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Comunicat de l’Associació AMIC

Adhesió al manifest respecte a la
publicació de la sentència del procés
En relació als esdeveniments socials i polítics relacionats amb
la publicació de la sentència sobre el procés, l’Associació de
Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), juntament amb un
centenar més d’entitats catalanes opina que:
L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació juntament
amb un centenar d’entitats catalanes reiterem el nostre rebuig
a la judicialització d’un conflicte que des d’un inici entenem de
naturalesa política i que, com a tal, requeria i requereix d’un
diàleg, negociació i pacte al més estricte nivell polític.
La intervenció de les institucions, l’empresonament de càrrecs
escollits democràticament pels ciutadans, i de persones de la
societat civil, en el seu exercici de la llibertat de pensament
i llibertat d’expressió, drets essencials d’una democràcia amb
llibertats, demostren el fracàs de la política, la incomprensió del
conflicte latent i una manca de voluntat per resoldre la situació.

Manifestem que només amb llibertat, respecte i diàleg, es trobaran les solucions.
Per tant, més política, més escoltar i més diàleg per resoldre
una qüestió com la que s’està vivint aquests dies. L’empara de
les legalitats i la judicialització dels conflictes haurien de ser el
darrer recurs a emprar si hi ha voluntat de resoldre’ls. Recórrer
constantment a les lleis per solucionar conflictes polítics s’ha
demostrat històricament que no és una via efectiva.
Considerem que en una societat democràtica, les lleis són
l’expressió d’una voluntat popular i no un element de coacció o
immutabilitat, per tant poden ser modificades i actualitzades a
les noves realitats per la via del diàleg i el consens.
A l’AMIC, com a qualsevol entitat que interactua i s’interrelaciona
amb el seu entorn més proper, som sensibles a la realitat empresarial, econòmica, política i social del país, respectem la diversitat d’opinions i sensibilitats polítiques i ens adherim a la
presentació d’aquest manifest conjunt de més d’un centenar
d’entitats catalanes.
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Organitzacions internacionals
reclamen que s’aturin les agressions
policials a periodistes

A més, ambdues organitzacions s’han dirigit al ministre
d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el conseller d’Interior,
Miquel Buch, per exigir que s’obri una investigació per “establir
la responsabilitat pels aquests atacs”. En paral·lel, l’EFJ ha notificat les agressions policials contra els informadors a la Plataforma per a la Protecció del Periodisme del Consell d’Europa.
Per la seva part, l’Institut Internacional de la Premsa ha demanat que cessin les agressions als periodistes, i insta el Ministeri
i el Departament d’Interior a garantir que els professionals que
cobreixen les protestes puguin informar lliurement.

La Federació Europea de Periodistes (EFJ) i la Federació Internacional de Periodistes (IFJ) han denunciat les agressions per
part de la Policia espanyola i dels Mossos d’Esquadra contra
professionals de la informació perfectament identificats que hi
va haver dilluns quan cobrien les protestes contra la sentència
del procés.

“Les agressions contra periodistes atempten contra la llibertat
de premsa i informació, un dels pilars bàsics de la democràcia espanyola de la qual en són garants les pròpies autoritats,
presumptament darrere d’aquests atacs”, afirma Scott Griffen,
subdirector executiu de l’IPI. (Font: Comunicació 21 – foto: Elobrero)
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Noves agressions policials a
periodistes
Creix el nombre de periodistes agredits mentre cobreixen les
protestes contra la sentència del procés. Dimarts es van comptabilitzar set professionals de la informació damnificats per les
actuacions policials, segons recull l’observatori Mèdia.cat, que
se sumen a la dotzena quantificada dilluns. A Barcelona hi va
haver almenys sis informadors ferits, entre els quals el periodista Quico Sallés (El Món) i el fotoperiodista Jordi Borràs, que va
narrar l’inici de les actuacions contra els professionals: “Primera
càrrega, primers periodistes ferits. Un agent de la Brimo s’ha
dedicat a repartir directament contra els periodistes acreditats
que estàvem al flanc dret”, va piular.
La setena ferida va ser Laura Cortès (ACN), que cobria la manifestació als voltants de la Subdelegació del Govern espanyol a
Lleida. La periodista va rebre un impacte en una cama d’origen
desconegut durant una càrrega dels Mossos, i va haver de rebre punts de sutura. Fonts mèdiques apunten que podria ser
per un projectil de foam, tot i que no es pot certificar amb seguretat. (Font: Mèdia.cat)
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EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
Cap diari de Madrid superarà els
100.000 exemplars
Per Dircomfidencial

La premsa diària de paper madrilenya entra en una nova fase
de debilitat després d’onze anys de crisi ininterrompuda. El sector es dirigeix perillosament a un escenari inèdit en el qual per
primera vegada no hi haurà ni una sola publicació impresa amb
una mitjana de difusió diari per sobre dels 100.000 exemplars.
Tot i que no és senzill vaticinar el moment en què es produirà
aquesta fita, l’evolució descendent que vénen sostenint els dia-

ris en paper fan pensar que serà aviat. Sobretot si es té en
compte que a dia d’avui tan sols dos diaris estatals mantenen
la barrera dels sis dígits: Marca i El País, amb una mitjana de
103.000 i 107.900 exemplars al juliol, respectivament.
Les dues capçaleres estan a un pas de perdre aquesta fita psicològica. D’una banda, l’emblema esportiu d’Unidad Editorial
ha perdut un 10% de la seva difusió en el que va d’any, tot i
que les xifres del seu competidor, As, han tingut un rendiment
similar i es mouen actualment en les 89.000 còpies diàries, segons els dades de l’OJD avançats recentment per El Espanyol.
D’altra banda, la difusió de l’edició impresa d’El País s’ha reduït
ni més ni menys que un 26% durant els primers set mesos de
2019, quan fa poc més de dos anys rondava els 200.000 exemplars diaris.
Les negatives taxes registrades per Marca i El País en el paper coincideixen amb el plegament de veles adoptat pels editors fa un temps, el qual ha suposat la progressiva retirada
d’exemplars en quioscs amb l’objectiu de minimitzar recursos
en la difusió ordinària alhora que es treballa en la implantació
de models de subscripció.
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Això no treu que la caiguda a plom en la difusió de les dues
publicacions sigui la més gran dins d’un mercat que ja es mou
per sota del mig milió d’exemplars diaris en el seu conjunt. De
fet, El Mundo ha reduït un 9% el nombre de còpies en circulació
entre gener i juliol d’aquest any, fins a situar-se en els 79.400
exemplars.

nutos (editat en castellà) i la xarxa de periòdics Línia, amb una
edició per a cada districte de la ciutat (en català).

Pel que fa a ABC, acumula un descens del 6,5% durant aquest
període i difonia 66.800 còpies. També es acusat el retrocés
experimentat per les capçaleres catalanes. Tant de La Vanguardia, que ha perdut un 7,4% (84.200 exemplars), com d’El
Periódico (-10% i una difusió de 50.100 còpies). (Infografia: elconfidencial)

La premsa gratuïta es fa forta a
Barcelona
L’Enquesta de Serveis Municipals 2019 de l’Ajuntament de Barcelona deixa xifres destacables de consum de diaris en paper
gratuïts arreu de la ciutat. De la població que llegeix mitjans
diàriament (el 57,4%), un 7,7% assegura que llegeix premsa
impresa gratuïta, segment que ocupen majoritàriament 20 Mi-

De fet, la força de Línia en districtes on 20 Minutos té una
presència força menor, com per exemple Nou Barris, podria explicar que en aquest cas el percentatge de consum de diaris en
paper gratuïts s’enfili fins al 16,6%. Aquest percentatge situa
aquest segment de la premsa a Nou Barris només per darrere
de La Vanguardia (30,2%) i El Periódico (22,9%), i per sobre
dels diaris esportius (12,1%) i de capçaleres generalistes com
El País (7,2%), l’Ara (5,4%), el trio El Mundo/ABC/La Razón
(3,6%) o El Punt Avui (2,3%).
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També als districtes d’Horta-Guinardó (10%), de Sant Andreu
(9%) i Sant Martí (8,6%) la premsa impresa gratuïta hi té un
arrelament destacable. Paradoxalment, a Sarrià-Sant Gervasi,
on operen diverses capçaleres impreses de distribució gratuïta,
la xifra de consum d’aquest segment de premsa és baixa (un
1,8%), essent el districte que tanca el rànquing.
En el conjunt de Barcelona, de la població que llegeix diaris
diàriament el 40,8% consumeix La Vanguardia; el 22,4% El Periódico; el 13,5% El País; l’11,7% l’Ara; el 7,7% diaris en paper
gratuïts; el 7,6% diaris esportius; el 4% El Punt Avui, i també un
4% el trio El Mundo-ABC-La Razón.
L’Enquesta de Serveis Municipals 2019 de l’Ajuntament la va
realitzar l’empresa Gesop del 22 de gener al 9 d’abril amb una
mostra de 6.000 entrevistes domiciliàries. (Font i infografia: Comunicació 21)

Periodistes i experts coincideixen que
cal informar sobre el suïcidi, sense
sensacionalisme
Periodistes i experts coincideixen que els mitjans de comunicació han d’abordar els casos de suïcidi i deixar de banda la
creença instal·lada durant anys de no informar sobre aquesta conducta per evitar l’efecte crida. L’Associació Nacional
d’Informadors de la Salut (ANIS) va organitzar el 7 d’octubre la
jornada “Suïcidi en els mitjans: el debat pendent”, a la seu de
l’Associació de la Premsa de Madrid (APM).
La trobada va servir per establir criteris sobre si és o no pertinent informar sobre el suïcidi i com s’han de cobrir aquest
tipus d’informacions. Javier Ayuso, Coordinador del Servei
d’Informació d’Emergències 112 de la Comunitat de Madrid, va
partir de la idea que “el que no surt en els mitjans de comunicació sembla que no existeix”, pel que creu que perquè aquest
problema deixi de tenir índexs alts, “lògicament cal parlar-ne,
cal visualitzar-lo”. La clau, va afegir, està “en com ho visualitzem: No podem parlar dels casos de suïcidi com un succés
més”. Ayuso ha apuntat que és fonamental tenir molta cura en
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CaixaBank ajuda a millorar l’educació
ﬁnancera de més de 14.000 persones

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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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aquest tipus d’informacions “amb què es diu i com, perquè es
pot fomentar en aquelles persones que tenen la idea”.
Per Guillermo Lahera, secretari general de la Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica (SEPB), cal “informar sobre el suïcidi clarament i nítidament”, però sempre “evitant el sensacionalisme, la morbositat i els detalls escabrosos”. Per Lahera, és
important que el periodista abans d’informar empatitzi “amb la
persona morta, la família i gent propera -que estan patint una
autèntica tragèdia-, així com amb les poblacions vulnerables i
amb risc de suïcidi”.
En el debat es va parlar de formar i informar els periodistes perquè davant de qualsevol informació que tingui a veure amb el
suïcidi sàpiguen què fer. A part d’indicar un telèfon d’informació
sobre suicidis, una altra proposta va ser informar de les estadístiques que il·lustren la sortida del problema i exigir als poders
públics estratègies contra el suïcidi. (Font: Apmadrid)

Dues facultats de la UB adapten el
nom per la inclusió d’ensenyaments
de comunicació
La Universitat de Barcelona ha canviat la denominació de dues
de les seves facultats per adaptar el seu nom als nous ensenyaments en l’àmbit de la comunicació que imparteixen. En concret, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació ara és la
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals, mentre que la Facultat de Filologia s’ha transformat en la Facultat de Filologia i
Comunicació.
Les respectives noves nomenclatures responen al fet que, en
els darrers anys, ambdues facultats han ampliat l’oferta formativa amb diversos ensenyaments del sector de la comunicació,
que cada cop presenta més perfils professionals. La Facultat
de Biblioteconomia i Documentació des de l’any 2012 també
acollia ensenyaments de Comunicació Audiovisual. “Per aquesta raó era necessari canviar el nom del centre pel de Facultat
d’Informació i Mitjans Audiovisuals, que identifiqués la totalitat
dels estudis que s’hi fan”, assenyala el degà, Miquel Térmens.
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Pel que fa a la inclusió del terme Informació en la nova denominació, la Facultat ressalta que cada cop més aquesta es gestiona
en forma de dades (textuals, numèriques, sonores o gràfiques)
que després es materialitzen en multitud d’objectes documentals. Pel que fa a la inclusió de Mitjans Audiovisuals, apunta que
és per identificar que els estudis en aquest àmbit que s’hi imparteixen van destinats a formar professionals que podran treballar
en mitjans diferents: cinema, televisió, internet, etc.
En el cas de la nova Facultat de Filologia i Comunicació, la
UB justifica el canvi perquè la nova denominació recull millor
el conjunt d’ensenyaments que imparteix el centre, així com
les competències associades i els perfils professionals per als
quals es capacita l’alumnat. “El nou nom palesa l’aposta decidida per enfortir la tradició amb la modernitat que constitueix el
nostre projecte de futur”, assegura el degà, Javier Velaza. Des
del curs 2011-2012, la Facultat imparteix el grau de Comunicació i Indústries Culturals, i des del 2014-2015 el màster de
Comunicació Especialitzada.
“La presència d’aquests estudis a la Facultat ha suposat un elevat nivell de transversalitat en el terreny acadèmic, ja que en la
docència hi participen tant docents experts en mitjans de comu-

nicació com professorat de filologia i lingüística, les especialitats dels quals –com la semiòtica, la teoria de la comunicació o
l’expressió oral i escrita en català i castellà– constitueixen una
part essencial del programa”, subratlla el degà. (Font: Comunicació 21)

El Govern de Canàries demanda a
Prensa Ibérica pel tancament de La
Opinión de Tenerife
El grup que comanda Javier Moll s’enfronta a una demanda
de la Direcció General de Treball del Govern de Canàries pel
tancament de La Opinión de Tenerife, el diari que va liquidar
a l’abril. Tal com revela David Cuesta al seu compte de Twitter, l’organisme exigeix la nul·litat de l’acord que va comportar
l’acomiadament de la meitat de la plantilla.
El motiu pel qual Direcció general de Treball de l’arxipèlag ha
entrat d’ofici en aquest cas és la troballa d’irregularitats en
l’acord que van signar la companyia i el comitè d’empresa, el
qual va comportar 20 acomiadaments, mentre que la resta de
treballadors es van sumar a la plantilla de El Dia, que acabava
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de ser adquirit pel grup. La vista judicial tindrà lloc el proper
dimecres, 20 de novembre, al Tribunal Superior de Justícia de
Canàries (TSJC), que es troba a Santa Cruz de Tenerife.
Segons Costa, entre les irregularitats que ha trobat l’organisme
hi ha la contractació d’un mateix treballador en dues empreses;
un frau de llei en ser el gerent, afectat per l’ERO, propietari de
l’empresa; la pròrroga de contractes temporals mentre es duia
a terme una reducció de la plantilla; l’ocultació de la llista de
treballadors afectats fins al final del procés; o la participació en
la negociació de persones que no són representants dels treballadors, entre altres detalls.
La Unió de Professionals de la Comunicació de Canàries
(UPCC-FeSP) va protestar per la decisió, assegurant que els
arguments econòmics que al·lega Prensa Ibérica per a realitzar
el tancament eren “falsos”. “El tancament del diari La Opinión
fa suposar que les raons no tenen res a veure amb qüestions
econòmiques, sinó que respon a interessos empresarials i
mercantilistes amb la finalitat de mantenir una sola capçalera
del mateix grup a l’illa de Tenerife”, va remarcar la associació.
(Font: Prnoticias)

Lagardère Studios compra la
productora catalana Veranda
Lagardère Studios ha adquirit com a part del seu desenvolupament europeu Veranda, la productora catalana de la sèrie
“#Philo”. L’estudi francès ja era accionista del 50% de la companyia, i ara s’ha fet amb l’altra meitat que era en mans del
Grupo Godo. “Aquesta adquisició a Catalunya permet a Lagardère Studios reforçar la seva presència a Espanya, amb una
marca molt complementària a la de Boomerang TV”, una gran
companyia productora espanyola adquirida el 2015, segons va
dir a la premsa el president de Lagardère Studios, Christophe
Thoral.
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Veranda produeix programes d’entreteniment i ficció, incloent la seva
sèrie insígnia, anomenada “Merlí” en la seva versió original. Emesa
a França a Ciné+ i després a Amazon Prime, la sèrie és visible en altres llocs a Netflix. Lagardère està desenvolupant dues adaptacions
de “Merlí” per a France 2 i per a un canal italià, així com un “spin-off”
per Movistar+ a Espanya. “Hem estat treballant des del principi en la
implementació de sinergies internacionals”, va dir Christophe Thoral.
Un altre dels docu-entreteniments de la seva companyia finlandesa
Aito Media està sent adaptat als Països Baixos per una altra companyia de Lagardère, Skyhigh. (Font: CB News)

Henneo nomena Joan Alegre com a
delegat a Catalunya
Henneo, un dels principals grups de comunicació d’Espanya,
ha incorporat al seu equip directiu a Joan Alegre, un executiu
amb més de 20 anys d’experiència en el sector de la comunicació, especialment en les àrees comercials, màrqueting, esdeveniments i continguts. Joan Alegre és diplomat en Ciències
Empresarials i màster en Direcció de Màrqueting. Fins ara era
director general d’El Periódico de Catalunya, de Grup Zeta,
companyia adquirida en dates recents per Premsa Ibèrica.

Joan Alegre s’integra a Henneo com a delegat a Catalunya,
dins de l’estratègia d’expansió del Grup, sobretot en aquesta
comunitat autònoma. Alegre, ha treballat al llarg de diverses
etapes a Grupo Zeta, no només a El Periódico de Catalunya,
sinó també en el diari esportiu Sport, així com al diari Ara, a
Mediaworks 1966 SL, i a Planeta.
Henneo té el seu origen en Heraldo de Aragón, que l’any que ve
compleix 125 anys, i en fa quatre va iniciar la seva expansió estatal amb l’adquisició del diari 20 Minutos, que té edicions a Ma-
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drid, Barcelona, Sevilla i València. Compta també amb el diari
digital La Información, el Diario del Alto Aragón, Radio Huesca,
la revista Cinemanía, l’empresa de serveis tecnològics Hiberus,
la gestora de publicitat Bluemedia, una unitat audiovisual amb
presència estatal, una planta d’impressió i una empresa distribuïdora. En total, prop de 2.000 empleats i una facturació de
140 milions d’euros anuals. (Font: Heraldo – foto: 20 Minutos)

Premis Ondas 2019

Els premis Ondas 2019 ja tenen guanyadors. Alejandra Andrade
(Fuera de cobertura), Paloma del Río (Esports RTVE) i Carlos
Franganillo (Telediario RTVE) són els presentadors guardonats
aquesta edició. També s’ha valorat i premiat al programa Salvados, de Jordi Évole, per la seva entrevista a Nicolás Maduro
i al Papa Francisco. La Resistència, presentat per David Broncano, aconsegueix el seu primer premi com a millor programa
d’entreteniment amb un any i mig en antena.
Si parlem de sèries espanyoles, l’Ondas 2019 a la millor sèrie s’ha repartit entre Hierro i Arde Madrid, totes dues de la
plataforma Movistar+. Miguel Ángel Silvestre i Candela Peña
s’emporten el guardó com a millors intèrprets per En el corredor
de la muerte i Hierro, respectivament.
En l’apartat radiofònic, Pepa Bueno, de la Cadena Ser, aconsegueix un guardó per la seva direcció en el programa Hoy por
Hoy. Carlos Herrera, el seu competidor a la Cadena Cope, rep
un reconeixement a la seva trajectòria, mentre que Andreu Buenafuente i Berto Romero se’n porten un altre Ondas per Nadie
sabe nada (Cadena SER). Onda Cero rep un altre reconeixement pel programa especial amb motiu del Dia Mundial de la ràdio que va presentar Carlos Alsina. En l’apartat musical, un nou
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premi per a Rosalía. També per a Vanesa Martín per la seva
feina durant tot aquest any així com l’Ondas 2019 a la millor
trajectòria musical a Camilo Sesto, mort recentment.
En publicitat: El Corte Inglés i Pingüí Torreblanca, han estat
Premi Ondas i Sra. Rushmore, Millor agència (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – il·lustració: El Periódico)

El Mundo suprimeix el suplement
cultural Tendències
Després de 15 anys de trajectòria, aquesta setmana el suplement Tendències d’El Mundo de Catalunya s’ha acomiadat amb
la publicació del seu número 700. El magazín cultural va ser
impulsat per Álex Sàlmon, director de l’edició catalana del diari
fins el passat juliol, quan va ser acomiadat en el marc d’una
reducció del paper de les delegacions territorials d’El Mundo.
“Han estat 15 anys meravellosos explicant la part menys oficial de
la cultura barcelonesa. Estem una mica tristos per dir adéu, però
convençuts que el futur ens depara coses igual d’emocionants”,
van piular dimecres des de Tendències. (Font: Comunicació 21)
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El model de The New York Times:
subscripcions i branded content
Per Dircomfidencial

En un moment de crisi de model de negoci en el sector de la
premsa, The New York Times és un exemple per a altres capçaleres, tot i que és difícilment replicable. El diari de la Gran Poma
és un producte pràcticament únic, ja que desplega una cobertura informàtica global i la seva aposta pel periodisme de qualitat “no té rival”, segons va explicar a Madrid Jean Christophe
Demarta, sènior vicepresident Global Advertising de The New
York Times, en un acte organitzat per l’Associació de Directius
de Comunicació (Dircom).

Aquest directiu no va oferir als assistents receptes màgiques per
salvar els diaris, ja que “cada mercat és molt diferent”. En lloc d’això,
va transmetre quins estan sent els vectors que estan han fet de The
New York Times (NYT) una de les capçaleres més influents en el
món i també rendible econòmicament. En l’època de les fake news,
des del periòdic nord-americà mantenen que “la veritat val la pena”
. I mentre altres diaris aposten pel clic i les impressions publicitàries
massives, “nosaltres invertim en periodisme de qualitat”.
Aquest posicionament els ha portat a la rendibilitat econòmica,
després de diversos anys de passar-ho malament. En 2018 van
tenir uns ingressos de 1.748 milions de dòlars (+ 4,4%), amb un
benefici net de 125 milions. I ho han aconseguit principalment
mitjançant dues vies: les subscripcions (que aporten el 60%
dels ingressos) i els continguts patrocinats (o branded content).
Pel que fa al primer d’ells, actualment tenen 4,7 milions de
subscriptors i esperen superar els 10 milions a curt termini. I el
marge de millora encara és ampli, ja que NYT té una audiència potencial de més de 160 milions de persones a tot el món.
Gràcies a les subscripcions, NYT té uns ingressos mitjans per
usuari de 160 dòlars, molt per sobre de Google o Facebook,
que no passen dels 80 dòlars.
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Aquest gran abast entre usuaris que decideixen pagar (entre 4
i 8 dòlars al mes per la tarifa bàsica) s’ha aconseguit amb una
gran inversió prèvia. NYT té 1.750 periodistes treballant en més
de 160 països i que parlen 57 idiomes diferents. Posseeix 32
redaccions, de les que 15 estan en els Estats Units, i publica
notícies en 11 llengües diferents. Tots aquests periodistes escriuen més de 250 peces informatives al dia (90.000 a l’any) i
han aconseguit -com a mínim- el doble de premis Pulitzer que
qualsevol altra publicació. És, així mateix, el mitjà més citat del
món. A més d’això, té en plantilla més de 600 enginyers .
Volen combinar periodisme de qualitat amb l’art del màrqueting.- L’altra gran via d’ingressos de NYT és la publicitat,
que, no obstant, està estancada (va aportar 558 milions de
dòlars l’any passat). Segons Demarta, el model dissenyat pel
diari no està centrat en absolut en el clic, les impressions massives o la publicitat programàtica. “És un mite pensar que la
publicitat digital pot arribar a pagar únicament un periodisme de
qualitat. No és cert”.
En lloc d’això, han posat el focus en el contingut patrocinat
(branded content). “La premsa necessita deixar d’interrompre
als usuaris i començar a proporcionar continguts interessants”,

deia Demarta. Per a això, tenen el Brand Studio, en el qual
treballen més de 150 professionals, entre creatius, editors, dissenyadors, estrategs o productors; amb oficines a Nova York,
París, Londres i Hong Kong. Ja han realitzat 600 programes de
branded content des de l’any 2014, entre els quals estan, per
exemple, treballs per a l’empresa espanyola Iberdrola.
Un dels casos destacats és el d’HP, que té encastat a la seva
seu a periodistes de NYT que realitzen un mitjà de marca per a
la companyia tecnològica. I és que el model de branded content
que proposa la capçalera novaiorquesa passa per estudiar a
fons a l’anunciant -un treball de mesos si cal- per després proposar una estratègia determinada. “Volem combinar periodisme
de qualitat amb l’art del màrqueting”, deia Demarta.
El vicepresident del NYT va explicar que el branded content,
perquè sigui reeixit ha de “mantenir-se fidel a la marca, crear
històries que s’adaptin a totes les plataformes, fer-ho interessant, visual i amb moviment, i fomentar la interacció dels lectors”.
Pel que fa al paper, el directiu del NYT va sostenir que l’edició
impresa es mantindrà sempre que hi hagi lectors disposats a
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pagar per ella, de manera que encara no preveu res a curt termini. De fet, aquesta versió és sostenible avui dia atès que les
subscripcions són bastant cares. Això sí, Demarta va insistir
en que “el nostre futur és digital”, encara que va matisar que
“l’important és el periodisme, no tant les plataformes on el distribuïm”.
Quant a la cloenda de l’edició en castellà del NYT, Demarta va
matisar que la capçalera “seguirà publicant notícies en espanyol”, tot i que sí és cert que no hi hauran peces originals, sinó
traduccions. La decisió d’acabar amb el NYT en espanyol es va
prendre perquè no era un pol atraient de subscriptors hispans,
en un moment en què el diari restringeix les seves inversions a
productes dirigits per elevar el nombre de lectors de pagament.
(Fotografia: Dircomfidencial)

Maldita.es en modalitat electoral
Deja vu és una manera de dir-ho. Espanya farà eleccions estatals el 10 de novembre, a sis mesos després de les eleccions
d’abril, quan el president Pedro Sánchez i el seu partit de centreesquerra van obtenir la majoria d’escons al Parlament, però

després no van aconseguir formar govern. Aquesta és la quarta
elecció nacional de quatre anys a Espanya.
Deja vu també s’estén a les piulades electorals. “Estan fent circulacions des de les darreres eleccions fins a aquestes eleccions”, va dir Laura del Río Leopoldo, coordinadora de Maldito
Bulo, el braç per a la descàrrega de maletes de Maldita.es, la
plataforma de comprovació de fets. Tant a les eleccions d’abril
com a les eleccions de novembre, Maldito Bulo va veure (i continua veient) les cadenes de Whatsapp sobre pactes secrets entre diferents partits. Un exemple és un fals pla entre els partits
de l’esquerra per reduir les pensions després de les eleccions.
Ara Maldito Bulo està verificant gairebé exactament la mateixa reclamació, però aquesta vegada, els hoaxes (falses alarmes) asseguren que les pensions reduïdes provindran de partits polítics de
la dreta: Partit Popular, Vox i Ciudadanos. És a dir, les afirmacions
són purs “bulos” o rumors, i completament sense fonament.
On es troben aquests piulades principalment? Molt sovint desenfrenat al Whatsapp fins que comprovadors de fets innovadors com ara Africa Check, Maldita, Newtral i Chequeado s’han
aprofitat amb estratègies acurades.
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Què té de diferent aquesta elecció? “Estem veient que la desinformació comença més aviat”, va dir Del Rio sobre les diferències entre les eleccions nacionals d’abril i les properes. Alguns
ho han de suposar. El període oficial de campanya dels partits
s’ha escurçat de quinze a vuit dies per a aquestes eleccions i
serà de l’1 al 8 de novembre abans de votar el 10 de novembre. Maldita també ha començat a produir comprovacions de fet
més valorades. Perquè?
“Per donar a un polític més qualificacions veritables que un altre, no sabíem explicar la nostra elecció”, va dir Julio Montes,
cofundador de Maldita.es. “Només donem valoracions certes
quan hi ha controvèrsia. Si dos polítics estan creixent i un diu
que alguna cosa és veritat i un altre diu que és fals, nosaltres
(com Maldito) volem mostrar el que és veritat.” Si no hi ha controvèrsia sobre una afirmació veritable, Maldita no ho comprova.
Nacho Calle és el coordinador de Maldito Dato, el grup de revisió de fets polítics de Maldita.es. Calle diu que Maldita està
veient que alguns partits canvien la seva tàctica. “Algunes campanyes són... que ofereixen reclamacions més genèriques”, va
dir Calle. “Estem veient menys declaracions declaratives, valgui

la redundància, i les campanyes utilitzen paraules com “gairebé”, “pràcticament”, “crec”, que fan que les reclamacions siguin
més difícils de comprovar”.
Com a resposta, Maldita espera donar context a les afirmacions
més vagues amb peces explicatives més properes a les eleccions de novembre. “Com a projecte, ens sentim més a gust
(entrant en aquesta temporada electoral)”, va dir Montes. “Tenim les nostres bases de dades configurades, tenim punts de
contacte amb totes les campanyes per parlar ràpidament amb
reclamacions particulars que volem consultar”.
Maldita, juntament amb el corrector espanyol Newtral, han debatut en directe els debats d’abril de Television Espanola (TVE)
a la televisió pública. Es troba a la base per als debats de novembre. Els objectius de Maldita per a les eleccions continuen
sent els mateixos. “Per sobre de tot, proporcionem explicacions
polítiques a la ciutadania”, va dir Montes.
El cofundador diu que qualsevol persona pot canviar d’opinió,
perquè som humans. “Però si vosaltres, a les eleccions, heu dit
alguna cosa o heu fet alguna cosa i després canvieu d’opinió,
volem que els polítics s’expliquin a ells mateixos”, va dir Mon-
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tes. Per al mes que ve, l’objectiu de Maldita Dato és detectar el
nombre més gran de declaracions falses dels polítics i comprovar-les a temps perquè Espanya pugui tenir la campanya més
neta possible. “No volem afirmacions que tinguin un discurs polític brut, diguem-ne, i pugui influir negativament en l’electorat”,
va dir Calle.
El dia de les eleccions, Maldito Bulo té previst formar un equip
d’emergència per respondre als lectors amb les solucions de
resposta i les seves preguntes sobre la desinformació. “L’equip
d’emergència respon directament a les nostres solucions i intenta eliminar una possible desinformació nova”, va explicar Del
Rio.
Què significa tot això per comprovar els fets? Les verificacions
de dades no estan volant sota el radar en aquestes eleccions
i les campanyes coneixen bé la capacitat de Maldita i d’altres
que poden verificar o eliminar les reclamacions. “Les campanyes han descobert el nostre estil de treball i han notat que utilitzem els seus vídeos de YouTube i què oculten aquests vídeos”,
va dir Calle. “Han descobert com funcionen els verificadors de
fets i les campanyes intenten fer més difícil comprovar els candidats”.

Montes va dir que es preocupa per l’efecte de la retòrica política
en la conversa nacional i la difusió d’informació falsa o enganyosa. “Les passades eleccions van ser intenses, amb temes
forts”, va dir Montes. “Hi va haver un munt de desinformació
sobre immigració i feminisme. Ens preocupem que la desinformació es convertirà en el punt de mira de la campanya.” (Font:
Poynter)

Anàlisi predictiu, la clau per a una
experiència de client satisfactòria
Millorar l’experiència del
client ha estat des de
sempre un dels majors
desafiaments als quals
s’enfronten les corporacions i entitats a escala
global. En plena era digital, la tecnologia ofereix
la possibilitat de conèixer millor al client, les seves necessitats, gustos i preferències,
de cara a oferir-li la solució justa en el moment adequat.
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Per donar a conèixer en profunditat les oportunitats que tanca l’Economia de l’Experiència, Oracle celebra el proper 30
d’octubre a Madrid la seva Modern Customer Experience Summit, un esdeveniment en el qual s’analitzarà com les empreses poden apropar-se als clients per captar la seva atenció i
fidelitzar-los, a través de la tecnologia.
Independentment del sector d’activitat al qual pertanyen, les
empreses porten anys i anys recopilant i emmagatzemant les
dades dels seus clients. L’actual desafiament està en convertir
totes aquestes dades en informació susceptible de ser utilitzada en temps real per generar valor a l’empresa, alhora que
s’optimitza l’experiència del client i se li fidelitza.
Sembla ciència ficció, però no ho és. La realitat és que predir
què volen els clients, el què esperen i ajudar-los a aconseguirho de manera àgil i eficient es tradueix en una experiència favorable, que suposa un salt de qualitat enfront de situacions
en què són ells els que accedeixen a la companyia per donar
compte de la seva consulta, problema o incidència de cara a
resoldre-ho. Gràcies a l’anàlisi predictiu és possible pronosticar
amb precisió les necessitats dels clients, fins i tot abans que
ells mateixos s’hagin decidit. Per tant, l’anàlisi predictiu és una

potent eina per a la retenció de clients, i també per identificar
quan es corre el risc de perdre algun
En definitiva, les dades s’han d’utilitzar no només per vendre
més i millor, sinó per millorar l’experiència del client fins i tot
de manera predictiva. Les empreses que sàpiguen recopilar tot
aquest volum d’informació i emprar-la per crear una experiència
de client perfecta gaudiran d’una major retenció, més lleialtat,
menys incidències de suport, clients més feliços i podran dedicar més temps a afegir noves opcions i oferint un nou valor afegit a la seva marca. (Font: Ipmark – infografia: ElEconomista)

El nou negoci d’alguns mitjans:
vendre tecnologia a d’altres
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“La indústria dels mitjans de comunicació s’està convertint, a
poc a poc, en un subsector de la indústria tecnològica”. Així
explicava l’experta internacional en digitalització de companyies Lucy Küng la difuminació actual de les barreres entre el
contingut i la tecnologia. La investigadora no només es referia a
la demanda de continguts periodístics atractius per part de les
grans plataformes com Facebook o Google.
Els mitjans de comunicació, tradicionalment bolcats en la seva
tasca editorial, s’estan veient obligats a innovar en l’àrea tecnològica per respondre a les noves demandes dels seus usuaris.
Aquests processos tenen com a resultat eines com aplicacions,
bots o sistemes de gestió de continguts (CMS), entre d’altres
solucions, que acaben marcant la diferència entre competidors.
Per això, són cobejades per altres mitjans i, en ocasions, acaben sent comercialitzades per generar vies d’ingressos alternatives a les empreses propietàries.
Ens centrem en els CMS. Aquests casos són els més cridaners
per l’elevat cost econòmic que suposen les operacions i les profundes conseqüències que tenen per a les empreses que els
adquireixen. A més, tenen una evident actualitat, ja que grans
capçaleres espanyoles com El País i La Razón estan immersos

en processos de migració a un nous sistemes de gestió de continguts. Concretament, tots dos han optat per Arc Publishing,
desenvolupat per The Washington Post.
Posseir un sistema de gestió de continguts potent s’ha convertit en una necessitat indispensable per a tots els mitjans de
comunicació que pretenen tenir una presència digital destacada. D’aquesta eina depenen els fonaments de les pàgines web,
com són l’estructura, l’aparença, la navegació, l’estabilitat i la
seguretat, així com altres funcionalitats més avançades.
Segons han assenyalat diversos estudis especialitzats, els
efectes d’aquestes tecnologies no es limiten al producte periodístic, sinó que també potencien certs aspectes organitzatius
de les companyies. Mitjançant l’ús d’un CMS eficaç, augmenta la productivitat dels treballadors, s’automatitzen tasques,
s’agilitzen els fluxos de treball i millora la gestió i la transmissió
dels coneixements. No obstant això, aquesta tecnologia resulta
cara. Crear un sistema propi, totalment adaptat a les necessitats del medi, requereix multitud de recursos humans. L’expert
en periodisme digital José Manuel Rodríguez explica que els
equips tècnics de desenvolupament i manteniment del CMS solen necessitar d’un director tècnic, un cap de sistemes, un cap
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de desenvolupament, administradors de sistemes, analistes i
programadors.
Per això, la majoria de les companyies mediàtiques opten per
contractar serveis tecnològics externs. Es sacrifica un alt grau
de flexibilitat, velocitat adaptativa i personalització a canvi
d’assumir un cost fix, que varia en funció dels plans de subscripció. Encara que en molts casos aquest preu és elevat, sol
ser assumible, en estalviar recursos humans destinats al manteniment a llarg termini. (Font: Xataca – infografia: TechRadar)

GoDaddy: Els negocis sense web
perden fins a un 25% de clients
potencials
Només el 48 per cent de les petites empreses espanyoles afirrma tenir web, malgrat que la presència en línia d’un negoci s’ha
tornat imprescindible per a un 98 per cent dels consumidors,
que -en el 69 per cent dels casos- compra a través d’Internet
encara que la botiga estigui a prop, segons dades d’un informe
presentat aquest dijous a GoDaddy. Sota el nom de ‘El teu negoci té web? Oportunitats i reptes que planteja l’entorn digital

als autònoms i petites empreses d’Espanya el 2019’, l’informe
adverteix que els negocis sense web perden fins a un 25 per
cent dels clients potencials i afegeix que “la manca de coneixements tecnològics i el diners a invertir són els principals obstacles als quals s’enfronten les petites empreses espanyoles per
fer el salt a Internet”.
No obstant això, no només es tracta de tenir presència digital; el
desenvolupament d’una reputació positiva en línia és també un
aspecte crític, ja que el 79 per cent dels usuaris no compraria
un producte o servei si llegís males crítiques sobre ell a Internet. Segons l’informe, els sectors dedicats als viatges, seguides
de la banca i les plataformes de venda d’entrades tenen les
pàgines web millor valorades. A dia d’avui, les petites empreses compten amb eines en línia fàcils d’usar i assequibles que
poden representar una inversió per ajudar a que la seva empresa creixi, ja sigui atraient nous clients o fidelitzant als actuals.
(Font: La Publicidad
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Continua la tendència positiva
en l’Índex de Comportament del
Consumidor, tot i la lleu desacceleració
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Després d’aconseguir el seu màxim històric el passat trimestre,
la confiança dels consumidors espanyols descendeix lleugerament en finalitzar l’estiu. Així ho mostra l’informe Perspectives
del Consumidor de Kantar per al tercer trimestre de 2019. Amb
un valor de 8,02 a finals de juny, l’índex baixa fins a un 0,12,
aconseguint mantenir-se en valors positius. Aquest ascens en
època estiuenca i posterior decreixement ve repetint-se en els
últims anys, il·lustrant les tendències optimistes dels consumidors de cara a les vacances i la cautela un cop finalitzades les
festes.

Segons l’informe de Kantar, aquesta desacceleració no sembla
significar, a priori, que els consumidors espanyols vagin a canviar notablement el seu comportament cap al consum i iniciar un
període de control de despeses. De fet, si observem l’indicador
de valoració de moment de compra, basat en la comparació
entre els consumidors que opinen que és bon moment per comprar i els que opinen que és mal moment, veiem que, tot i que
la tendència segueix mantenint-se positiva i estable, la dada trimestral decau, reflectint un descens generalitzat en aquells que
opinen que és bon moment comprar els 25 serveis o productes
analitzats. De fet, les baixades més importants s’han produït,
precisament, en productes estacionals com vacances o roba i
complements mentre que es manté la reticència als compromisos financers com hipoteques, fons o plans d’inversió, etc.
Aquesta desacceleració en l’índex de comportament del consumidor no sembla afectar en gran mesura a les perspectives
d’ocupació personals, encara que sí a la percepció de la desocupació en termes globals.
Com en anys anteriors, el tercer trimestre de l’any es caracteritza per un augment del pessimisme en relació a la desocupació
general al país, amb un augment del nombre d’espanyols que
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creu que hi haurà més atur en els pròxims dotze mesos, passant del 23% al 33%. És molt possible que, de nou, aquesta
dada estigui condicionat per la quantitat de llocs de treball temporals que tenen lloc a l’estiu i la fi d’aquests contractes entre
agost i setembre.

Millennials i Generació X són
“semblants digitalment” però els
primers recorren més al mòbil i els
influencers per comprar

Per la seva banda, es manté estable el percentatge d’espanyols
(72%) que creuen que hi ha poques o cap possibilitat de perdre
la feina, igual que aquells que consideren que els seus ingressos seguiran igual (58%), tot i que sí augmenten aquells que
diuen no saber com evolucionaran els seus ingressos, segurament a causa de la ja comentada estacionalitat laboral que es
produeix a l’estiu. (Infografia: Kantar)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’informe de Kantar
Perspectives del Consumidor, només cal CLICAR AQUÍ

Els millennials i els integrants de la Generació X són “semblants
digitalment” en relació als seus hàbits de consum, encara que
els primers recorren més al mòbil i els influencers a l’hora de
consumir productes en línia. Els primers compren una mitjana
de 2,3 vegades al mes, sobretot roba (63,8%), mentre que la
Generació X ho fa una mitjana de 1,98 vegades al mes i opten,
principalment, per articles d’electrònica (58 , 6%).
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Així es desprèn de l’ ‘Estudi d’hàbits de consum Millennials vs
Generació X’ presentat aquest dimecres pel director de IAB
Spain, Javier Pérez, i la directora d’Operacions de la companyia, Belén Acebes. Tots dos van precisar que, a l’hora
d’informar-se sobre un producte, els comentaris d’altres usuaris
i les publicacions sobre productes en xarxes socials “guanyen
pes”, especialment entre els millennials. Entre les seves preferides destaquen Youtube i Instagram per sobre de Facebook,
líder entre la Generació X.
Els millennials es deixen guiar més per l’opinió dels influencers a l’hora d’establir els seus hàbits de consum, encara que
aquests són el “mitjà” menys utilitzat per informar-se i menys
valorat entre tots els analitzats. Els més joves són també els
“més disposats” a pagar un “plus” per reduir temps de lliurament de productes (3,08% enfront del 2,83% de l’anterior generació) però a l’hora de recollir els seus productes ambdues
generacions prefereixen l’enviament a casa sense despeses i
la possibilitat de recollir-los en botiga física.
La Generació X es mostra “més fidel” i és “més estable” en la
seva relació amb les marques davant d’altres més econòmiques mentre que els millennials “considerarien més una altra

marca que ofereixi el mateix producte més barat” i valoren més
una “imatge simpàtica “i un tracte proper i amable a l’hora de
repetir experiència.
Els dos grups atorguen la mateixa “confiança” als comentaris
d’altres usuaris sobre una marca que a la informació publicada
per la pròpia marca i veuen “raonable” veure publicitat si això
els permet comptar amb un servei gratuït. En conjunt, les dues
generacions consumeixen una mitjana diària de més de tres
hores d’Internet, especialment a través del mòbil, usat per el
97,3% i el 97% dels usuaris de les dues generacions, respectivament.
El percentatge de millennials que utilitzen la televisió connectada
ha baixat al 39%, tot i que supera al percentatge d’usuaris de la
Generació X que la fa servir (34,3%) i, a l’hora d’informar-se, la
televisió segueix sent el mitjà “de referència “per a la Generació
X (77,4%) mentre que set de cada deu millennials (74%) es decanten per les xarxes socials, a través de les quals també interactuen amb familiars i amics, s’informen o segueixen a famosos.
Pel que fa a continguts que consumeixen, aquests “són molt
similars” i entre ells destaquen la missatgeria instantània, les
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xarxes socials i els serveis de banca. El segueixen la compra
i venda de productes, àmbit que “lidera” la Generació X, amb
un 61,2% enfront d’un 51,4%, mentre que els millennials destaquen en el consum de música, amb a un 72,2% davant un
59,3% i la televisió i sèries, amb un 56% enfront d’un 47,2%.
Finalment, l’informe també recull els principals “valors” per
a cada generació, entre els quals destaca la família, per al
83,7% d’integrants de la Generació X i el 78% de millennials; o
l’honestedat (62,7% enfront de 56,1%). Per als més joves destaquen també la importància de la igualtat (43,7% enfront de
37,7%), l’èxit (22,4% enfront de 15,6%) o la bellesa (14,6% enfront del 6, 8%). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:
Ipmark)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi d’IAB Spain Estudi d’hàbits de consum Millennials vs Generació X. CLICAR
AQUÍ

No només la premsa catalana rep
ajuts. Totes se les pensen
Les dificultats de la premsa escrita a Espanya per fer front a la
crisi de model no han acabat amb una de les seves pràctiques
més censurades: els anuncis de caràcter sexual. Un contingut
publicitari de dubtosa ètica i en minva pel qual els diaris espanyols ingressaven més de 40 milions d’euros anuals en 2007.
Tot i que aquestes xifres formen part del passat, el debat sobre
la fi d’aquesta publicitat en premsa continua molt viu. En part
perquè en els últims anys s’ha fet amb un espai més gran a
Internet. Diaris com la Gaceta, Público, 20 Minutos, El País,
La Razón o més recentment Diario de Mallorca, van deixar de
publicar anuncis de contactes per decisió pròpia, però fa temps
que es vénen exigint mesures governamentals per la seva prohibició.
El fet és que la premsa escrita no està per perdre diners. I
arriba la compensació. Els governs autonòmics recorren a les
ajudes econòmiques. Madrid i Andalusia van impedir en el seu
dia qualsevol forma de finançament públic, ja sigui a través de
subvencions, contractació o publicitat, en aquells mitjans que
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publiquen anuncis de caràcter sexual. Eliminats aquests anuncis arriba l’ajuda.
Ara, la “prohibició” d’anuncis sexuals a la qual busquen sumarse pròximament Astúries i Castella i Lleó. La comissió d’igualtat
de les corts castellanes ha aprovat fa uns dies una proposta
socialista amb la qual insten a la Junta perquè tanqui l’aixeta de
diners públics als mitjans que no subscriguin el compromís de
posar fi a aquests anuncis, reconeixent així que d’ajudes n’hi
ha. (Font: Dircomfidencial)

així mateix la utilització publicitària de la imatge de persones
amb notorietat pública. En aquesta petició, el Defensor del Poble excloïa de la prohibició de fer publicitat a Loteries i Apostes
de l’Estat i a l’ONCE.

Perquè la Loteria Nacional i l’ONCE
estarien excloses de la prohibició de
la publicitat de jocs i apostes?
El Defensor del Poble va elevar al Govern d’Espanya el passat
mes de maig una recomanació perquè es prohibís la publicitat
de les cases de jocs i apostes en els mitjans de comunicació.
Com a alternativa, aquesta institució, presidida per Francisco
Fernández Marugán, va sol·licitar que almenys s’augmentin les
franges horàries en què aquest tipus de publicitat quedi prohibida, de manera que no assoleixin els horaris infantils; i prohibir

Però, per què aquestes dues entitats queden fora del veto a la
publicitat de les cases de jocs i apostes? Dircomfidencial ha
preguntat això mateix al Defensor del Poble, que ha contestat
que tant Loteries com l’ONCE estan excloses de la prohibició
perquè es tracta d’ entitats de caràcter social sense ànim de
lucre que destinen part dels seus ingressos a fins socials. Un
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altre dels arguments esgrimits pel Defensor del Poble és que
ni Loteries ni l’ONCE fan una publicitat “tan agressiva com les
entitats privades”. L’organisme també incideix que les dues
entitats «tampoc tenen establiments que incompleixin horaris
d’obertura o utilitzin reclams per atraure col·lectius que, com és
el cas dels menors, poden ser més vulnerables” .

que augmentar la seva inversió publicitària. En aquest primer
semestre de l’exercici, aquest tipus de companyies ha destinat
a la publicitat 88 milions d’euros a Espanya; és un 7% més que
en el mateix període de l’any anterior, percentatge molt superior
al que registra el mercat publicitari espanyol, que s’ha mantingut pla a la primera meitat de l’any.

Cal recordar que tant l’ONCE com Loteries són dos dels grans
anunciants d’Espanya, de manera que la prohibició d’emetre
publicitat seria un cop important tant a mitjans com a agències
de publicitat. Per a aquest any, Loteries té un pressupost publicitari de 64 milions d’euros; mentre que l’ONCE va invertir
al voltant dels 50 milions l’any passat. Tampoc cal oblidar que
Loteries és un dels grans contribuïdors a la Hisenda espanyola
donat el seu caràcter públic i els impostos que generen els seus
premis. En total, les arques públiques van ingressar 2.253.000
l’any passat procedents directament de Loteries.

En 2018, les companyies que operen en aquest sector van gastar un total de 170 milions d’euros, que és 2,5 vegades més
que la xifra destinada a 2013. Gairebé amb total seguretat, el
sector batrà un nou rècord el 2019 , tal com ha anat el nivell
d’inversió en el primer semestre de l’any. (Font: Dircomfidencial
– infografia: okdiario)

Concurs de gestió publicitària de
RENFE per 83,5 milions d’euros.

Segons ha assegurat el Ministeri d’Hisenda, el Govern té la voluntat de millorar la redacció del Reial Decret de comunicacions
comercials de les activitats del joc i joc responsable , en consideració al recomanat per la institució. I mentre el Govern -en
funcions- revisa la normativa, les cases d’apostes no fan més

Renfe Operadora comunica la licitació per a contractació de la
Gestió i Inversió Publicitària del Grup Renfe a Mitjans de Comunicació: televisió, Internet, ràdio, premsa, revistes, exterior,
cinema i anuncis oficials. Valor total estimat: IVA exclòs: 69 milions d’euros.
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De manera resumida, els serveis de gestió i inversió publicitària
en mitjans de comunicació consisteixen en: Planificació de les
campanyes de publicitat del Grup Renfe; compra de mitjans
tant per a campanyes com per a accions aïllades; assessorament i investigació de mitjans per a l’anunciant quan aquest així
ho requereixi; avaluació contínua de la inversió publicitària del
Grup Renfe, així com elaboració dels informes corresponents,
actualitzant la mateixa.
Termini per a la recepció d’ofertes o sol·licituds de participació:
12 de novembre de 2019, a migdia.. Hora Local: 12:00. Les
ofertes només es poden presentar en espanyol. (Programa Publicidad)

Peugeot porta el futur al present
La marca d’automòbils realitza una campanya global multigeneracional davant el llançament del nou Peugeot 208 com un
projecte clau per mostrar la seva innovació i desvinculació del
que és avorrit. Per acompanyar el llançament del nou model, la
companyia ha destapat un projecte internacional amb el qual,
per la seva naturalesa, il·lustra la seva promesa de despresti-

giar el futur. El projecte serà revelat per la marca a principis de
novembre, després de llançar la versió elèctrica del nou 208
(el primer automòbil elèctric ‘de nova generació’ de Peugeot) i
desafia el problema social de la contaminació acústica.
Al costat de l’agència de publicitat francesa BETC, s’ha desenvolupat la primera cartellera capaç de transformar les vibracions d’ones sonores emeses per la ciutat en energia elèctrica, la qual servirà per carregar el vehicle alhora que torna la
tranquil·litat a la ciutat. “Com la tecnologia de la piezoelectricitat
està en desenvolupament, el projecte experimental il·lustra perfectament la mentalitat de Peugeot, sempre decidida a innovar
per fer que la ciutat del demà sigui millor i més emocionant.
Sense contaminació acústica, les nostres ciutats inevitablement seran més ‘avorrides’”, assegura Rémi Babinet, director
fundador de BETC.
El llançament s’ha fet ja efectiu a França i properament veurà
la llum de manera internacional en televisió, cinema, xarxes socials i digitals. (Font: El Publicista)
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Havas Media Group repeteix com a
agència de mitjans de Hyundai i KIA
Havas Media Group ha tornat a ser l’agència de mitjans triada per
gestionar la publicitat de les marques Hyundai i KIA. El procés de
selecció del proveïdor publicitari va començar el desembre de
l’any passat i ha estat dirigit per Innocean, que és l’agència principal de Hyundai i KIA a nivell global. Havas Media Group porta
treballant amb aquestes dues marques des de fa 10 anys . El
nou contracte serà efectiu en les properes setmanes. (Font: Ctrl)

Barcelona acull el festival de
creativitat europeu ADCE 2019
L’ADCE European Creativity Festival arriba enguany a la seva
sisena edició. Es tracta d’un espai de trobada per a la creativitat i el disseny gràfic europeus que reunirà entre el 8 i el 9 de
novembre a Barcelona a professionals del sector de tot Europa.
Enguany el lema de la trobada és “Celebrating the people who
are already building a better tomorrow”, un missatge per reivindicar el poder transformador de la creativitat en la societat.

A més de conferències,
també
s’organitzaran
Workshops i tallers sobre com la creativitat i el
disseny poden ajudar a
transformar les idees en
accions d’alt impacte i
propòsit. L’últim dia, el 9 de novembre, es lliuren els premis
ADCE Best of European Design and Advertising Awards, que
aquest any compleixen 28 edicions i per al qual hi ha 57 jurats
de tot Europa en el Jurat.
La cita amb el festival que organitza l’associació sense ànim de
lucre Art Directors Club of Europe (ADCE) és al Disseny Hub
de Barcelona. Formen part d’aquesta associació altres 23 organitzacions de dissenyadors gràfics i creatius publicitaris de
21 països europeus: Alemanya, Àustria, Xipre, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, Geòrgia, Letònia, Lituània, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Portugal , Regne Unit,
República Txeca, Romania, Rússia, Suïssa i Ucraïna. (Font i
infografia: Ipmak)
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Mitjans de comunicació en assistents
virtuals, oportunitat pels mitjans
locals
Per Kanlli Digital Media

Els mitjans de comunicació en assistents virtuals tenen un ardu
encara que emocionant camí per davant. La penetració dels
altaveus activats per veu està creixent ràpidament, pel que el
seu ús s’està generalitzant, tot i que encara es troben en un
nivell de desenvolupament molt primari, el que genera molta
frustració en l’usuari, en relació a la realització de tasques més

complexes. Un 14% dels nord-americans adults fa servir smart
speakers amb regularitat i les previsions són que el 2022 estaran presents en més de la meitat de les llars dels Estats Units.
Més enllà dels usos passius d’aquests dispositius per reproduir
contingut d’àudio o podcast específics -que suposa el mateix
consum de continguts però en diferent dispositiu-, les interaccions natives amb les notícies són generalment breus i no particularment freqüents. Mentre que al voltant de la meitat dels
usuaris d’altaveus intel·ligents ha provat la funció de notícies,
només una quarta part sol·licita notícies diàriament i únicament
l’1% diu que és la característica més important , en comparació
amb el 61% que cita música, el 6% prefereix obtenir resposta a
consultes generals i el 4% que valora la informació meteorològica, segons dades del Regne Unit.
Existeixen molt poques dades sobre l’ús de contingut de notícies a través d’aquesta tecnologia, així com sobre estratègies
d’editors i plataformes, però és un fet que les interfícies de veu
seran un tema crític per als mitjans en un futur no molt llunyà.
No obstant això, sí que hi ha dades que evidencien que el consum de notícies en aquests dispositius actualment és més baix
del que podria esperar-se, i se centra en continguts molt breus.
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Sobre demografia, és rellevant que els majors de 55 anys són
molt més propensos a escoltar la ràdio en viu a través d’altaveus
intel·ligents, mentre que els usuaris de entre 25 i 34 anys tenen
més probabilitats d’accedir als podcast. Lògic, ja que és tendència heretada del seu consum de continguts d’àudio habitual.
Aquestes dades ajuden a fer-se una idea per començar, però
els mitjans de comunicació en assistents virtuals es convertiran
en una cosa molt diferent al que actualment coneixem.
Si parlem de podcast, s’aprecia que el seu consum a través
d’smart speakers és més baix del que es podria esperar, i encara molt menor que el de la ràdio en viu. Només entre l’un i el cinc
per cent de l’escolta de podcast prové d’altaveus intel·ligents
en l’actualitat, segons dades aportades per editors britànics i
nord-americans. Les baixes dades poden ser conseqüència de
diversos factors, com la dificultat del seu descobriment, el desconeixement d’ús per a la recerca, el seu caràcter personal i de
nínxol (no són continguts de consum en una àrea compartida
de l’habitatge) o la tendència a la seva escolta fora del domicili.
Què han de fer els editors?
Són moltes les preguntes que suren en l’aire, com ara quin és
el moment adequat per invertir, com treure profit d’aquest nou

escenari, quina prioritat se li ha de concedir, etc. Independentment de com cada mitjà abordi aquestes qüestions, en funció
dels seus mitjans o prioritats, és evident que no convé quedarse enrere.
Particularment, i per la seva naturalesa, les emissores han
de treballar perquè els seus productes informatius i els seus
podcast s’adaptin a aquest nou entorn amb versions natives i
que siguin accessibles. Les emissores de ràdio gaudeixen de
l’avantatge de comptar amb la infraestructura i habilitats relacionades amb la creació de continguts d’àudio, amb l’objectiu
d’adequar a la interfície sonora seves notícies i continguts de
forma senzilla i certament més econòmica que un altre tipus de
mitjans.
Per la seva banda, els editors de premsa escrita ho tenen més
difícil en el sentit que necessiten realitzar inversions en equips i
infraestructures enfocades a la creació de continguts específics
per a ser escoltats. No obstant això, en termes d’innovació, pot
ser que els editors de diaris estiguin en una millor posició per
trencar amb les convencions d’àudio tradicionals, sent capaços
de crear experiències diferencials i natives.
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Oportunitat per als mitjans locals.- Mentre que els mitjans
locals podrien centrar-se en oferir informació d’utilitat, d’un menor abast geogràfic i major interès, els editors d’abast nacional
veurien el seu avantatge diferencial en els continguts de nínxol.
En termes generals, les experiències d’assistència interactives
suposaran un valor significatiu, tot i que el seu desenvolupament sigui un desafiament a curt termini. La creació d’skills
(l’equivalent a aplicacions mòbils) es torna una necessitat.
No s’ha de passar per alt que és probable que, en un futur no
molt llunyà, els smart speakers es desenvolupin per a, en molts
contextos, funcionar complementats amb continguts visuals. La
tendència és que aquests dispositius s’integrin amb pantalles
a nivell general. En aquest sentit, els mitjans de comunicació
en assistents virtuals hauran de tornar a replantejar l’estratègia
comptant amb imatges, creant continguts audiovisuals adequats al cent per cent als assistents domèstics. No obstant això,
referent a això també sorgeix el dubte sobre com els editors de
notícies podran aprofitar aquest format. Tot apunta, però, que
el gran beneficiari seran els mitjans de proximitat, a poc que
siguin llestos. (Infografia: Kanlli)

NOTA: Per aprofundir en el coneixement d’aquest nou entorn
de veu, El Butlletí us convida a descarregar “L’era de la veu:
assistents virtuals i voice màrqueting”, de Kanlli. CLICAR AQUÍ

Estudi Neuro: Diaris molt interessants
i que sensibilitzen

L’editora News Works Nova Zelanda utilitza la neurociència per
explorar la resposta del cervell quan llegim un diari i veiem la
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televisió. La naturalesa molt complementària dels dos mitjans
també va capturar un fort efecte primari. Això significa que és
molt més probable que la publicitat s’inclogui a la memòria a
llarg termini del consumidor. En el futur, els consumidors tindran
més probabilitats de recordar i d’actuar en la publicitat a l’hora
de decidir comprar un producte o utilitzar un servei.
En resum, segons la seva nota de premsa (que es pot llegir aquí,
News Works NZ ha utilitzat la neurociència per fer un viatge dins
del cervell dels consumidors mentre es dediquen a la publicitat
en diferents mitjans de comunicació. Han analitzat com responen
les persones a diferents canals i ho han combinat amb treballs
similars de News Works UK. Aquesta investigació, segons els
seus autors, permet comprendre els papers dels mitjans informatius (impresos i digitals), televisió i mitjans socials. Analitzen
els punts forts de cada mitjà de comunicació, els efectes acumulats d’una estratègia de canals mixta i com optimitzar-se per a la
creació de marca davant la crida a l’acció. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: News Media Works)
NOTA: El Butlletí us ofereix la nota de premsa de l’editora AQUÍ
i una informació més completa sobre aquest interessant estudi
si CLIQUEU AQUÍ

El 017 serà el nou número gratuït de
l’INCIBE per realitzar consultes sobre
ciberseguretat
El número 017 s’ha assignat com la nova Línia d’Ajuda en Ciberseguretat. El director general de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) ha sol·licitat mitjançant escrit aquesta
assignació, substituint a l’anterior nombre de nou xifres que
s’usava per a aquesta finalitat (900 116 117), el qual encara
segueix actiu. Segons el BOE, el principal objectiu d’aquesta
línia és centralitzar els serveis d’atenció telefònica del INCIBE,
dirigit a consultes o dubtes sobre ciberseguretat, privacitat i ús
d’internet, en horari de 9 a 21 hores, durant tots els dies de
l’any.
El 017 és un número de telèfon gratuït, al qual podran trucar
tant menors d’edat com a adults en l’horari anteriorment comentat. Segons el BOE, no es canvia el servei ja existent, sinó
que es canvia la seva assignació telefònica perquè sigui “reconeguda fàcilment per la població”. El principal objectiu d’aquest
número (igual que en la numeració anterior), és realitzar consultes relacionades amb ciberseguretat i internet.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

NOVES EINES
El al BOE inclou un ampli llistat de temes sobre els quals es
pot preguntar. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

The Washington Post crea una
nova aplicació per llegir articles a la
televisió
El Washington Post ha creat una aplicació perquè els usuaris
puguin llegir els seus articles en televisors intel·ligents. L’equip
de productes d’Emerging News de Washington Post te cura de
les principals històries del dia i les lliura a través de l’aplicació
com a experiència interactiva. “Aquest no és un producte de
vídeo”, va afirmar Kat Downs Mulder, vicepresidenta de disseny
i producte de The Washington Post. “Hem creat una experiència de futur que permet als lectors accedir al nostre periodisme
d’una manera convenient i descobrir un paper diferent que poden tenir les notícies a la seva vida.”
Els usuaris poden desplaçar-se per les imatges gràfiques a pantalla completa i els titulars que apareixen a l’aplicació. Poden fer
clic per llegir cada article completament, veure vídeo i escoltar
àudio. L’aplicació també ofereix tipus de lletra ajustables, mides

de text i esquemes de colors. Ara disponible a Amazon Fire TV
i Apple TV, el llançament de l’aplicació està patrocinat per SAP.
Els usuaris poden buscar The Washington Post a Amazon Fire
TV o Apple TV, o bé buscar l’aplicació en un telèfon o ordinador
per baixar-la als seus dispositius de TV. (Font: Media Post)

Google presenta Nest Mini: so millorat
i compromís amb sostenibilitat
Nest Mini proporciona greus que són dues vegades més potents que els de l’original Google Home Mini (des 60-100 Hz a
màxim volum ). Els experts enginyers d’àudio han desenvolupat
i patentat un programari de sintonització d’àudio, que permet
aprofitar al màxim el maquinari amb un so complet, clar i natural
en cada nivell de volum.
Si hom està escoltant música, podcasts o un altre tipus d’arxius
d’àudio en el Nest Mini, els llums LED s’encendran quan la teva
mà s’apropi al dispositiu, indicant on pots tocar per ajustar el volum. També han millorat la capacitat de Mini per distingir la nostra veu en entorns sorollosos. A més, Nest Mini ajusta el volum
de l’Assistent, les notícies o els podcast de forma automàtica
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tenint en compte els sorolls de fons que hi hagi en aquell moment. D’aquesta manera, quan estigui en marxa el rentaplats i
li preguntin pel temps, escoltaran l’Assistent de Google amb un
volum de veu més elevat.

El poder de l’àudio va més enllà de la música, i pot ser una
manera útil d’estar en contacte amb els membres de la teva
família. Amb la funció Google Duo a Google Home i els altaveus
Nest, es pot fer una trucada als teus dispositius des de la app
Google Home, utilitzar la funció d’intèrfon per parlar de dispositiu a dispositiu o fins i tot trucar a algú que estigui a l’altra banda
del món de forma gratuïta. Tot el que es necessita és un compte
en Duo i un Google Home o un altaveu o pantalla intel·ligent
Nest. (Font: Programa Publicidad)

Mix, una eina per trobar el més
rellevant del web

Es pot connectar Nest Mini amb els teus altres dispositius Nest
per crear un sistema de so per a tota la casa. Si es té més d’un
altaveu o pantalla intel·ligent, Google Nest crea tants grups
com es vulgui a l’app Google Home, i es pot gaudir de música,
podcast i tot el que el que es vulgui per tota la casa.

D’acord als teus interessos. Mix és una eina que et permet descobrir el millor de la web. Conegut anteriorment com StumbleUpon, aquest recurs té com a objectiu ajudar els reporters i altres
usuaris a descobrir contingut de notícies que d’altra manera no
haurien trobat. La idea és que les notícies, les funcions de vídeo o els blocs es converteixin en “col·leccions” per tenir la data
més ordenada, curada i de fàcil accés, explica la plataforma,
recomanada per Journalism.uk.
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Només cal que creus un compte amb alguna xarxa social per
començar. Mix et demana que seleccionis tres temes o interessos. A la vista d’escriptori després veurà articles relacionats
d’una varietat d’editors. La funció ‘Explorar’ a la part superior de
la pàgina serveix per buscar temes individuals, notícies o temes
que siguin necessaris. La font de notícies ‘For you’ generarà
resultats mixtos en funció dels teus seguiments i publicacions, i
la font de notícies ‘explorar’ generarà un conjunt aleatori de resultats perquè puguis navegar. Mix li demanarà que enganxi la
URL de cada article individual a la barra de text, abans d’afegirla a una nova col·lecció. També pot afegir articles en múltiples
categories. En el seu perfil personal, veurà els articles que ha
carregat i ‘recopilat’ a tot el web. (Font: Clases de Periodismo)
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JTI, el nou projecte de RSF per
premiar el periodisme de qualitat
Per Social Netlink

El periodisme de qualitat (contingut de qualitat) encara té bons
dies a la xarxa. De fet, Reporter sense Fronteres acaba de
llançar un nou projecte que revolucionarà el món dels mitjans
de comunicació donant resposta a un greuge que va plagiar la
premsa.

Durant un seminari sobre “Fake News i discurs d’odi als mitjans
de comunicació senegalesos”, celebrat a Dakar (Saly), el senyor Assane Diagne -en representació de RSF- va anunciar la
notícia. La Journalism Trust Initiative serà una gran revolució
per a la premsa, ja que dóna suport a la llibertat d’opinió mitjançant l’accés a la informació i els mitjans pluralistes independents i té l’objectiu de donar suport al periodisme digne del seu
nom, premiant el respecte d’estàndards ètics i bones pràctiques
professionals.
L’objectiu és informar tant la presa de decisions tant humana
com algorítmica en el centre de la distribució i el consum de
continguts periodístics en línia de manera que pugui aparèixer
un panorama digital més saludable que tots els ciutadans i tots
els mitjans de comunicació professionals. però també pot beneficiar-se la societat en general.
La idea del projecte és poder obtenir el màxim de mitjans per ajudar-los en el respecte dels estàndards ètics i l’acompanyament
en els anuncis en línia. Una manera de desviar la ventura financera de Fake News en benefici del periodista. De fet, les
notícies falses obtenen més de 235 milions de dòlars l’any.
Malauradament, aquests diners estan en mans de periodistes
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que produeixen contingut de qualitat. Per fer-ho front, el projecte JTI col·laborarà amb els elements de la publicitat com Google i Facebook perquè puguin disposar de mitjans de qualitat,
creïbles i puguin facilitar el mercat publicitari en línia.
JTI, una oportunitat per a la premsa, ha estat llançada a Europa i els Estats Units, amb Reporters Sense Fronteres (en
col·laboració amb la Unió Europea de Mitjans Audiovisuals
(EBU), la Red Global Editors Network (GEN) i Agence FrancePresse (AFP), i ja inclou fundacions d’universitats, grups de
premsa, sindicats, organitzacions patronals, etc.
Els mitjans de comunicació que desitgin unir-se a la Plataforma
s’han de registrar avui, 18 d’octubre de 2019, en aquest enllaç.
(Infografia: Digital Transmedia)

La Comissió Europea posa en
marxa un observatori contra la
desinformació
La Comissió Europea ha anunciat la licitació d’un projecte per
crear una plataforma digital que ajudi a combatre la desinforma-

ció a Europa. L’Observatori Europeu de Mitjans Digitals servirà
com a centre perquè verificadors de fets, acadèmics i investigadors col·laborin entre si i es vinculin activament amb mitjans
de comunicació i experts en alfabetització mediàtica . Una de
les seves funcions serà la de donar suport als responsables
polítics. La convocatòria de la licitació es va obrir l’1 d’octubre i
s’estendrà fins al 16 de desembre.
La convocatòria de licitacions de fins a 2,5 milions d’euros és
el primer pas cap a la implementació d’un centre europeu per
combatre la desinformació en línia. L’Observatori Europeu de
Mitjans Digitals permetrà als verificadors de fets i als investigadors acadèmics, unir els seus esforços i col·laborar activament amb organitzacions de mitjans i experts en alfabetització
mediàtica. La plataforma proporcionarà als professionals dels
mitjans, mestres i ciutadans informació i material destinat a
augmentar la consciència, desenvolupar la resiliència a la desinformació en línia i donar suport a les campanyes d’alfabetització
mediàtica.
La creació de l’Observatori és un dels elements del pla d’acció
de la Comissió de la lluita contra la desinformació. L’objectiu
del pla és reforçar les capacitats i enfortir la cooperació entre
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els estats membres i la UE en diverses àrees clau: millorar la
detecció de desinformació, coordinar respostes, treballar amb
plataformes online i la indústria de mitjans, crear consciència,
i capacitar els ciutadans per respondre a la desinformació en
línia. El pla preveu accions concretes per ajudar els verificadors
de fets i investigadors en la seva lluita per comprendre i descobrir les fonts de desinformació .
La Comissió es va comprometre a finançar una plataforma digital que connectarà en xarxa equips multidisciplinaris nacionals independents, i aquesta convocatòria de licitació és una
implementació directa del compromís assumit en el pla d’acció.
(Font: Laboratorio de Periodismo)

Quin és l’impacte de la mentida, les
notícies falses, la desinformació i els
rumors?
Les Primeres Jornades científiques sobre mentida news, marques negres i reputació es celebren aquesta setmana a la Universitat d’Alacant, organitzades per la Càtedra de la Marca Corporativa de la UA_Brandscience, grup de recerca de la marca

corporativa i la UA. Es tracta de la primera trobada científica on
reflexionar i conèixer l’últim sobre l’impacte en la nostra vida i
en les nostres empreses, de la mentida, les veritats a mitges,
l’opacitat, els fets i notícies falses, la desinformació i els rumors.
Sota tres grans temes “Els perquès de la mentida”, “Quan ho
mentida neix i impacta a l’empresa” i “La lluita contra el fake”
experts de diferents sectors professionals i investigadors tractaran d’analitzar com impacta la mentida, les veritats a mitges ,
l’opacitat, els fets i notícies falses, la desinformació i els rumors
en la nostra vida i en les nostres empreses.
Les Jornades comptaran amb les intervencions d’experts en
diferents camps i finalitzaran amb la presentació de Newtral,
empresa de nova creació de contingut audiovisual que treballa,
entre altres aspectes, la innovació en el periodisme a través
del fact-checking, o verificació de dades. Mitjans com Maldita.es, coneguts per desentranyar rumors i notícies falses, són
signants del codi de principis de l’International Fact-Checking
Network. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Publicats al Diari Oficial de la
Generalitat més de 500 termes
catalans nous
Han sortit publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7975, del 7 d’octubre de 2019) 510 nous termes catalans normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT durant
l’any 2018 i el primer trimestre de 2019. Destaquen especialment, pel nombre de termes, els apartats dedicats a la informàtica, els sistemes d’informació, la meteorologia, l’empresa i
el màrqueting, la sexualitat i la zoologia.
L’apartat d’informàtica conté sobretot termes de ciberseguretat (atac d’interferència, atac d’inundació, ciberassetjament,
pesca de credencials) i de xarxes socials (trol, piulada o tuit,
youtuber | youtubera, etc.). També s’hi recullen alguns termes
d’audiovisuals (efecte bala, espòiler, oclusió ambiental, etc.).
Pel que fa a l’apartat de sistemes d’informació, conté una vintena de termes relacionats amb els formats de visualització
de dades més utilitzats actualment; per exemple, diagrama de
caixa, diagrama de xarxa, gràfic d’intensitat de colors, gràfic

de barres, etc. Aquests termes provenen majoritàriament de la
Guia de visualització de dades, editada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
Les fitxes completes de tots aquests nous termes són consultables al web del TERMCAT, a través de la Neoloteca i el Cercaterm, i també al web de l’Optimot. El Consell Supervisor és
l’òrgan que s’encarrega oficialment de la normalització de la
terminologia en llengua catalana i està format per lingüistes i
especialistes vinculats al TERMCAT i a l’Institut d’Estudis Catalans. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El percentatge global d’ús del català a
Internet és del 65,66%
S’ha fet pública l’actualització mensual del resum de situació
del Baròmetre de l’ús del català a Internet de WICCAC a 30
de setembre del 2019. Aquest és el resum de les dades mes
destacades:
• El percentatge global d’ús del català és del 65,66% (alt), 0,03
punts percentuals superior al del mes anterior (65,63%).
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• Hi ha 10 dels 35 sectors analitzats a l’estudi que tenen un percentatge d’ús del català inferior al 50%. N’hi ha 7 que tenen un
percentatge del 30 al 50% (baix) i 3 inferior al 30% (molt baix).

Podeu llegir la notícia sencera en aquest enllaç. Altres enllaços
del baròmetre:
- Baròmetre de l’ús del català a Internet - http://wiccac.cat/
webscat.html
- Resum de situació del Baròmetre de l’ús del català a Internet
- http://wiccac.cat/resum.html
- Històric dels Resums de situació del Baròmetre de l’ús del
català a Internet (des d’agost del 2002) - http://wiccac.cat/
hist_resums.html (Font: TERMCAT)

Formació al Col·legi de Periodistes
E-mail màrqueting: una eina per redescobrir.- Online. Del
dimarts 22 d’octubre al divendres 15 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.
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 re-
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lacionals i comunicatives que el Protocol aporta a empreses i
institucions.

mapes i línies del temps per complementar la informació. Karma Peiró t’explicarà com utilitzar-les per explicar històries.

Indesign per a periodistes.- Barcelona. Dijous 24 i 31 d’octubre
i 7 de novembre (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.

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi.- Del 4 al
29 de novembre. Aula Virtual - Nivell 2 - El curs, impartit per
Nereida Carrillo, pretén que els i les alumnes puguin aprendre
d’una manera molt pràctica com elaborar un reportatge multimèdia. Reflexionarem sobre què és un reportatge multimèdia,
n’analitzarem alguns exemples i veurem com elaborar-ne un.
Debatrem els errors freqüents i com esmenar-los.

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,

Introducció al SEO per a comunicadors.- Del 4 al 30 de novembre. Aula Virtual - Nivell 3 - L’objectiu del curs, a càrrec de
Pilar Yépez, és entendre què és SEO (Search Engine Optimization) des d’una perspectiva global i aplicar-lo des d’un punt
de vista pràctic a la nostra feina com a professionals de comunicació.
Workshop de generació d’idees per a blocs.- Dilluns 4 de
novembre (de 15:30 a 18:30). Barcelona - El bloc corporatiu,
com les xarxes socials, és un canal que ha d’alimentar-se amb
una certa freqüència si volem treure-li rendiment. En aquest taller, dissenyat per Eva Sanagustín, veurem diferents maneres
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d’inspirar-nos per escriure sobre temes d’interès de manera que
cada participant s’emportarà una llista per omplir el seu bloc.
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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Iñaki Gabilondo: “Els articles de
consum per acumular likes són
paraperiodisme”
Per Periodismo PR

“El periodisme hauria de definir amb un altre nom aquest univers de bastardies que ha inundat els mitjans, sense excloure
ni als més prestigiosos, i que han proliferat per la desesperació
financera i el clamorós oblit de les exigències que aquesta professió té amb la societat”, va remarcar, indicant que “hauríem
d’anomenar “paraperiodisme” a les accions de comunicació seleccionades com purs articles de consum per acumular likes”.
Sobre aquest tipus de continguts, que cada vegada cotitzen
més a l’alça, Iñaki Gabilondo va apuntar que li semblen “molt
respectables subproductes de la indústria de la comunicació
amb la condició que s’identifiquin com a tals però altament perillosos quan se’ls saluda com a model de adaptació del periodisme a les exigències del present”.

Iñaki Gabilondo ha estat proclamat Doctor Honoris Causa per la
Universitat de Sevilla. El locutor va explicar que “la globalització
i les noves tecnologies desafien la nostra capacitat de gestió:
poden il·luminar el nostre horitzó o atropellar-lo”.

El periodista també va tirar d’autocrítica a l’hora d’analitzar la
situació dels mitjans de comunicació: “ Els anys de la crisi han
trencat alguns equilibris fonamentals. El nostre ofici consisteix
a explicar, però hem dedicat molt més temps a comptar oients,
lectors, espectadors i anunciants que a reflexionar sobre què
hem de comptar i com per recuperar la confiança perduda i ser
vistos per la ciutadania com implicats i compromesos en la seva
aventura vital”.
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“L’anomenat periodisme de qualitat és, senzillament, el periodisme. I els que afirmen practicar-lo deuen, senzillament, fer
això, practicar-lo. I aprofundir-hi, apuntalant la seva independència i les seves exigències de rigor en l’observança dels seus
mètodes de confirmació del que reveli, trobant on sigui els recursos per qualificar al màxim les seves plantilles, impulsar la
investigació, el reporterisme, la tasca dels testimonis professionals directes a corresponsalies o enviats especials, els equips
d’analistes qualificats, etc.”, va afegir, remarcant que “res és
molt car quan l’alternativa és morir”.
En cas de no apostar per aquesta opció, Gabilondo asseverà
que tot serà “deglutit pel paraperiodisme, al qual li estem lliurant
la brúixola i el timó, i cap al qual es va lliscant a través de tot
tipus de succedanis, amb el miratge -com deia- que ens atorga
patent de modernitat i amb l’esquer de l’abaratiment de costos,
que és un mantra bulímic, insaciable, sempre insatisfet”.
Per acabar, el comunicador va voler posar en valor a la ràdio, “germana
segona, el germà gran de la qual, el periodisme imprès, culte i urbà, va
tractar en un primer moment com a ventafocs pobletà. La ràdio, quina
la germana petita, la televisió, tan lluminosa i espectacular, la va creure
condemnada a esvair-se entre les boires com una llengua morta”.

“La ràdio segueix vigorosa i esponerosa, sostinguda en el que
sempre li garantirà un paper d’importància, passi el que passi i
canviï el que canviï: la seva condició de mitjà compatible amb
qualsevol activitat; companyia en hores, minuts i segons, com
el tic tac d’un rellotge, com un segon cor; tan arran de vida com
la mateixa realitat... (Foto: Elplural)
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Les novetats falses són el nou
estàndard? “La manipulació s’ha
tornat molt més subtil”
Per Arthur Debruyne / Le Bif (Belgique)

Les fake news i la desinformació a Internet són cada cop més
subtils, a mesura que les empreses tecnològiques es tornen més estrictes. “Les falses notícies són globals, però el
seu tractament no ho és”, afirma Craig Silverman, periodista
d’investigació canadenc i expert en fake news.
El periodista d’investigació canadenc Craig Silverman ja era un
expert en falses notícies i desinformacions en línia abans que
el públic general prengués coneixement del seu paper a les
eleccions presidencials dels Estats Units del 2016. Com a reporter del lloc de notícies BuzzFeed. Silverman ha desemmascarat una “fàbrica de notícies falses” dirigida per adolescents
macedonis i també és l’autor de diversos llibres sobre crítica
als mitjans, ciberseguretat i desinformació en línia. Entrevista.

No hi ha dubte que una onada de desinformació i falses notícies
ha polaritzat els Estats Units en la presentació de les eleccions
presidencials del 2016 i fins i tot ha ajudat parcialment a Donald
Trump a aprofitar-la. Hi ha hagut canvis des de llavors?
Segons Silverman, a tot el món ens adonem que els nostres
mitjans i el nostre ecosistema d’informació es poden manipular.
El públic en general i fins i tot les institucions governamentals
no havien tingut l’oportunitat de notar-ho abans. Avui en dia,
cada cop hi ha més iniciatives per sensibilitzar i blindar el públic
contra aquest fenomen.
A més, empreses com Google, Facebook i Twitter gasten ara
molts diners per mitigar el problema. Ha esdevingut més difícil
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transmetre notícies falses i desinformar-se. Això no vol dir que
s’hagin tret les pomes podrides. Les parts que intenten despertar el debat públic amb un llenguatge i imatges extremes
continuen sent tan reeixides.
Craig Silverman també ens parla de que les persones que tenen interès en produir informació falsa, per raons polítiques o
financeres, s’adapten a les mesures adoptades per les empreses de tecnologia. “L’evident contingut fals ara és notificat molt
més ràpidament pels factors (o factcheckers) i la seva distribució és més difícil. El suport ara és més ampli: si alguna cosa
s’inventa completament, la majoria de la gent no protestarà si
l’accés està restringit.”
El que sovint veiem avui és una manipulació més subtil: segrestos, mitjans hiperpolítics, coses que empenyen els límits
d’allò que s’admet -no del tot enganyosos, però una mica enganyosos. És omnipresent i funciona bé. En un procés electoral
l’evident mentida i les campanyes de difamació infundades del
passat són per una retòrica extremadament partidista, que deliberadament no tracta els fets per tal d’evitar atraure factors. Els
actors maliciosos empenyen constantment els límits.

Davant de tot això, hom pensa en la reacció de les empreses
tecnològiques davant la manipulació i la desinformació de les
seves plataformes? En fan prou? Facebook finança auditors externs, com els americans Poynter, que estan treballant per a ells.
Els usuaris denuncien publicacions sospitoses que després es
passen als verificadors de dades. La tecnologia d’intel·ligència
artificial de l’empresa també els detecta. Si alguna cosa va malament, el seu abast és immediat. Això es fa en una vintena de
països. Facebook també utilitza milers de moderadors.
Youtube ha modificat lleugerament els seus algoritmes de manera que els usuaris no es troben constantment amb contingut
extrem. Totes les grans empreses tecnològiques diuen que han
invertit més en tecnologia i personal per mantenir notícies falses fora de les seves plataformes.
Però això es fa més difícil a mesura que la manipulació es
fa més subtil: per evitar els verificadors de fets, s’evita el fet.
Una altra tendència és que els partits polítics i els candidats
creïn llocs web i pàgines de Facebook que afirmin ser fonts
d’informació independents, però que serveixen per als seus interessos. La desinformació, però, continua essent present a
moltes parts del món. Aquesta és una escletxa considerable
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en la política de Facebook, entre d’altres: es centra molt en els
Estats Units i el Regne Unit, mentre que moltes regions que
no parlen anglès romanen completament fora del radar. Més
de dos mil milions de persones utilitzen Facebook, i no tots els
països reben el mateix tractament. El fenomen de les fake news
és global, però el seu tractament no ho és.

exemple, declara la guerra a un altre. Això es neutralitzaria immediatament. No és la tecnologia en sí la que crea problemes,
però el coneixement que existeix tal cosa: l’amenaça de tanta
“falsedat” és que el legítim es posa amb més facilitat a l’ombra
que el “fals”. A curt termini, no ha de preocupar tant la tecnologia, sinó el fet que es posarà en dubte la realitat.

Ara bé, és realment la responsabilitat de les empreses tecnològiques decidir què està permès i què no? Silverman creu que,
com a mínim, haurien de fer complir les seves pròpies normes.
Si no ho fan, abandonen el control de les seves plataformes.
“Per a les empreses de tecnologia, es tracta d’una batalla constant contra aquells que s’adapten constantment, i aquesta batalla no s’ha combatut mai. Aquesta és la nova norma. Mai abans
una plataforma ha estat tan gran i influent com Facebook. Simplement no estaven preparats per l’abast dels abusos”. Resta
veure si és possible aturar-los completament.

I a tot això, es manté un repte fonamental: com poden evitar
les falsificacions les plataformes? Si no podeu crear un compte fals en una xarxa social, no podeu distribuir contingut fals.
Però continua sent una senzillesa desconcertant. I aquí és on
comença tot. Per descomptat, aquestes empreses cotitzades
tenen una forta motivació per no ser massa estrictes al respecte: posar-hi massa obstacles perquè impedeix el creixement i la
facturació. Aquesta tensió fonamental entre l’interès financer i
l’interès públic no desapareixerà durant la nit. (Foto: Nationalia)

Els vídeos i els “deepfakes”
Els anomenats “deepfakes” faciliten la falsificació de vídeos.
Els estafadors també usen la intel·ligència artificial i és important estar alerta, sense exagerar: no crec que sigui probable
que veiem un vídeo en profunditat d’un líder mundial que, per
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L’edat d’or del periodisme

Per Manuel de Lorenzo / Jot Down, contemporay culture mag
Em crida molt l’atenció la constant insistència de certs profetes en l’imminent ocàs del periodisme. Suposo que es tracta
d’una catàstrofe atractiva. D’un desastre morbós. “S’acosta la
fi del periodisme”, llegeixo sovint. Sona a un d’aquests auguris
terribles i fantàstics que als éssers humans, sempre àvids de
melodrama, tant ens agrada anunciar. Com si hagués alguna
cosa plaent a seure’s en una butaca a contemplar la calamitat.
Serà trist però serà entretingut, deuen pensar molts. Em recorda una frase magnífica que el bo d’Alfred li diu a Bruce Wayne
en El cavaller fosc : “Alguns homes només volen veure el món
cremar”. Un ensenyament precís com una bola de demolició.

Però el que més desperta el meu interès de tot aquest assumpte
de la fi del periodisme és determinar a què es refereixen exactament amb la “fi del periodisme”. Ja que si es tracta de constatar
el declivi comercial de la premsa en paper, la sinècdoque resulta
excessiva: podrà ser la fi dels diaris, però la desaparició de la
part no ha de significar la desaparició del tot. Una altra opció és
que es refereixin a la fi de la professió o de la indústria, però la
proliferació de mitjans digitals -encara que la seva rendibilitat,
generalment, no sigui molt alta- sembla indicar el contrari. També és possible que el que s’intenti subratllar sigui, precisament,
la decadència dels mitjans tradicionals durant l’era informàtica,
però, tampoc en aquest cas estaríem davant la fi del periodisme,
sinó més aviat davant la fi d’un determinat model de mercat .
Qui sap. Potser es refereixen al periodisme de qualitat. Potser,
al periodisme per compte aliè. La realitat és que mentre els
éssers humans visquin en societat, i per tant vulguin estar informats de tot el que en ella passi, hi haurà periodisme. I si Chesterton tenia raó -que la tenia- i el periodisme consisteix essencialment en dir, si consisteix essencialment a explicar, llavors
també hi haurà mitjans de comunicació. Canals i instruments
d’informació pública com els que hi ha hagut sempre. Fins i tot
abans del que habitualment es creu.
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Perquè és molt comú -i fins coherent, si m’apuren- afirmar que
la premsa va sorgir amb la invenció de la impremta. Solen associar-se els inicis del periodisme amb aquest fet històric, en
ple Renaixement. Al cap i a la fi, Gütenberg dissenya el sistema
que dóna origen a la tipografia moderna a mitjan segle XV i el
Mercurius Gall-Belgicus, teòricament el primer periòdic de la
història, va començar a ser imprès a Alemanya per Michael ab
Isselt a la fi del XVI. Però el que molts obliden és que abans de
tot això, abans que els incunables i abans que la impremta i fins
i tot abans que la pròpia edat mitjana, ja existien els mitjans de
comunicació. Ja existia la premsa. Ja existia el periodisme. Perquè aquest ofici que consisteix a explicar el que està succeint,
que consisteix essencialment en dir, en realitat es va inventar a
Roma. On s’havia inventar, si no.
L’imperi romà i el periodisme
Un dels documents més cèlebres de la historiografia són els
Annales Pontificum romans. En ells es registraven tots els esdeveniments importants que havien ocorregut a Roma al llarg
d’un any. Segons Ciceró, els anals es nodrien de les cròniques
militars i polítiques més importants, descripcions de fenòmens
atmosfèrics extraordinaris, diferents inventaris dels fets més rellevants de quants havien afectat la vida quotidiana a la ciutat,

etcètera. La seva recopilació era realitzada pel Pontifex Maximus en una pissarra subdividida a manera de calendari anomenada Tabula Dealbata que romania exposada constantment a
les portes de casa seva, per a qui la volgués consultar. I potser
perquè Juli Cèsar havia exercit el càrrec de summe pontífex
en l’any 63 a. C., ell era més conscient que molts altres que no
n’hi havia prou amb anotar i publicar els esdeveniments més
destacats de l’any. La història de Roma no es mereixia registrar
únicament l’important. Es mereixia registrar tot.
Va ser per això pel que en l’any 59 a. C., quan va ser elegit
cònsol de la república, César va ordenar la publicació oficial de
l’Acta Diürna, un arxiu diari que, a més d’incloure els Comentarii
Senatus -Una memòria del que havia debatut i acordat al Senat,
que fins llavors no era publicat de forma oficial ni periòdicament,
recollia els edictes que havien estat publicats, els naixements
i les morts que s’havien produït, els casaments i els divorcis
que havien tingut lloc i tots els altres esdeveniments de la vida
política, militar, civil i judicial de Roma que resultessin dignes
de ser documentats. Fins i tot contenien informació comercial
i financera, com ara la relativa al preu del gra. I una agenda
d’activitats lúdiques, com els combats de gladiadors i els jocs
públics. També avisos publicitaris, com els relatius a la venda
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de lots d’esclaus. I fins a una secció de crònica social sobre la
vida dels rics i qualsevol altre tipus de rumors d’interès popular.
L’Acta Diürna, que es publicava cada dia era, al capdavall, el
diari de la ciutat.
Però també de fora de la ciutat. Els procònsols que dirigien les
diferents províncies disposaven de mestres que copiaven el
Acta Diürna en papirs i se’ls enviaven perquè estiguessin al
corrent del que passava a Roma. El mateix succeïa amb els
ciutadans importants que residien fora de la capital. Les primeres Acta Diürna eren elaborades en pedra o metall pels diurnaii,
als quals es podria considerar com els primers redactors i maquetadors de la història -en realitat, no hi ha gaire diferència
semàntica entre el nom del gremi i el terme “periodista”; encara
menys amb l’anglès “journalist”-. No obstant això, a poc a poc la
seva redacció va començar a ser realitzada únicament en papir,
sent necessària la creació d’un complex sistema de repartiment
per cadascuna de les diferents províncies.
Això mai va significar, en qualsevol cas, que el volum de còpia
fos massa elevat. No hi havia una Acta Diürna a cada casa.
Tampoc en cada veïnat. En realitat, el poble tenia accés a les
còpies del diari que es col·locaven en llocs concorreguts, com

els banys públics, el fòrum o els diferents mercats. No obstant
això cal tenir en compte que en l’antiga Roma no tothom sabia
llegir. De fet, el sistema educatiu estava reservat a les elits i a
partir dels dotze anys només els nens de les famílies benestants podien continuar estudiant -fins complir la majoria d’edat
als disset i adquirir la toga viril-. Eren molts, per tant, els que no
podien accedir a la informació continguda en les Acta Diürna. I
amb l’objectiu d’esmenar aquest problema es va crear la primera gran figura associada als naixents mitjans de comunicació: el
praeco. Si els diurnii eren els primers redactors i maquetadors,
els praecons eren els primers locutors.

La “ràdio” romana
La seva funció consistia a col·locar-se en diverses places de
les ciutats per llegir en veu alta l’Acta Diürna i que tot el poble
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es mantingués informat del que passava a Roma. Es necessitava, per tant, complir dos requisits per exercir la feina. El
primer consistia en estar dotat d’una gola poderosa. No en va,
l’adjectiu “estentori” prové del nom propi de Stentor, un dels
praecons més famosos de Grècia -la qual, després de la batalla
de Corint a l’any 146 a. C., es trobava dominada per Roma-.
I el segon era saber llegir amb fluïdesa així com disposar de
certa capacitat d’oratòria, el que per una banda provocava que
els praecons pertanyessin generalment a famílies adinerades,
capaços de pagar els seus estudis, i d’altra banda que el seu
treball estigués molt ben remunerat.
Cada praeco tenia un caràcter diferent. I aquesta personalitat particular, com no podria ser d’altra manera, influïa en la manera en
què el professional traslladava les notícies de l’Acta Diürna als
seus conveïns, els qui optaven per elegir el seu praeco favorit en
una plaça determinada per mantenir-se informats. Com qui sintonitza una emissora o una altra a la ràdio del cotxe pels matins.
Però de la mateixa manera en què anaven sorgint les primeres figures pròpies dels mitjans de comunicació, també anaven apareixent de forma paral·lela altres elements associats
a aquests. Com per exemple, les agències de notícies, que a

Roma eren encarnades pels subrostani. Aquests freelance es
dedicaven a vendre la informació que deien conèixer de primera mà, de tal manera que l’Acta Diürna, en moltes ocasions,
s’omplia de les transcripcions literals dels successos sobre els
quals ells informaven. Amb l’inconvenient que, en l’exercici de
la seva tasca, podien lliscar enraonies fent-les passar per notícies contrastades o, pitjor encara, col·locar notícies tendencioses en el diari de la ciutat per encàrrec de tercers interessats.
Bàsicament, com passa avui dia.
I de la mateixa manera que a les places van arribar els pregoners -és a dir, els praecons - públics, també ho van fer els
privats, anomenats Strilloni. Si podem reconèixer en els primers
la figura dels locutors, podem associar els segons a una realitat
inherent als mitjans de comunicació: la publicitat. Perquè la funció dels strilloni, contractats pels propis mercaders de Roma,
era col·locar-se al costat dels praecons a les places i anunciar
quin nou lloc acabava d’obrir, quins productes es podien trobar
a la venda en quins establiments, en quin comerç hi havia rebaixes, etcètera. Aprofitaven els silencis en la lectura de l’Acta
Diürna, els buits en el discurs assajat del locutor, per introduir
els seus anuncis. Més o menys com Pepe Domingo Castaño i
els seus diferents homòlegs.
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Al final, amb el transcurs dels segles, Roma va acabar diluint-se
i també ho van fer els seus mitjans de comunicació –l’Acta Diürna va continuar publicant-se fins aproximadament l’any 330,
quan Constantí va decidir traslladar la capital de l’Imperi romà
a Bizanci, fundant així Constantinoble-. Però els diaris, tal com
els entenem avui en dia, es van obrir camí de nou a partir del
Renaixement per informar la població sobre el què passava a
cada comunitat. I quan va aparèixer la ràdio, segurament molts
d’ells van veure perillar la seva situació. De la mateixa manera
que els farien tremolar una altra vegada, juntament amb la pròpia ràdio, amb la invenció de la televisió. Aquesta és la classe
de reacció que provoca qualsevol nova esquerda en l’statu quo.
I és la classe de reacció que estem veient una vegada més ara
amb Internet, la revolució digital i el derrotista “fi del periodisme”.
Potser s’imposi un model diferent, en efecte. El món cremarà,
com deia Alfred, i en germinarà un de nou. Però si les prediccions pessimistes sobre el què passarà en cada etapa següent sempre fossin encertades, el millor període seria sempre
l’anterior. El que ens portaria en tot cas a una espècie d’inici
idíl·lic. Un origen daurat que no tindríem més remei que situar
a l’antiga República de Roma. I en el fons pot ser que no fos

tan absurd definir aquella època com l’edat d’or del periodisme.
Al cap i a la fi, com hem vist, entre diaris, locutors, agències
de notícies, publicitat i altres, les diferències entre l’etapa més
remota i la més moderna tampoc semblen masses. I possiblement això es deu al fet que són les mateixes diferències que, en
definitiva, hi ha hagut i hi haurà sempre en aquest ofici que consisteix essencialment en dir. Ni més ni menys. (Il.lustracions:
Medium i Anfrix)
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El fet de treure els diaris dels
prestatges i taulells posa en risc els
“probables supervivents”
Per Merja Myllylahti, codirectora del Centre de Recerca en
Periodisme, Mitjans de Comunicació i Democràcia (JMAD) de
Nova Zelanda / Media Research Blog

És difícil dir si té raó, però certament hi ha una cosa que
s’afegeix a les preocupacions de la indústria del diari: la visibilitat dels diaris impresos s’està debilitant a mesura que els
supermercats, les companyies aèries i les cafeteries els treuen
dels prestatges o el taulells. Aquest moviment es refereix especialment a aquells “probables supervivents” o “la resta”, ja que
els diaris desapareixen de llocs públics. Quan alguna cosa està
fora de la vista, queda fora del cap, o així ho diu la dita.
Recordo passejar pel meu supermercat local de Londres als
anys 2000 i comprar els diaris dominicals, que estaven tan
plens de suplements que trigava un o dos dies a llegir-los. Ara
Press Gazette informa que la cadena de supermercats alemanya Aldi és la darrera empresa que elimina els diaris impresos
de les seves botigues. La cadena de supermercats opera a 17
països.

El director general de la Companyia New York Times, Mark
Thompson, va advertir recentment que la indústria global dels
mitjans es dividirà “en possibles guanyadors mundials, possibles supervivents i la resta”. Va assenyalar que els encara centrats en la impressió no estan entre els guanyadors mundials.

Abans, Kroger, la cadena de supermercats més gran dels Estats Units, va decidir eliminar els diaris i revistes impreses de
les seves botigues nacionals. Segons Editor i Publisher , el “gegant de queviures ha estat relativament silenciós sobre el tema,
perjudicant publicacions que confiaven en el botiguer fins a un
25% de la seva circulació”. A més, Starbucks ja ha deixat de
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vendre diaris a les seves cafeteries dels Estats Units, i es limita
a oferir als seus clients des de Wi-Fi accés a certs periòdics.
Les aerolínies també han abandonat els diaris impresos per diverses raons. Un temps enrere, la companyia nacional de Nova
Zelanda, Air New Zealand, va treure els diaris impresos dels
seus salons Koru per motius de “sostenibilitat”. British Airways
també ha deixat de lliurar el Financial Times als seus clients, i
tantes altres.
Em temo que la llista d’exemples pot continuar i segueix, però
no tinc ni idea de com de malament es mouen les vendes i la
circulació de diaris arreu. El 2019, la circulació impresa entre
els diaris nord-americans va disminuir un 12% i els diaris dels
diumenges un 13%.
Sinead Boucher, consellera delegat de Stuff Limited, no estava
satisfeta amb la decisió d’Air Nova Zelanda: “Ens preocupava
realment que el missatge als seus clients als salons digués que
la decisió estava vinculada a la sostenibilitat i que, per tant,
l’extrapolació és que les nostres capçaleres no eren prou reeixides per Stuff Limited, que publica diversos diaris a Nova
Zelanda, inclosos The Dominion Post i The Press.

Ella va afegir: “Els diaris són un mitjà important per a nosaltres
com a negoci i per als nostres clients. El seixanta-sis per cent
dels neozelandesos en llegeix una a la setmana.”
Així, la gent continua llegint diaris impresos. Les darreres xifres
d’Austràlia mostren gairebé 7 milions (34%) australians llegint
els diaris impresos. En conjunt, gairebé 16 milions d’australians
llegeixen les notícies per escrit o per internet. I no som pas
únics.
La lectura de diaris impresos també és elevada en altres mercats com l’Índia. D’acord amb l’enquesta de lectors de l’Índia,
“al voltant de 16 milions de lectors s’han afegit a llegirdiaris impresos i 7,8 milions ho han fet en les revistes” entre les seves
dues últimes enquestes. Aproximadament, 425 milions d’indis
llegeixen els diaris.
Varghese Chandy, vicepresidenta de màrqueting i vendes
d’anuncis de Malayala Manorama Co. Ltd., va comentar: “S’està
creant una percepció popular que els diaris moren, però encara
s’estan creant marques nacionals als diaris impresos i tenim
més lectors”. (foto: Inma)
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Les plataformes tecnològiques són on
la vida pública es construeix cada cop
més
Per Mike Ananny / NiemanLab

“En lloc de pensar en les empreses de plataformes com la propera generació de diaris, emissores de ràdio o canals de TV,
hauríem de veure-les com entitats completament noves que
canvien de forma constant. De vegades són com ciutats, redaccions, oficines de correus, biblioteques o serveis públics, però
sempre són com empreses publicitàries”.
Com a antecedents, sóc professor de comunicació i periodisme, cosa que vol dir que estudio com les persones donen sentit
a través dels mitjans de comunicació. És ampli, però aquesta
orientació al significat i als mitjans de comunicació suposa un
repte intel·lectual molt lligat a pràctiques com el periodisme,
el disseny de tecnologia i la presa de polítiques. Són les professions que sovint creen les condicions en què les persones
donen sentit a través dels mitjans de comunicació, per la qual
cosa importen a la vida pública.

En fer “significat a través dels mitjans de comunicació”, em
refereixo a això: com les persones que no es trobaran mai
presencialment descobreixen, discuteixen i gestionen la vida
col·lectiva i les apostes implicades en les nostres interconnexions: com es fa pública la comunicació.
Els públics no són naturals. No existeixen en estat salvatge.
Fem la vida pública a través de:
• el que veiem o llegim o publiquem en línia i què hi ha a la
nostra disposició;
• quines històries escullen els periodistes i s’incentiven a explicar;
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• quins mercats publicitaris de parla i idees premien i fan més
probables;
• com les regulacions regeixen la parla, els monopolis dels mitjans de comunicació i la comunicació política.

tipus de plataformes. El primer és “plataformes sectorials”: penseu
Airbnb, Spotify, Netflix, Uber. Connecten persones que tenen alguna cosa amb persones que volen alguna cosa, i se solen centrar
en dominis, com ara habitatge, entreteniment, transport o notícies.

Podria seguir encara més. La qüestió és la següent: com de bé
ens governem nosaltres mateixos; aprendre els uns als altres,
descobrir preocupacions compartides, fomentar o sancionar els
comportaments, tot això de la governança depèn del funcionament dels nostres sistemes de comunicació.

Però hi ha un segon tipus de plataforma més potent que vull
centrar en: “plataformes infraestructurals”. Aquestes plataformes converteixen la web sovint invisible a través de la qual es
capturen, processen, emmagatzemen, circulen i venen gairebé
totes les dades actuals. Normalment són creades per les empreses tecnològiques “Big Five”: Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon. Són òbviament motors de cerca, navegadors,
clients de correu electrònic, mercats publicitaris, llocs de xarxes
socials, sistemes de geolocalització i navegació.

Avui en dia, aquests sistemes de comunicació -aquests sistemes d’autogovern que fan públics- viuen cada cop més dins
d’infraestructures controlades de manera privada. Aquestes
infraestructures creen les condicions en què la gent té sentit.
Fan que alguns públics siguin més probables que altres. Sovint
aquestes infraestructures s’anomenen plataformes.
Els fabricants de plataformes solen dir que no creen informació,
que són neutres. Però sabem que prenen decisions importants
sobre com es recopila, circula, analitza i ven la informació. Fan
imatges del món amb la nostra informació. Després de José van
Dijck, Thomas Poell i Martijn de Waal, podem distingir entre dos

Però també fan i apliquen regles sobre el contingut que es pot
existir i circular per Internet. Dirigeixen grans forces de treball
globals de contractistes i algoritmes privats que modereixen la
parla. Facebook està creant el seu propi “Tribunal Suprem” per
jutjar els recursos. Google ha intentat crear el seu propi tauler d’ètica d’intel·ligència artificial. De vegades, les plataformes
parlen de si mateixes com a governs i, de fet, el govern de Dinamarca té un “ambaixador oficial de la tecnologia”.
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Estan construint una gran experiència a través de maquinari
personalitzat, programari, granges de servidors, magatzems de
dades, xarxes d’internet privades, cables submarins i fins i tot
barris sencers de la ciutat com el projecte Sidewalk de Google,
a Toronto (veure il·lustració). En lloc de pensar en les empreses
de plataformes com la propera generació de diaris, emissores
de ràdio o canals de TV, hauríem de veure-les com entitats
completament noves que canvien de forma constant. De vegades són com ciutats, redaccions, oficines postals, biblioteques
o serveis públics, però sempre són com empreses publicitàries.
No oblidem això: guanyen la gran majoria dels seus ingressos
mitjançant la publicitat. Els impulsen principalment les prioritats
publicitàries.

L’abast i l’escala d’aquestes plataformes és sense precedents,
que avança molt més ràpidament que els governs i la societat
civil, sovint superant la idea mateixa de governança. Normalment ens queda anticipant-nos i reaccionant: imaginant-nos
què podrien fer aquestes empreses i fer front al que han fet. Ara
i nosaltres estem intentant esbrinar si només hem de aplicar les
regles existents o bé inventar-ne de noves.
En tractar d’entendre la vida pública d’aquestes societats de
plataformes, crec que hi ha almenys cinc maneres de veure el
poder de la plataforma. (Probablement n’hi ha molts més, però
sembla que són els que més pressenten actualment.)
• Imatge del públic. Les plataformes sovint són motivades per
la seva pròpia visió de la vida pública. Sovint utilitzen paraules
com “comunitat”, “connexió” i “públic”, però sense molta precisió. Els governs poden qüestionar els supòsits de les plataformes. Què significa “comunitat”? Per què les “connexions” gairebé sempre són bones? No accepteu els punts de partida de les
plataformes: conegueu la vostra visió de la vida pública i exigiu
precisió de les plataformes.
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• Escala. Les plataformes volen xarxes a gran escala. Necessiten grans dades, connexions riques, vigilància constant. Això
és així perquè es poden orientar els seus perfils publicitaris,
millorar els seus algoritmes, millorar els seus models predictius. Aquest tipus d’escala no és necessàriament l’escala que
funciona per a una bona vida pública. Els desitjos d’escala de
les plataformes de preguntes.

verns i la societat civil han de qüestionar-se què signifiquen les
plataformes per transparència i exigir un millor coneixement de
les plataformes, fins i tot quan diuen que aquest coneixement
és propietari. Si les empreses no poden explicar els seus sistemes, s’han de considerar per defecte aquests sistemes controlats i nocius. Moltes plataformes no poden explicar exactament
com funcionen els seus sistemes d’intel·ligència artificial.

• Categories i termes. Les plataformes han canviat ràpidament
els significats populars de paraules com “amic”, “compartir”,
“com”, “privat”, “discurs”, “confiança” i “popular”. Han cooptat
moltes d’aquestes paraules. La societat civil i el govern poden
definir i defensar les seves pròpies definicions d’aquestes i
d’altres paraules importants per a la vida pública. La comprensió profunda d’aquestes i d’altres paraules és una de les moltes
raons per a les quals importen les humanitats i les arts. No accepteu de forma crítica les definicions de les paraules que hem
de descriure nosaltres.

• Utilitzeu les controvèrsies com a oportunitats. Sempre que
sorgeixi una controvèrsia, els governs i les societats civils poden utilitzar-la per aclarir tipus de poder i imatges del públic.
Les crisis són lluites per alguna cosa: mal, confiança, diferència, identitat, llibertat. Enmarca ràpidament les controvèrsies
quant a valors públics en joc, la imatge del públic en qüestió.
Les crisis ens ensenyen com les plataformes entenen el mal, la
confiança, la llibertat, sempre són casos d’alguna cosa .

• La transparència, la rendició de comptes i l’explicabilitat
no són el mateix. Veure dins d’un sistema no és el mateix que
conèixer el seu poder o el seu funcionament. La transparència
no crea automàticament comprensió ni responsabilitat. Els go-
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Tingueu en compte que no he preguntat: “Quin és l’impacte de
la tecnologia en la societat?” Aquesta és la pregunta incorrecta.
Les plataformes són societats de persones i màquines entrellaçades. No hi ha cap cosa com ara “vida en línia” o “vida real”.
Donem un terreny massiu si pretenem que aquestes empreses
simplement tinguin un “efecte” o “impacte” en alguna societat
separada.
Crec que l’autoregulació s’està demostrant insuficient i, fins i
tot, cal que les sol·licituds de regulació de les plataformes siguin escèptiques. Sens dubte els seria més fàcil aplicar els
estàndards globals de la parla en lloc de confondre’s amb diferents geografies i cultures, però els seus desitjos de simplicitat
i estàndards a gran escala no es poden permetre col·lapsar les
diferències humanes. Hem de liderar amb els principis públics
basats en la legitimitat democràtica i en la rendició de comptes,
i no deixar que les plataformes defineixin per si mateixes els
termes de la seva pròpia regulació.
Fictícies com són (i ho són sovint), tenim tribunals, teim parlaments, tenim eleccions, tenim societats civils, tenim tradicions
de legitimitat democràtica. I no ho oblidem: les plataformes
ens necessiten: el nostre contingut, mà d’obra, atenció, di-

ners. Són nostres a controlar, si aconseguim saber com fer-ho.
(Il·lustracions: Coeinf, https://benhughes.com, Blog IEU)
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Publicitat amb límits

Per Carlos Yárnoz, Defensor del Lector / El País

El País ha tingut sempre a gala separar nítidament la informació de la publicitat. I continua defensant aquest principi de la
premsa responsable. Des de fa uns anys, però, la frontera és
canviant i el diari admet en paper formats que abans rebutjava,
i rebutja al web d’altres que, paradoxalment, abans va tolerar.
Nombrosos lectors creuen que El País creua de vegades els
seus límits. Mereixen una explicació, encara que no és senzilla.
En l’edició impresa, els lectors critiquen que de vegades el diari utilitzi tota la seva primera pàgina com a suport publicitari.
“Portada robada”, l’anomena el lector Nicolás García Muñoz.

“De dubtosa ètica i d’un mal gust imperdonable”, opina. Aquesta pràctica no sobrepassa els límits del Llibre d’estil, que diu:
“La publicitat sempre estarà diferenciada tipogràficament dels
textos elaborats en la Redacció. (...) Els anuncis el disseny
s’assembli a un mitjà informatiu d’incloure en la capçalera la
paraula ‘Publicitat”.
Aquesta era l’única norma infranquejable fins fa una dècada:
que figurés la paraula publicitat on podia haver dubtes. Ara, en
canvi, hi ha múltiples fórmules, formats i suports. A la portada
del web apareixen diàriament vídeos divulgatius amb logos de
grans companyies, que són el senyal que es tracta de publicitat. En altres zones de l’edició digital, de suplements o revistes,
hi ha textos en què no figura la paraula publicitat, sinó epígrafs com “Amb la col·laboració de”, “En col·laboració amb...”,
“Creat per...”, “Contingut patrocinat”, “Especial per (determinada firma)”,”Un projecte de... “,” ICON per... “,
Eulogio Quintanilla em deixa anar: “Vostè ha de vetllar pel compliment de les seves pròpies regles i no diu res”. I Pablo Fuente
es queixa: “Que no sàpiga del cert si és publicitat o notícia ja és
indicatiu que incompleix els estàndards que se li pressuposen
al diari”.
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Lectors com Álvaro Santana o Catalina Zavate lamenten que
el digital inclogui anuncis que, diuen, impedeixen llegir les informacions. Elena Piatok es queixa del “bombardeig publicitari
sense fi” a la web, on hi ha, segons Julio Pérez, “més anuncis
que (a) altres diaris”. Laura Tobía incideix: “Davant tant excés
(molts), preferim informar-nos per altres mitjans”.
D’entrada, cal destacar que és obvi: la publicitat és avui la principal font d’ingressos digitals. Es necessita -i encara és més obvi
dir-ho- perquè llegir el diari al web és gratis, sense subscripció
econòmica pel mig. Malgrat tot, els responsables de l’àrea neguen la major. Alejandro Pendás, director comercial d’El País, i
Pablo Delgado, director de Producte de Prisa Noticias, asseguren que el diari té “la política publicitària més respectuosa de la
premsa en espanyol”. Tots dos recorden que el diari s’ha adherit
a la Coalition for Better Ads (Coalició a favor de millors Anuncis),
agrupació internacional dedicada a “millorar l’experiència dels
usuaris enfront de la publicitat a la web”. Per això, i des de fa un
any, explica Pendás, El País va eliminar de la seva web formats
publicitaris “intrusius”, com imatges “flotants” o “autodesplegables”, que tapaven la informació, excepte algunes excepcions
acceptades per la Coalició. Per evitar problemes tècnics convé
que els usuaris actualitzin els seus navegadors i aplicacions.

Les noves estratègies publicitàries són conseqüència de profunds canvis en el sector. El de més gran impacte ha estat la
caiguda d’ingressos publicitaris. L’any passat, la premsa escrita
va facturar 674 milions, molt lluny dels gairebé 1.200 d’una dècada abans, segons l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI).
D’altra banda, els anunciants aposten per fórmules allunyades
dels reclams clàssics a la recerca d’una major penetració dels
seus missatges. A més, la digitalització obre possibilitats que
anunciants i premsa volen explorar en benefici mutu.
Per tot això, el diari ha d’elaborar noves regles de joc, explicarles als lectors i potser incorporar-les al Llibre d’estil. Un primer
intent ho fa ja l’àrea de Branded Content (BC, contingut patrocinat), dedicada a elaborar informacions, històries i reportatges
sobre temes amb els quals les marques volen que se’ls relacioni, una pràctica diferent de la publicitat directa. Un dels clients
és Laliga de futbol, que patrocina un portal dins d’El País.
El director editorial de BC de Prisa, Gregorio Rodríguez, ha
elaborat un manual ètic per als anunciants i per als periodistes
de la seva àrea. Les peces han d’estar encapçalades sempre
per una d’aquestes tres fórmules: “Un projecte de (la marca
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corresponent)”, “Notícia patrocinada” o “Especial Publicitat”.
Els continguts, s’adverteix als anunciants, han de respectar el
Llibre d’estil.
És el principi d’un camí que, tot i que canvia contínuament, no
pot deixar lloc al dubte. La directora, Sol Gallego-Díaz, assegura que el diari sempre “deixa clar què és informació i què
és publicitat”, de manera que “el lector sàpiga el que llegeix”.
D’això es tracta. (Il·lustració: Abc Media)
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