el 65% del
pressupost, així com a la resta d’Espanya. La Generalitat vol
destacar fins a finals d’any el turisme esportiu com a element
diferenciador. Fins i tot, pensa utilitzar el Barça com a ganxo per
atreure turistes d’aquests països durant l’any que ve.
També preveu contractar influencers d’Alemanya i els països
de Benelux, que passaran uns dies a Catalunya i compartiran
en les seves xarxes la seva experiència. Preveu invertir en
aquesta acció de màrqueting no més de 65.000 euros. (Font:
La Publicidad)
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Facebook acorda pagar 40 milions de
dòlars als anunciants per mètriques
errònies
Facebook ha acordat pagar als anunciants un total de 40 milions de dòlars per haver inflat les mètriques de temps de visionat dels vídeos orgànics entre 2015 i 2016. Un error de mesurament que podria haver afectat 1,35 milions d’anunciants.
La xarxa social i l’organització d’anunciants demandants han
arribat a un acord, després que la segona demandés a la primera per haver llançat dades errònies en el mesurament dels vídeos publicats a la xarxa social. L’acord, registrat al Tribunal de
Districte dels Estats Units a Califòrnia, assenyala que aquesta
haurà de pagar 40 milions de dòlars als anunciants afectats,
comptabilitzats en 1,35 milions.
En 2016, la companyia que dirigeix Mark Zuckerberg havia informat de l’error en les mètriques de visionat de vídeos. En concret, ha explicat que havien fet servir una fórmula errònia per
calcular el temps mitjà que els usuaris passaven veient vídeos.
Aquest error s’havia mantingut durant 18 mesos i podria haver
portat als responsables de màrqueting a creure que els vídeos

publicats a la seva pàgina eren més populars del que van ser
en realitat.
La xarxa social va aclarir que l’error afectava als vídeos publicats en orgànic i no en els anuncis. No obstant això, la part
demandant va argumentar que les dades aportades van animar
als anunciants a destinar inversió per anuncis a Facebook. Han
explicat que la xarxa social sabia de l’error abans que passés
i que, en alguns casos, el temps mitjà de visionat de vídeos
es va inflar un 900%. Facebook ha negat les acusacions dels
demandants i ha argumentat que ha arribat a aquest acord per
evitar un litigi més llarg. (Font: AdAge)

Es presenta #LaLluna2019, Festival de
Publicitat & Comunicació Valenciana
La setmana passada es va presentar el Festival la LLuna 2019,
novena edició del Festival de Publicitat & Comunicació Creativa
del País Valencià, a la seu de l’Associació d’Anunciants Espanyols (AEA). “Es tracta d’una edició important per a nosaltres, ja
que La Lluna se celebrava cada dos anys però, gràcies a l’èxit
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de 2018 i el bon moment de la indústria creativa valenciana,
torna a ser anual”, va dir Vicente Vañó, director del Festival.
“El sector creatiu valencià està en un gran moment i La Lluna
és un fidel reflex d’això, ja que s’ha posicionat com un dels esdeveniments més rellevants en la indústria publicitària espanyola”, va assenyalar Xavi Sempere, president de Comunidad,
l’Associació promotora l’esdeveniment, que a més ha fet que
València siga Capital Mundial del Disseny el 2022, un projecte
que ha comptat amb el suport de Comunidad, per al qual “la
indústria publicitària valenciana està en un bon moment i La
Lluna és el millor exemple d’això”.
La Lluna 2019 tindrà lloc a La Rambleta el proper 20 de novembre, i amplia a 35 les categories creatives i de producció tècnica, amb dues categories especials -Eficàcia i Joves talents- i
tres grans premis, que l’any passat van recaure en Rosebud
(Agència del Festival), Sprinter (Anunciant) i Gran Premi (Arròs
amb coses, Agència Kids, Arròs Dacsa). (Font: Programa Publicidad)
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Oblida’t dels hashtags, i altres
recomanacions per a periodistes
locals a Twitter
Per Luisa Pires Luciano / IJNET

Quan es produeixen notícies, Twitter pot ser una plataforma útil
per compartir i reunir informació ràpidament. Però també pot
ser un lloc en el qual la informació es distorsiona, es mal interpreta i es fa servir de manera irresponsable. Al mateix temps
que la plataforma es torna cada vegada més popular per difondre informació, periodistes i redaccions han començat a pensar
en com utilitzar Twitter de manera responsable i ètica.

A la Conferència d’Excel·lència en Periodisme 2019 de la passada setmana a San Antonio, Texas, cinc panelistes van debatre sobre com utilitzar Twitter, i altres plataformes socials, d’una
manera que promogui estàndards ètics.
Defineix la teva imatge de xarxes socials.- Natalie Moore,
una de les panelistes, treballa com a editora d’engagement en
el Community Impact Newspaper, un periòdic hiperlocal que
distribueix informació específica i útil per a comunitats en tot
Estats Units. Va dir que treballar en un mitjà amb una missió
clara ha fet que sigui més fàcil determinar la seva imatge online
i decidir quines notícies val la pena tuitejar, i quines millor no
parlar-ne.
Moore reconeix que reflectir la missió de la teu mitjà podria significar que la personalitat de Twitter no sigui la més enginyosa,
divertida o satírica d’Internet, però et permetrà twittejar de manera ètica i responsable sense creuar límits.
Decideix a qui vols que el món vegi quan llegeixen els teus
tweets i avalua si això es correspon amb la missió del teu mitjà
alhora que reflecteix la teva personalitat.
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Digues a la gent com podria ajudar.- Quan hi ha situacions
d’emergència, és important que les persones sàpiguen com
poden ajudar. De vegades, els periodistes estan tan concentrats en els fets que obliden pensar en com podrien impactar
directament en una comunitat necessitada, va dir Moore. Quan
ocorre un tiroteig massiu, un desastre natural o qualsevol altra
emergència pública, la població està ansiosa -de vegades fins
i tot desesperadament- per ajudar i contribuir en alguna cosa.
Un sol tweet amb informació per donar sang, roba, menjar o
temps és molt útil.
Patti Card Smith, consultora internacional de mitjans, ha assenyalat que aquests són els tipus de tàctiques que encoratgen a
les comunitats a donar-te la benvinguda, especialment si ets un
estrany. Mostra que et preocupes és un primer pas per generar
confiança i fer que les comunitats se sentin còmodes compartint
informació amb tu.
Oblida’t dels hashtags.- Oblida’t dels hashtags a l’informar sobre temes delicats i notícies d’última hora, va aconsellar Lauren
McGaughy, periodista del Dallas Morning News. Els hashtags
solien ser una forma de rastrejar als que estiguessin parlant
d’un esdeveniment, però ara les eines de recerca de Twitter són

increïblement avançades i poden rastrejar temes sense necessitat d’usar hashtags.
Coneix i comprèn les teves plataformes.- Twitter és una eina
útil per a notícies d’última hora i permet fer el seguiment d’una
història a través de fils, va assenyalar Brandi Smith, presentadora de KHOU-TV Houston. Facebook, per altra banda, és útil
per veure i compartir vídeos en viu i per compartir un producte
final i pensat per a la teva audiència. Instagram és excel·lent
per transmetre noticiaris, i pot usar-se per impulsar els usuaris
a altres enllaços i articles.
El futur de les xarxes socials, especialment per als professionals dels mitjans, serà comprendre com reacciona la seva audiència davant de cada plataforma, va dir Smith. Això els permetrà desenvolupar un pla de xarxes que sigui alhora efectiu
per compartir i trobar informació, i èticament responsable. Els
mitjans locals en són els més beneficiats. (Infografia: Trecebits)
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VAR és també una eina per al
mesurament i planificació “cross-media”

La possibilitat de mesurar i planificar campanyes cross-media
en televisió i vídeo digital ja és possible en el mercat espanyol,
gràcies a VAR (Vídeo Advertising Reach), una eina de càlcul
de cobertura de vídeo en els dos suports (amb la possibilitat
d’incorporar posteriorment també la ràdio) desenvolupada per
la consultora Tres14 Research per Atresmedia i Smartclip.
L’eina podrà ser utilitzada pel mercat de forma gratuïta.
VAR és un programari de planificació, una calculadora de cobertures multimèdia, que treballa amb les fonts oficials del mer-

cat: Kantar per a la televisió, comScore per digital i EGM per dur
a terme la desduplicación de les dades. L’eina permet realitzar
pre-avaluacions de campanyes i a partir d’aquí simulacions per
a noves planificacions, així com analitzar els resultats d’una
campanya ja emesa. VAR recull el 100% de les campanyes televisives, no així les digitals, ja que això últim passaria per la
col·laboració i participació de suports aliens, de manera que
aquest univers es circumscriu en l’eina a l’àmbit dels suports de
Atresmedia i els gestionats per Smartclip que, van assenyalar
durant la presentació, representen el 85% de la cobertura del
públic internauta.
L’eina calcula, a partir de la cobertura monomèdia de cada
mitjà, i de la duplicació de tots dos, la cobertura total i la cobertura multimèdia de les campanyes, així com altres variables
d’audiència (GRP, OTS, distribució de contactes o afinitat).
VA R es pot aplicar a 63 targets amb diferents segmentacions
per sexe i edat. L’eina es posa a disposició de les agències (o
anunciants) i ofereix: imparcialitat, ja que seran els professionals d’agències i anunciants què la manegen; confidencialitat,
atès que l’ús que es faci d’ella serà totalment intern, i gratuïtat.
(Font: FormulaTV)
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Windows 10 permet que els usuaris
Insider amb Android facin trucades i
les rebin des del PC
Un dels grans avantatges que sempre s’esmenta que té Apple pel
que fa a Microsoft o Google és que té l’ecosistema complet. Això,
que moltes vegades no suposa un gran plus, i parlo com a usuari de
macOS i d’iOS, hi ha vegades que s’aprecia molt, com per exemple
aquestes situacions en què les trucades del teu iPhone poden ser
despenjades des del portàtil. D’aquesta manera es guanya molta
productivitat, perquè pots fer-ho tot des d’un mateix dispositiu.
En Windows és una funció que no s’ha tingut fins que Samsung i Microsoft el van presentar en el recent esdeveniment
Unpacked. I la bona notícia és que està començant a arribar als
usuaris Insiders que tinguin instal·lada la versió 19H1 (o superior) i l’app “El teu Telèfon”. Abans de final d’any s’espera que
Microsoft llanci una espècie de Service Pack per a Windows 10.
En l’última publicació de Microsoft al seu bloc, la companyia ha
repassat què pots fer amb la nova funció de l’aplicació ‘El teu
Telèfon’, i és que s’esperava i més:

• Pots respondre trucades entrants al teu smartphone des del
PC.
• Pots iniciar trucades des del PC utilitzant el teclat de marcatge
o la llista de contactes.
• Pots rebutjar trucades entrants des del PC amb missatges
personalitzats.
• Accedir a l’historial de trucades al teu PC.
• Transferir trucades entre l’ordinador i el telèfon intel·ligent .
Poder fer tot això, òbviament, no serà possible si no complim
amb una sèrie de requisits. El que Microsoft demana, de forma
genèrica és que comptem amb un terminal Android que tingui
Android 7.0 o superior, un ordinador amb Windows 10 i connectivitat Bluetooth, un build 19H1 o superior, i la build 18362.356,
llançada al setembre de 2019. També s’ha d’instal·lar l’aplicació
Compañero de Tu Teléfono en el Play Store i, per descomptat,
Tu Teléfono’ a Windows 10 des de la Botiga. (Font: Genbeta)
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Una extensió permet buscar en els
vídeos de YouTube com si fossin
documents
Encara que actualment estem vivint en una era en què proliferen els podcasts, el cert és que a YouTube també hi vídeos de
llarga durada en què diverses persones parlen durant molt de
temps. Per a aquestes situacions pot ser ideal utilitzar Video
Search for YouTube, una extensió per a Google Chrome que
ens permetrà buscar “mitjançant text en qualsevol vídeo” de la
plataforma. Amb aquesta eina podrem estalviar molt de temps,
buscant el moment exacte en què estan parlant de cert tema.

Un cop l’haguem instal·lat haurem d’anar a un vídeo de YouTube per a mostrar-la en acció. A la part inferior del vídeo, just
al costat d’on apareix el botó per activar els subtítols, trobarem
una icona amb forma de lupa. Una vegada que premem el botó
veurem que apareix una barra translúcida en la qual introduir
qualsevol cerca. Quan escriguem el terme que vulguem, ens
mostrarà la frase completa i en quin minut exacte del vídeo la
trobarem.
Si fem clic, automàticament ens portarà al moment en què van
dir la paraula o frase que estàvem buscant. Òbviament, aquesta
extensió serà més útil en cert tipus de vídeos (imaginem que
en videoclips és menys atractiu). Per exemple, serà genial si
estem veient una entrevista, un videpodcast o una xerrada que
dura més d’una hora i només ens interessa saber si van parlar
de cert tema. En molt pocs segons sabrem si ho mencionen en
tot el vídeo i ens portarà directament a aquest moment. Una
eina per a ser millor periodistes!. (Font: Genbeta)
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Duet Display arriba a Android: estén
la pantalla del teu PC o Mac al teu
tablet
Durant anys, Duet Display va ser una de les aplicacions més
socorregudes per als posseïdors d’un iPad que volien utilitzarlo com una segona pantalla del Mac. Amb l’arribada de macOS Catalina s’ha tornat una eina més prescindible, però molts
usuaris portaven temps demanant una versió per Android. I
aquest moment ha arribat. Duet Display ja està disponible a
la Play Store, i això vol dir que pots estendre la pantalla del
teu Mac o PC des d’una tablet amb Android. Perquè hi hagi
una sincronia haurem d’instal·lar el client de macOS (macOS
10.14.2 o posterior) o Windows 10 i connectar la tauleta mitjançant cable o connexió sense fils. Un punt a tenir en compte
és que podrem utilitzar-la en Chromebooks, instal·lant l’app des
de Google Play.
És una pena que no hi hagi una versió de prova, per si algun
usuari vol comprovar com és l’experiència des de la seva tauleta. D’altra banda, no oblidem que la versió de iOS té cinc anys,
així que segurament la versió serà més estable (per a aquells

que l’hagin utilitzat) que a Android. És una cosa que el CEO de
Duet, Rahul Dewan, ha confirmat. (Font: The Verge)
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RSF afirma que “el clima de
crispació” que viuen els reporters
de ràdio i televisió a Catalunya és
“insuportable”
Per El Punt Avui / ACN

l’últim dels quals el que va patir la periodista de Telecinco Laila
Jiménez la setmana passada mentre cobria una manifestació
de caire independentista.
Segons l’organització, fets com aquests han “transformat” Catalunya en un “terreny perillós” per als reporters que informen
a peu de carrer “sobre el conflicte”. Davant d’aquest escenari,
l’entitat ha reclamat “responsabilitat” a polítics i mitjans per “rebaixar la tensió”.
RSF afirma que de les consignes corejades i les “increpacions”
s’ha passat als “insults”, a “l’assetjament i la fustigació” i, “finalment, a l’agressió física”. És un “patró”, afegeix l’entitat, que
“sempre es repeteix en les espirals d’odi al periodista”, en paraules de la francesa Pauline Adès-Mevel, responsable per a la
Unió Europea i portaveu de RSF.

Reporters Sense Fronteres (RSF) ha alertat a través d’un comunicat que la “violència” contra periodistes “ha crescut en intensitat” a Catalunya. L’entitat afirma que en els darrers dos anys
ha recopilat una cinquantena “d’atacs a la llibertat d’informació”,

A parer de l’ONG, “matar el missatger” s’ha convertit en la “via
principal d’escapament de l’ira dels manifestants”, i els periodistes que informen a peu de carrer “s’exposen, en cada directe, a riscos físics i psicològics, incompatibles amb la llibertat
d’informar”.
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RSF subratlla que el “clima de crispació” que viuen els reporters
de ràdio i televisió a Catalunya és “insuportable”, i que la “polarització extrema” que “afecta la política” s’ha “traslladat” als
mitjans i dels mitjans, a la societat civil.
És per això que l’ens insta polítics i mitjans de comunicació a
“obrar amb responsabilitat i rebaixar la tensió”, subratllant que
la sentència del judici als líders independentistes “es traduirà en
noves mobilitzacions” i que els periodistes “no poden pagar els
plats trencats amb més violència”.
Alfonso Armada, president de RSF, ha assegurat que s’estan
assolint cotes “absolutament intolerables d’agressivitat i inseguretat”.

Periodistes del Parlament protesten
en defensa de la llibertat d’expressió i
contra les agressions
El Col·lectiu Ciutadella, l’associació de periodistes polítics i parlamentaris de Catalunya, va organitzar dimecres una simbòlica
protesta al Parlament en defensa de la llibertat de premsa, la

llibertat d’expressió i per condemnar les nombroses agressions
als professionals dels mitjans, especialment en manifestacions
i mobilitzacions de tot signe polític. Els periodistes van aprofitat
l’entrada de dipu-tats al ple per fer una asseguda al saló de
Passos Perduts, just per on el Govern i els grups parla-mentaris
accedeixen a l’hemicicle. El president del Parlament, Roger Torrent, el de la Generalitat, Quim Torra, i representants de tots
els partits es van aturar amb els periodistes per escoltar la seva
reivindicació. Els professionals han demanat als polítics “més
força” en la defensa de la llibertat de premsa, i una “major contundència” a l’hora de condemnar les agressions “en manifestacions del signe que siguin, treballi on treballi el periodista, i
en les circumstàncies que siguin”. Però sobretot han demanat
a la classe política “pedagogia” i “feina prèvia” per fer entendre
als manifestants de qualsevol mobilització en favor o en contra
de la causa que sigui que “la premsa és un pilar essencial en
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qualsevol societat sana i democràtica” i ha de poder “treballar
bé, lliurement i en zones segures”.
Tots els polítics que s’hi van apropar han coincidit a solidaritzar-se amb la premsa, en condemnar les agressions, i en
comprometre’s a intensificar els missatges reclamant que la feina dels periodistes ha de poder desenvolupar-se amb normalitat en qualsevol circumstància, i també en les mobilitzacions
al carrer.

doncs, l’entitat busca periodistes, col·legiats o no, que vulguin
participar en la campanya fent-se una fotografia amb l’armilla
de premsa. (Fotos: CPC i El Punt Avui-ACN)

El compliment de la RGPD, tasca
encara pendent per a 8 de cada 10
empreses

El Col·legi de Periodistes prepara una
campanya contra les agressions
Mentrestant, el Col·legi de Periodistes de Catalunya està organitzant una campanya per denunciar les agressions als professionals que cobreixen la informació a peu de carrer, conscienciar la ciutadania i exigir respecte.
“Ja són massa els periodistes que tenen dificultats per treballar
amb normalitat. Alguns han estat objecte d’insults, amenaces i
fins i tot agressions que són intolerables en una democràcia”,
assenyala el CPC. “No hi ha justificació possible que ens impedeixi informar lliurement, sigui pel mitjà que sigui”, afegeix. Així

Més d’un any després de l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), encara hi ha empreses
que no han completat el procés d’adaptació completa a la nor-
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mativa. Una tasca que sí que han complert el 21% de les firmes
espanyoles. Són dades de l’últim estudi de l’Institut Capgemini,
que analitza a nivell global l’adaptació de les companyies als
requisits establerts en la RGPD per a la protecció de dades dels
usuaris a internet.

vistats i la empresa és complidora de la llei assenyala que la
seva organització ha guanyat una avantatge competitiu gràcies
a la RGPD. Una opinió que només ho compartia el 28% l’any
passat.
Vuit de cada 10 companyies complidores amb la normativa han
notat un impacte en la satisfacció i la confiança del consumidor. Un 76% ha assenyalat haver obtingut més guanys, i un el
81%, una millor imatge de marca. A més d’haver millorat els
processos de maneig i gestió de dades personals (91%). (Font:
Ipmark)

Com a principal conclusió, el fet que tan sols el 28% de les
organitzacions compleixi amb tot el que estableix la norma europea. Un el 21% en el cas espanyol. Un 30% assenyala a més
que estan pròximes al compliment complet, però encara es troben resolent alguns problemes. Destaca la alineació dels sistemes d’IT als requisits de la RGPD. El pateixen el 38% de les
companyies a nivell global. Altres barreres per al compliment
complet a la normativa són els costos “exorbitants” per fer-ho
(33%) i el pensament que els requisits que imposa el reglament
queden “massa complexos” (36%).

L’SPC endega una campanya de
micromecenatge per dignificar el
periodisme i la informació

En el primer any de la RGPD les empreses també han vist incrementat el nombre de consultes per part dels usuaris sobre el
tractament de les seves dades. A Espanya, el 32% de les companyies consultades afirma haver rebut més de 1.000 peticions
des de maig de 2018. Tanmateix, la norma també ha comportat
beneficis per a les companyies. El 92% dels executius entre-

El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha posat en marxa una
campanya de micromecenatge per desenvolupar diversos projectes que tenen com a objectiu principal la millora de les condicions laborals dels professionals i la defensa de la llibertat
d’expressió i el dret a la informació de la ciutadania. La iniciativa, atípica en un sindicat, es dirigeix al conjunt de la professió
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independentment del seu vincle amb l’SPC, però també a la
ciutadania que comparteix la lluita en defensa del dret a la informació. L’objectiu és recaptar 20.000 euros, amb un mínim
de 4.200.
Entre els projectes que vol desenvolupar l’organització hi ha
una campanya de conscienciació per a un periòdic digne; ampliar l’acció sindical; renovar el seu web i millorar la presència
digital; reforçar els serveis als professionals freelance; i diversificar recursos i aprofundir en altres àmbits que considera prioritaris (com ara gènere o ampliació territorial).
“La informació és vital per a la democràcia i la formació de
l’opinió pública. Per tant, no pot ser tractada com una mercaderia, sinó com un bé social bàsic. En aquest sentit, el sindicat
entén que la lluita sindical per unes condicions laborals dignes
és indispensable, perquè un periodisme fet amb llocs de treball
precaris difícilment serà lliure i independent. La precarietat laboral dels i les periodistes provoca desinformació”, assenyala
l’SPC en un comunicat. (Font: SPC)

Presentació del llibre “La ética y los
periodistas que hacen publicidad”
Anit, el doctor en Periodisme, professor
emèrit de la UAB i col·laborador de l’AMIC,
Manel López, va presentar a la sala d’actes
del Col·legi de Periodistes el seu nou llibre
“La ética y los periodistas que hacen publicidad”, editat per Ediciones Carena. L’obra
és una investigació sobre els professionals
de la comunicació que barregen periodisme i anuncis comercials o propaganda institucional. Es va fer una taula rodona amb la intervenció de Jesús
Martínez, periodista, editor i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Quico Ràfols, president del Sindicat de
Periodistes de Catalunya i Xavier Marina, publicista.
Manuel López va fer un breu resum del seu nou llibre, en el quan
analitza el fenomen del publiperiodisme, és a dir, la pràctica
d’alguns informadors i informadores de treure’s un sobresou posant la seva professionalitat en entredit. Una activitat que tots i cadascun dels codis deontològics condemna com a poc apropiada.
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Formació al Col·legi de Periodistes
E-mail marketing: una herramienta por redescobrir.- On
line. Del dimarts 15 d’octubre al divendres 8 de novembre (12
hores) - Amb aquesta formació, dissenyada per Pilar Yépez, podràs redescobrir tot el poder del màrqueting de permís a través
de l’e-mail, entendre les pautes per fer una campanya amb èxit
i anticipar-te a totes les novetats que vindran.
Indesign per a periodistes.- Barcelona. Dijous 17, 24 i 31
d’octubre (de 10:30h a 13:30h) - En aquest curs, impartit per
Susana Alonso, els participants aprendran a familiaritzar-se
amb l’entorn de Indesign; a gestionar textos i gràfics, a importar
textos des de Word sense perdre estils; a gestionar tipografies i
entendre el mecanisme dels estils de text en Indesign, etc.
La gestió d’un gabinet de comunicació.- Barcelona. Divendres 18 i 25 d’octubre (de 09:30h a 14:30h) - La comunicació
corporativa és un àmbit en constant transformació i cada dia
més valorat a empreses i institucions. En aquest curs, dirigit
per Cristina Salvador, aprendràs les bases d’aquest ofici, les
tendències de futur i com es treballa per protegir la reputació
d’una marca i gestionar la seva personalitat i conversa pública.

Fact checking: com verificar a Internet i xarxes socials.Manresa. Divendres 18 d’octubre (de 10:00h a 14:00h) - Aquest
curs, a càrrec de Nereida Carrillo, pretén dotar els professionals de coneixements i eines per moure’s amb rigor en l’entorn
digital i garantir sempre la veracitat de la informació, també a
Internet.
Taller de Storytelling - Nivell avançat.-Barcelona. Dimarts 22
i 29 d’octubre (de 15:30h a 19:30h) - Aquest curs, amb continguts avançats, impartit per Mario Sorribas i Francesc Ponsa,
s’adreça a persones que hagin participat en formacions prèvies
en l’àmbit de l’storytelling i que desitgin aprofundir en la pràctica
o bé en la descoberta de noves aplicacions punteres.
Introducció al Protocol per a comunicadors.- Barcelona.
Dimecres 23 i 30 d’octubre (de 15:30h a 19:30h) - Girona. Dimarts 5 i 12 de novembre (de 09:30h a 13:30h) - Aquest curs,
dirigit per Gisela Enseñat, permet conèixer els principis bàsics
del Protocol i la seva vinculació amb els actes públics i privats
de diferents àmbits; dominar les tècniques i eines bàsiques per
a l’efectiva organització del actes i reconèixer les sinèrgies relacionals i comunicatives que el Protocol aporta a empreses i
institucions.
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Com informar sobre la violència masclista.- Manresa. Divendres 25 d’octubre (de 09:30h a 13:30h). En aquest curs, a
càrrec de Joana Gallego, reflexionarem sobre la violència masclista, el tractament mediàtic que se’n fa, s’analitzaran casos
concrets i es donaran indicacions sobre com abordar el tema
d’una manera més profunda i rigorosa.
Visualització de Dades per a formats periodístics.- Barcelona. Dilluns 28 d’octubre (de 15:30h a 18:30h) - Les visualitzacions de dades són el complement de la història periodística.
Ajuden al lector a entendre millor la dimensió del que s’explica
o a comprendre amb més facilitat la notícia. Actualment, hi ha
eines gratuïtes, de fàcil ús, amb les quals fer gràfics dinàmics,
mapes i línies del temps per complementar la informació. Karma Peiró t’explicarà com utilitzar-les per explicar històries.
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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Els mitjans, el model de negoci i els
valors del periodisme
Per Santiago Torrado, des de Medellín / El País

Els mitjans han d’encarar els temps de transformació sense
oblidar els seus valors periodístics. En moments d’incertesa,
i davant la crisi del model de negoci, cal aprofitar les noves
eines i narratives que estan al seu abast per informar amb professionalitat. Va ser una de les opinions compartides divendres
passat, en l’última jornada del Festival Gabo, per les directores

d’El País, Soledad Gallego-Díaz, i El Colombiano de Medellín,
Martha Ortíz, dues de les dones que han trencat el sostre de
vidre en la premsa.
Cap on van els mitjans? Aquesta és la pregunta que plantejava el col·loqui en el qual Gumersindo Lafuente, director adjunt
d’eldiario.es, les va interrogar sobre els poders que representen
els diaris que lideren i els desafiaments que els esperen a les
seves redaccions en l’entorn digital. “Hi ha un problema fonamental del model de negoci”, que ha canviat per complet, va
plantejar des del començament Gallego-Díaz, però el periodisme persisteix en influir en els temes d’interès general. “Hem de
trobar una manera de finançament que no sigui exclusivament
el de la publicitat”, controlada ara mateix per les grans empreses tecnològiques, ha assenyalat. En la seva opinió, l’únic possible consisteix en algun tipus de subscripció.
Per avançar cap als esquemes de pagament el problema ja no
rau en ser el primer, sinó a ser el millor, van coincidir les dues
directores. “Hem de tenir la nostra pròpia manera de veure, de
relacionar-nos amb els lectors”, ha assenyalat Gallego-Díaz. Un
mitjà ha de tenir caràcter, una línia editorial, llevat amorf, representar una manera d’entendre la societat i el món, ha abundat.
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“Internet és història pàtria, va passar fa 20 anys, i en seguim
parlant com si fos una cosa nova”, es va lamentar Ortíz, directora d’un diari regional amb més de 100 anys d’història que intenta reinventar-se. Els mitjans es van equivocar en no dimensionar els canvis que s’acostaven. “Els amos han de superar
el dol dels marges de guanys que tenien”, va afirmar. Sobre la
seva estratègia de transformació, la directora de El Colombiano
va apuntar que intenten separar els suports. En l’edició impresa es perceben com un diari regional, però en l’ambient digital
competeixen “de tu a tu” amb la premsa de les altres ciutats de
Colòmbia.
Interrogada per Lafuente sobre si El País aconseguia rendibilitzar la més extensa xarxa de periodistes a l’Amèrica Llatina,
amb més de 60 corresponsals, Gallego-Díaz es va mostrar convençuda que l’audiència a la regió és fonamental per al diari.
Des de la seva fundació, el diari s’ha centrat en la defensa de
les institucions democràtiques i l’avanç de les societats, amb
la mirada molt bolcada en aquest continent, més encara en els
últims anys, ha emfatitzat.
“Quant vam començar a tenir web desapareixia el límit del paper, i teníem la possibilitat de fer un diari digital moltíssim més

extens a Amèrica”, amb múltiples edicions, fins i tot una en
portuguès per al Brasil, va dir Gallego-Díaz. A Espanya, després d’haver assolit un gran nombre de lectors, la possibilitat
de creixement és limitada, va explicar, però no és així a l’altra
banda de l’Atlàntic. “Farem un esforç molt gran perquè El País
a l’Amèrica Llatina es desenvolupi”, ha declarat. “Que sigui un
mitjà de referència sempre que sigui possible”.
El periodisme sempre pateix pressions, ha assenyalat Gallego-Díaz cap al final del col·loqui. “La teva feina com a director
d’un mitjà consisteix també, i molt fonamentalment, en què les
pressions de tot el món, econòmiques, polítiques, culturals, no
arribin a la redacció”, ha apuntat. “Les pressions existeixen”, va
coincidir Ortíz. “És part de la descripció del càrrec, cal donar-li
maneig i que la redacció no ho senti”. (Infografia: Expresión
Naranja)
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Facebook permet als polítics difondre
rumors, però verifica les notícies dels
mitjans
Per David González / Red de Periodistas

Facebook permet als polítics difondre rumors, però continua verificant les notícies dels mitjans i fins i tot les penalitza quan les
etiqueta de falses, inexactes o de titular enganyós. Així canvien
les regles de la xarxa social, amb les que dóna un pas enrere
en la lluita contra la mentida com a arma política. Mentre Face-

book ha estat l’últim any fitxant fact-checkers externs en més de
25 països per verificar rumors, memes, fotos o vídeos trucats,
en el si de la xarxa social es complia una pauta implícita.
Amb o sense ajuda de la intel·ligència artificial, cap dels seus
30.000 empleats contractats per combatre la desinformació actuava quan el missatge difós era d’un polític. Poc importava que
fos erroni, manipulat o una basta mentida.
Més encara. Quan la lluita contra les ‘mentida news’ comptava
amb l’ajuda d’empreses externes verificadores, la xarxa social
tampoc els remetia aquest tipus de contingut perquè el confrontessin. Facebook no verifica als polítics des de fa un any.
“No creiem que sigui un paper apropiat per a nosaltres arbitrar
debats polítics i evitar que el discurs d’un polític arribi a la seva
audiència , estigui subjecte a debat i escrutini públics”. “És per
això que Facebook eximeix els polítics del nostre programa de
verificació de fets de tercers. Hem tingut aquesta política durant
més d’un any”, va explicar en un comunicat la xarxa social, en
què detallava un canvi en les seves normes.
Així, doncs, aquesta és una pràctica tàcita dins de la companyia
que porta aplicant, com veiem, des de fa un any, però no l’única.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
Si un polític atempta contra les denominades normes comunitàries (violència, odi, nus, etc.) tampoc s’actua de manera contundent a Facebook. Existeix una excepció per a ells des 2016.
Les noves normes que eximeixen els polítics entren ja en vigor
Aleshores, què canvia ara? Bàsicament, que l’implícit es converteix en llei dins dels murs de la xarxa social. Ara, aquestes
pràctiques sobreenteses s’han de complir al peu de la lletra,
segons aquest comunicat oficial. Ho diuen ben clar: Facebook
ni eliminarà ni verificarà els missatges d’un polític encara que
violin les normes, comunitàries o contra la desinformació.
Són “les polítiques actuals” de la companyia i entren en vigor
després del seu comunicat i “amb caràcter global”, per tant,
també a Espanya, segons ha pogut confirmar Red de Periodistas, després de consultar a Facebook.
La xarxa social al·ludeix en la seva nota que prioritzarà “l’ interès periodístic d’aquests missatges” davant del dany que puguin causar a la comunitat de 2.271 milions d’usuaris, per tal de
no entorpir el debat polític. “D’ara endavant tractarem el discurs
dels polítics com a contingut d’interès periodístic que, com a
regla general, hauria de ser vist i escoltat”.

Qui signa el comunicat oficial és Nick Clegg, avui vicepresident
d’Afers globals i Comunicacions de Facebook, i fins fa uns anys
viceprimer ministre de l’administració de David Cameron abans
que es votés el Brexit.
Zuckerberg no vol interferir en el debat electoral
En aquesta nota, la xarxa social assegura que vol “evitar la interferència externa en processos electorals”. És a dir, que Facebook permet ja als polítics, de nou, difondre rumors. Afegeix
en el seu comunicat que creu que les democràcies tenen premsa lliure i no necessita a Facebook per verificar els polítics.
No obstant això, resulta curiós que eximeix la classe política de
processos de verificació i de les seves normes comunitàries,
però no als mitjans; és a dir, a la mateixa premsa lliure a la
qual al·ludeix. De fet, Facebook va desplegar fa uns mesos una
nova funcionalitat que s’anomena Qualitat de Pàgina; en ella,
avisa als administradors de les pàgines, també la dels mitjans,
que han etiquetat una notícia seva.
Facebook penalitza les notícies falses o inexactes dels mitjans.
Esborrar no esborra contingut, però, bàsicament, la xarxa social fa que la difusió de notícies falses, inexactes o amb titulars
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enganyosos tinguin el 80% menys d’audiència. A més, Facebook suspèn la capacitat d’anunciar-se en la seva plataforma
quan es difongui aquest contingut de manera reiterada.
Aquesta classificació de notícia falsa, inexacta o de titular enganyós la realitzen les empreses verificadores acreditades
o fact-checkers contractats país per país. De fet, en el cas
d’Espanya, Facebook va fitxar a tres agents de verificació, AFP,
Newtral i Maldita.es al març de 2019 per traslladar aquesta tasca de lluita contra els rumors directament a Espanya, ja que
abans es realitzava des de Llatinoamèrica.
Cap de les tres verificadores han tingut mai de desmentir els
missatges dels polítics dins el programa d’fact-checking de Facebook, però sí realitzen auditories de contingut dels mitjans
dins de la xarxa social. Espanya s’enfronta a unes segones
Eleccions Generals en menys d’un any. Trump s’enfronta a la
seva reelecció en les presidencials de 2020. Són dues frases
molt objectives, i res de inexactes. (Infografia: Tyn Panamá)
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Quan l’anunciant és periodista
Per Robert Sendra / Report.cat

Contingut patrocinat, contingut destacat, publireportatge, contingut ofert per… Tots els distintius es refereixen a la mateixa realitat: el branded content, que consisteix en la creació de continguts
d’aparença no publicitària per part d’una marca, amb l’objectiu de
transmetre els seus valors i connectar amb l’audiència.
Els mitjans en línia s’han convertit en un terreny adobat per a
aquest material corporatiu: el 75% dels editors comercialitzen
publicitat nativa als seus llocs web, segons destaca el Llibre
blanc del branded content i publicitat nativa d’IAB Spain. Pot

afectar aquest model de negoci a la credibilitat i la independència dels mitjans?
D’acord amb el tercer Estudi sobre la professió periodística elaborat el 2016 per Jordi García Tabernero de Gas Natural Fenosa (avui Naturgy), la pèrdua de rigor, la confusió que genera
en l’audiència i la caiguda de la credibilitat del mitjà a causa
de la percepció que està oferint publicitat encoberta són els
principals motius que esgrimeixen els periodistes contraris al
branded content. En canvi, els enquestats que s’hi posicionen
a favor argumenten que aquest model de màrqueting no és intrusiu, aporta informació treballada i de valor afegit i constitueix
una font d’ingressos per als mitjans.
L’informe també recalca que el 59% dels periodistes considera
que la professió ha perdut influència respecte als poders polítics i econòmics. La dependència financera, la precarietat laboral i la crisi econòmica són algunes de les raons que addueixen.
Un repte per a la integritat periodística
Per a Alejandro Teodoro, director de la unitat de Brandslab de
Grup Godó, el contingut de marca “ja ha explotat” i cada vegada
té més pes en la facturació de la companyia. “La inversió en
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projectes de branded content creix anualment a doble dígit”, assegura. De fet, segons IAB Spain, el 84% dels professionals del
màrqueting digital utilitza aquest format publicitari no intrusiu
que busca connectar emocionalment amb el públic mitjançant
històries rellevants que aconsegueixen esquivar els bloquejadors de publicitat instal·lats a cada vegada més navegadors.
Els continguts comprenen des d’articles fins a vídeos, llibres,
publicacions a xarxes socials, infografies o espais radiofònics.
La tendència, segons Teodoro, va cap a l’ús de l’storytelling, els
formats amb imatge i so i les mètriques.
Un exemple paradigmàtic dels continguts de marca és Pet
Talks, una plataforma de divulgació científica creada per Advance d’Affinity per informar els propietaris de gossos i gats
sobre com millorar el benestar dels seus animals. Un cop identificades les temàtiques que més podien interessar l’audiència, la
companyia va buscar experts independents perquè aportessin
la seva visió. En publicar els vídeos al web, la marca relacionava cada temàtica amb els productes associats. Tot i això, “es va
separar perfectament el contingut sobre cada necessitat de les
accions comercials directes de venda”, destaca Sonia Carrasco, Global Marketing Manager d’Affinity.

La iniciativa ha superat les expectatives dels organitzadors i ja
arriba als quinze milions de reproduccions. I és que, segons Carrasco, hi ha tota una demanda de continguts per part del públic.
“Hem obert un espai de diàleg que ens ha permès apropar-nos
al consumidor i aportar-li un benefici personal tangible”, explica.
L’ombra allargada de la publicitat encoberta
Aquest cas evidencia que el branded content està accentuant la
seva naturalesa camaleònica respecte als continguts elaborats
per les redaccions. Així doncs, se’l pot considerar periodisme?
“Òbviament, no”, afirma rotundament Roger Jiménez, president
del Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i autor de Cien
casos, La ètica periodística en tiempos de precariedad (Universitat de Barcelona, 2016). “L’activitat principal del periodisme
està dirigida a satisfer un dret públic col·lectiu d’importància
fonamental i ha d’estar regulat per unes exigències ètiques”,
afegeix. Pel que fa al branded content, “sovint es confon amb
els continguts propis dels mitjans de comunicació a causa de
la presentació i les tècniques emprades pels professionals
d’aquest sector”, critica.
Rosa Varona, cap de la unitat de Brandslab, coincideix a afirmar rotundament que el branded content no és periodisme, tot
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i que, segons ells, es tracta d’un exercici de creació conjunta
entre anunciant i mitjà que “combina periodisme, màrqueting i
creativitat, sempre respectant que la informació sigui rigorosa
i veraç”.
Brandslab és una unitat de negoci que pertany a Godó Strategies i està formada íntegrament per periodistes especialitzats
en branded content. El valor afegit que aporta l’agència és la
generació de sinergies amb la premsa escrita i digital i la ràdio
del grup, de forma que els continguts s’hi integrin a la perfecció.
En aquesta línia, són nombrosos els grups de comunicació que
han creat unitats de negoci similars, especialitzades en la creació de contingut de marca adaptat als seus formats: La Factoría
(Prisa), UEstudio (Unidad Editorial), Content Factory (Vocento),
etc.
Davant d’un possible conflicte d’interessos d’aquests grups mediàtics, Jiménez reconeix que el branded content té cabuda als
mitjans, “sempre que es presenti com un producte patrocinat
i que no porti a confusió els lectors, oients i teleespectadors.
El repte constant és la distinció entre el treball periodístic i la
publicitat a les respectives plataformes”.

Per al president del Consell de la Informació de Catalunya, totes les línies es van traspassar el 28 de gener del 2015, quan el
Banc Santander va comprar la portada dels set diaris amb més
difusió d’Espanya per anunciar el seu programa de beques universitàries. Un “fet clamorós”, diu, que va deixar en segon pla
els temes noticiables de la jornada, com l’evolució del cas Pujol
o el setantè aniversari de l’alliberament d’Auschwitz.
Preservar la separació entre informació i publicitat
A l’informe Periodistes que fan publicitat: un conflicte
d’interessos, el Consell de la Informació de Catalunya aporta
algunes recomanacions per preservar la integritat dels periodistes davant dels continguts patrocinats, com ara “no disfressar la
presència de la publicitat”, no treballar alhora en una redacció i,
al mateix temps fer publicitat comercial, i no deixar-se influir per
un augment o reducció de la inversió publicitària per part d’una
empresa a l’hora de decidir el tractament que ha de rebre en
una peça periodística.
“En aquests casos sempre s’hauria d’especificar que estem
parlant d’una col·laboració per seguir el principi de franquesa i
neutralitat”, coincideix Sonia Carrasco, malgrat que matisa que
no tot és blanc o negre en aquests tipus de continguts, ja que
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pot ser que els mitjans no estiguin “únicament cedint un espai
publicitari, sinó aportant valor a l’audiència i, segons la seva
implicació i rol, poden interpretar el projecte com a publicitari o
com a projecte propi”.
Al Grup Godó, per exemple, opten per identificar el branded
content amb la marca Brandslab o deixen clar que el contingut
ha estat impulsat per un client, afegint el logotip de l’anunciant
a la capçalera. “Si el contingut és de qualitat, és interessant
per a l’audiència, està elaborat per un equip independent a la
redacció i està identificat com a tal, no genera cap conflicte
d’interessos”, considera Teodoro.
Són mesures, però, que alguns diaris digitals consideren insuficients, i per això rebutgen la publicació de branded content.
És el cas de Marea (“per blindar-nos davant de possibles pressions”, asseguren), CTXT o infoLibre. Aquest darrer mitjà considera que “és un frau als lectors” fer publicitat utilitzant formats
que són propis de la informació i que és insuficient avisar els
consumidors amb “lletra petita”.
Per avaluar com els lectors consumeixen els continguts de marca, Contently, plataforma de màrqueting de continguts, va en-

questar 1.212 usuaris d’Internet als Estats Units i va concloure
que el 34% dels consumidors considerava contingut editorial la
publicitat nativa, mentre que el 43% interpretava aquests missatges com un híbrid entre contingut elaborat per la redacció
i anuncis. Només el 23% dels lectors identificava el contingut
com a publicitari. (Infografia: El Publicista)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors el Llibre Blanc sobre
Branded Content i Publicitat Nativa. CLICAR AQUÍ
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Vuit creatius expliquen com han
passat de no usar dades a ja no poder
viure sense elles
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

L’auge de les dades, l’automatització i les eines de recollida
d’informació, juntament amb les infinites possibilitats que presenta l’aprenentatge automàtic, han portat a molts creatius a
preguntar-se si la tecnologia acabarà per relegar la creativitat
a un segon pla. Però la realitat és que el passat, el present i
el futur de la publicitat sempre han girat i giraran al voltant de
la creativitat i a les ments creatives que inventen productes,
pensen totes campanyes o proposen idees cada dia, assenyala Roberta MacDonald Global Head of Creative Partnerships,
Google, en un post de Google.
A continuació, vuit creatius que ocupen llocs de lideratge en
empreses de diferents països expliquen com han superat el binomi creativitat-tecnologia, conceptes que haurien d’anar de la
mà, i com s’inspiren en les dades durant el procés creatiu. En
definitiva, expliquen com fer servir les dades i la tecnologia per
imaginar noves formes de pensar, treballar i crear.
Les dades serveixen d’orientació en el procés creatiu
Tot i que el nostre superpoder sempre serà la creativitat, les
dades ens serveixen de guia. Les històries i la narrativa de marca hauran de seguir sent atractives, però en lloc de limitar-se
a un únic pensament universal, les dades ben utilitzats poden
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ajudar-nos a explotar el potencial d’una idea. Permeten extrapolar experiències a aspectes que potser hem passat per alt,
ratificar que determinades audiències són un bon objectiu per al
nostre producte i, per descomptat, tots els matisos intermedis.
I el que és més important: les dades ens ajuden a justificar la
producció creativa, perquè moltes idees brillants han quedat al
calaix d’alguna agència perquè no hi havia proves suficients per
pensar que aquestes atrevides propostes podien donar bons
resultats”. Kimberlee Wells CEO TWBA/Melbourne
Les dades ens plantegen normes i expectatives diferents
“Per a mi, les dades són com estar en un museu i veure com
els visitants passen d’una obra d’art a una altra, veure com els
clients compren queviures en una botiga un dimarts a la tarda o
estar al costat dels pares en la línia de banda del camp de futbol
en el qual juguen els seus fills. Si ens deixem guiar per les dades, ens portaran a persones i llocs que mai haguéssim tingut
en compte. Ens introdueixen en un ecosistema social diferent
del que estem acostumats, cosa que no fa més que reafirmar
els nostres valors i conviccions. Si a aquesta ciència li afegim
art, podem oferir experiències molt valuoses i estimulants als
consumidors”. Jordan Doucette ECD Leo Burnett Chicago

Les dades converteixen les suposicions en evidències
“Les dades converteixen els nostres punts de vista en fets objectius i ens permeten centrar-nos en tasques disruptives. Les
fem servir per oferir informació valuosa, ratificar una idea creativa, mesurar l’impacte del nostre treball, optimitzar els processos per millorar encara més els resultats, així com per adquirir
i integrar intel·ligència a l’empresa. És a dir, amb les dades podem passar de les suposicions a les evidències”. Noah Khan
Regional President of Digital & Innovation - CEE, Middle East
and Africa, TBWA & DONEN
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Les dades permeten reduir la càrrega de treball i la complexitat
“L’aprenentatge automàtic i la IA ofereixen moltes possibilitats
en l’àmbit de la creativitat. Permeten reduir la càrrega de treball
en els processos, motivar, i minimitzar les complicacions i els
costos derivats de la producció. Com a resultat, podem experimentar més i tenir més llibertat pel que fa a la funcionalitat de
les nostres idees”. Justin Pahl CEO, VMLY & R London
Les dades aporten coneixement
“Les dades per si soles no tenen cap poder. La nostra funció
com a creatius és extreure-les i produir un treball rellevant, estratègic i enginyós. Hem d’aplicar el coneixement que ens aporten les dades de la millor manera possible”. Joanna Monteiro
Chief Creative Officer, FCB Brazil
La tecnologia com a mitjà d’expressió
“Com codificador i artista, la tecnologia ha estat el meu millor
mitjà d’expressió. Per a mi i per als creatius amb els quals treballo, explicar històries guardonades ens permet anticipar-nos
a inquietuds futures”. Perry Nightingale Executive Creative Technologist, Grey London

Històries més personalitzades sense perdre de vista la intuïció
“Les dades i la tecnologia són fonamentals, sobretot en països
on la diversitat de cultures, religions i idiomes és molt àmplia.
Les dades i la tecnologia ens permeten personalitzar més les
històries, i ja sabem que les històries personalitzades són les
més potents de totes. No obstant això, cal procurar no dependre excessivament de les dades i confiar sempre en el nostre
instint; en cas contrari, crearem històries buides. Les idees i
la narrativa de marca que commouen són la base de tota comunicació i perduren en el pensament dels consumidors”. Nal
Dabral, CCO, Ogilvy South and South East Asia & Vice Chairman, Índia
Les dades permeten crear històries emotives
“Amb ajuda de les dades, els bons creatius poden establir vincles emotius amb els consumidors. Si tens curiositat i interès
per aprendre, aconseguiràs conèixer els límits i les possibilitats
que ofereixen les dades. En realitat, les dades no són l’objectiu,
sinó el mitjà per arribar a un fi, així com una interessantíssima
i innovadora zona de proves per als creadors”. Stefanie Kuhnhen, Managing Partner, Grabarz & Partner. (Infografies: El
Programa de la Publicidad i IT Trends)
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La bretxa que amenaça el futur del
periodisme
Per Rasmus K. Nielsen / eldiario.es

“La veritat és dura”. M’he trobat aquesta frase sovint en l’últim
any en diversos congressos de periodisme, gairebé sempre
com a part dels anuncis del New York Times. En veure’l, penso
en la bretxa entre l’avantguarda i la rereguarda en el debat al
voltant del futur del periodisme. Començaré amb una veritat no
tan dura: durant el meu primer any com a director de l’Institut
Reuters per a l’Estudi del Periodisme, m’han inspirat l’ambició,
el desig i la pugna de molts periodistes, directors i executius de
mitjans per transformar el periodisme.

A aquest grup li direm l’avantguarda. L’avantguarda és sovint
jove, però no és només jove. Maria Ressa de Rappler i Marty
Baron, del Washington Post, no són uns jovenets i els dos estan forjant el futur del periodisme. Tampoc són joves directors
Kath Viner, del Guardian, o Siddharth Varadarajan, del mitjà
indi The Wire, ni molts altres periodistes veterans a tot el món.
Però potser el debat al voltant del futur del periodisme és també
un debat generacional i té a veure amb la certesa absoluta que
el periodisme en la forma en què el coneixem no prosperarà al
segle XXI i amb la sospita de molts periodistes veterans que
podria durar almenys fins a la seva jubilació.
Aquesta última part és la veritat més dura de totes: la persistència d’una mentalitat que pot infligir un dany durador en la professió del periodisme i en els mitjans on perviu. Aquesta mentalitat transforma els desafiaments que afrontem en desafiaments
molt més difícils. És la mentalitat dels que diuen que creuen
que la gent aviat abandonarà els seus telèfons mòbils i tornarà
a llegir en paper o que abandonarà les plataformes de vídeo
digital per tornar a veure la televisió analògica. O la mentalitat
dels qui ridiculitzen els valors i prioritats dels joves i els menyspreen de manera condescendent com políticament correctes.
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La reraguarda
A aquest grup li direm la rereguarda. Aquesta mentalitat en prou
feines es veu en la majoria dels esdeveniments que reflexionen
sobre el futur del periodisme. Però jo me la trobo en cada congrés del sector i en cada mitjà que visito. I els executius amb
aquesta mentalitat tenen moltes ànimes bessones entre els que
prenen decisions sobre polítiques públiques.
La rereguarda pensa que el problema és que el món ha canviat
gaire. L’avantguarda pensa que el problema és que el periodisme
no ha canviat prou. Per descomptat, res és blanc o negre. Però
en un extrem veig un grup de periodistes i executius de mitjans
que volen canviar la professió i desenvolupar models de negoci
que la sostinguin en un món canviant i en un entorn digital. A l’altre
extrem, em trobo, de forma constant i a tot arreu, amb un altre grup
de periodistes i executius que prefereixen bolcar les seves energies en intents sustentats en restaurar un passat idealitzat per les
seves moltes virtuts però els defectes del qual no els esmenten.
La meva experiència em diu que els periodistes joves estan
de forma aclaparadora en el primer grup i que els menys joves
estan en tots dos. L’avantguarda està plena de dones i és més
diversa. La rereguarda està plena d’homes com jo.

A l’avantguarda i a la rereguarda els importa el futur del periodisme. Però la bretxa entre els dos grups és un problema per
a la professió i per al sector dels mitjans. Mentre el primer grup
lluita per fer realitat visions d’un futur encara incert, el segon defensa un passat mort que va tenir molt a oferir però que en certa
manera ja no serveix. El sector més veterà de la rereguarda ni
tan sols patirà les conseqüències del seu conservadorisme. Seguiran com fins ara, potser amb algun experiment cosmètic sobre intel·ligència artificial o blockchain per guardar les formes, i
amb això en tindran prou per arribar a la jubilació. Mentrestant,
aquesta mentalitat seguirà minant la capacitat del periodisme
per adaptar-se, reinventar-se i renovar-se. Els periodistes en
el seu conjunt, sobretot els més joves, hauran de viure amb
les conseqüències d’aquesta mentalitat. Aquesta és la bretxa
generacional (sovint invisible però cada vegada més real) que
divideix avui el periodisme.
“La veritat no és tan òbvia”
L’ anunci del New York Times de sota el títol d’aquest dossier
inclou aquesta altra frase i sabem molt bé que és certa. En redefinir aquest any la missió de l’Institut Reuters, ens vam comprometre a explorar el futur del periodisme a tot el món a base
de fomentar el debat i la investigació, i d’estrènyer llaços entre
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l’acadèmia i els que treballen en els mitjans. Aquesta missió es
basa en tres premisses. En primer lloc, que no volem lluitar per
les causes del passat i que mirem al futur amb entusiasme. En
segon lloc, que no sabem com serà el futur o com hauria de ser,
i que per això volem explorar-lo per tots els mitjans al nostre
abast. En tercer lloc, que no creiem que ningú pugui tenir èxit
pel seu compte en aquest propòsit, i que el nostre objectiu és
conversar i col·laborar en aquesta empresa.
No obstant això, hi ha coses que sí sabem:
• Que el periodisme és important per a la democràcia (sovint
per bé però de vegades per a mal).
• Que el periodisme és important per unir les societats (i que
sovint pot separar).
• Que el periodisme és una part important del sector dels mitjans i de la tecnologia (tot i que una part petita i minvant).

La meva experiència em diu que a molts a la rereguarda els agradaria quedar-se a la primera part de cada un d’aquests punts.
Sovint prefereixen pronunciar discursos que celebren el valor del
millor periodisme i no fer una descripció precisa del periodisme
com és avui en realitat. I no obstant això seria un error ignorar
cada un d’aquests parèntesis. Aquest tipus de discursos poden
fer que ens sentim bé. Però planejar el futur amb ells en ment pot
produir resultats catastròfics i inevitables. I encara que els ciutadans poden estar encara disposats a considerar almenys aquesta versió idealitzada del periodisme i del que significa, molts ja no
creuen que aquesta versió s’ajusti a la realitat.
Molts ciutadans no confien en el periodisme, consideren que
té un valor limitat o que els deixa exhausts i potser per això no
li presten massa atenció. Aquest menyspreu va molt més enllà
de les imperfeccions que molts periodistes estan disposats a
admetre. Tres troballes de l’Institut Reuters en l’últim any poden
il·lustrar cada un d’aquests tres punts:
• Des 2015, la confiança en les notícies ha caigut al voltant
de 10 punts en molts dels països que mesura el Digital News
Report, i ara mateix menys de la meitat dels enquestats diuen
confiar en la majoria de les notícies la major part del temps.
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• En preguntar en 2019 si els mitjans d’informació ajuden a
comprendre les notícies, només un 51% va respondre que sí
(un 51%! Gairebé la meitat dels ciutadans respon que no!). Per
si fos poc, un terç diu que evita les notícies sovint o de tant en
tant.
• Finalment, la gent dedica a informar-se només un 3% del
temps que passa a Internet. Una organització tan influent com
la BBC encara representa el 63% del temps que els britànics
dediquen a escoltar la ràdio i el 31% del temps que dediquen
a veure la televisió però només un 1,5% del temps que passa
a Internet (tot just un 0,6% en el cas de BBC News). L’abast
digital del periodisme és sovint ampli però molt poc profund i
no es distribueix per igual entre tots els segments de la societat.
• És important que afrontem junts aquests problemes. Lucy
Küng sovint recorda un passatge d’una entrevista sobre els
models de negoci dels mitjans. “Quin va ser el teu error més
gran?”, Pregunta l’entrevistador. El conseller delegat d’un mitjà
respon: “Sempre dic que si tornés enrere 10 anys, no em diria a
mi mateix ‘Internet serà gran’. El que em diria és: ‘El teu negoci
patirà molt més del que puguis imaginar. El pitjor escenari que
imagines és tot just una rascada’”.

“Tot just una rascada”. I si això ho apliquéssim a la connexió del
periodisme amb el públic i no només al seu model de negoci?
El periodisme existeix en el context de la seva audiència. El seu
valor públic, el seu poder polític, la seva importància social, la
seva viabilitat com a negoci, la seva legitimitat com a beneficiari de finançament públic i filantròpica... Tot això es basa en la
seva connexió amb l’audiència. Aquesta connexió sovint penja
d’un fil i depèn de nosaltres retenir-la, renovar-la i reforçar-la.
L’avantguarda comprèn això. La rereguarda es nega a acceptar-ho.
“La veritat és poderosa”
La resistència que ens trobem sovint quan presentem les troballes dels nostres informes suggereix que alguns en la professió
prefereixen ser “palmeros” dòcils a investigadors independents.
Si apuntem coses que no els agraden, ens miren com si fóssim
pessimistes depriments. Pel que sembla, prefereixen només informes que suggereixin que el periodisme és magnífic i que era
encara millor en el passat.
La majoria de l’avantguarda, per contra, accepta les nostres
troballes i assenteix quan subratllen la necessitat d’un canvi.
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Aquest canvi ha d’anar més enllà d’optimitzar o refinar el que ja
existeix i haurà d’abordar qüestions bàsiques que tenen a veure
amb la missió del periodisme (per què existim?), El seu valor
(quins problemes intentem resoldre i per a qui?) I seva estratègia (com arribarem a on hem d’arribar?).
Els que militen a la rereguarda, en canvi, sovint pensen que
les veritats difícils són per als altres. Pensen que hauríem
d’idealitzar un periodisme que malgrat els seus valors ens va
fallar amb el canvi climàtic, just abans de la crisi financera i en
la manera en que va cobrir l’ascens de les grans plataformes
digitals. Aquest periodisme sembla ignorar les energies de moviments com #BlackLivesMatter, #Fightfor15 o #MeToo i dels
que donen suport al Brexit, a Narendra Modi o Donald Trump, i
sovint es basa en un model de negoci que no durarà molt més
temps.

disme a tot el món. Alguns tenen a veure amb desafiaments
externs sobre els quals tenim poc control (pressions polítiques,
l’ascens de les plataformes, un entorn de negoci cada vegada
més problemàtic) i altres són problemes interns que junts podem millorar (com canviar les nostres organitzacions i entaular
una relació més fructífera amb els ciutadans que creï valor i
generi confiança en la professió).
L’Institut Reuters no està en el bàndol de l’avantguarda ni de la
rereguarda. Però les troballes dels nostres informes estan alineats de forma aclaparadora amb la forma en què l’avantguarda
veu el món. Si els fets canvien, els nostres punts de vista canviaran també. Mentrestant, explorarem el futur del periodisme
amb qualsevol que vulgui acompanyar-nos.

Les veritats difícils, però, no només són per als altres. També
són per a nosaltres mateixos.

El nostre objectiu és ajudar més periodistes, a més directors ja
més executius a comprendre millor com està canviant el nostre
entorn, què significa això per a la seva organització i què poden
fer per tenir èxit en aquest entorn canviant.

A l’Institut Reuters seguirem publicant investigació independent, basada en l’evidència i amb una orientació internacional
sobre tots els problemes importants que afronta avui el perio-

L’avantguarda és més important que mai perquè les accions
de la rereguarda no ens portaran al futur i perquè ningú vindrà
a rescatar-nos: ni les plataformes ni les fundacions ni els go-
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verns. El periodisme només sobreviurà si troba el seu camí per
si mateix.
Nosaltres no coneixem les respostes i no sabem del cert què
portarà el futur al periodisme però hem de ser part d’aquest
viatge, buscant respostes. Ni endevins ni “palmeros” dòcils sinó
exploradors. (Infografies: eldiario.es, Enrique Dans)
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”Són els fets, estúpid”

Per Màrius Carol, director de La Vanguardia

Els vells corresponsals acostumaven a dir que en les guerres la
primera víctima és sempre la veritat. Però els nous periodistes
aprenen aviat que la veritat en temps de pau (relativa) és, sobretot, interpretable. The New York Times ha fet la seva última
campanya de publicitat amb la veritat com a eslògan, perquè
la veritat ha deixat de ser un valor inqüestionable. I la veritat,
encara que és difícil de trobar i de saber, és en els nostres dies
més important que mai.

En l’actualitat, el periodisme és més de declaracions que
d’opinió. Tothom és capaç de manifestar què pensa sobre qüestions de les que ho ignora gairebé tot, com es demostra a cada
segon a Twitter. A les xarxes socials, del que es tracta és de
reconèixer-se entre els que opinen igual, per això sovint és un
univers tan sectari. El mes passat, en meitat de les tertúlies del
matí, es van conèixer les detencions de nou independentistes
als quals la Fiscalia acusa de preparar explosius. El sorprenent
és que tothom tenia opinió d’alguna cosa sobre el que no es
tenien més dades que un comunicat policial. Es desconeixien
els fets i ja s’interpretaven sense cap pudor.
Hi va haver un temps en què l’intel·lectual dubtava i el periodista investigava. Bob Woodward, un dels dos reporters del cas
Watergate, va escriure que el poder del periodisme està en posar davant la veritat, fins i tot abans de la vida. Entenc que no
se li pot demanar a qualsevol en aquest ofici que intenti obtenir
un Pulitzer jugant-se el tipus, però sí que hem de exigir-li a tot
professional que contrasti els fets. Aquest és el poder real del
periodisme, el que li ha aportat prestigi. L’únic problema és que
hi ha mitjans -i col·legues- que primer disparen i després apunten. A ells els podríem dir, parafrasejant Bill Clinton: “Són els
fets, estúpid”. (Infografia: sdpnoticias)

