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LA PRIMERA: El Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat tanca amb èxit després de reunir més de 180 editors a la Seu d’Urgell
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Un 13% d’espanyols reenvia notícies falses i 3 de cada 4 espanyols es creuen bons comunicadors

COMUNICACIÓ DIGITAL
El consum de mitjans varia poc en els grups d’edat compresos entre 23 i 54 anys

PUBLICITAT I MÀRQUETING
i2p, Arce Media: La inversió publicitària prevista en 2019 disminuirà -2,12%

NOVES EINES
Les sis millors apps per revisar l’ortografia dels textos

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El model “freemium” conquesta a la premsa, però encara no a les audiències

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: QED: Els mitjans de comunicació han de trobar solucions?
TRIBUNA: Els diaris locals pateixen, però encara són (amb diferència) els productors de periodisme més significatius de les seves comunitats
ENTREVISTA: Mètriques a tenir en compte per tenir èxit amb les subscripcions digitals
ANÀLISI: Si Millennials la mata, imprimir el gen Z la revifarà?
DOSSIER: La (interessantíssima) experiència de Tech Crunch en la creació d’un model de subscripció
OPINIÓ: Joves informats per canviar el món
La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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El Congrés Interpirinenc de Mitjans
de Proximitat tanca amb èxit després
de reunir més de 180 editors a la Seu
d’Urgell

El Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat ha tancat
amb èxit la primera edició, celebrada dijous i divendres a la Seu
d’Urgell. La sala Sant Domènec ha acollit els 180 inscrits del 1r
Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat, organitzat per
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), que
pretén “posar en valor” la seva contribució a la dinamització territorial, pels vincles que s’estableixen entre els seus editors i el
públic. A banda de la creació de comunitats, els principals eixos

de la trobada tenen a veure amb la transformació tecnològica i
el model de negoci d’aquestes publicacions.
El president de l’AMIC, Ramon Grau, ha explicat que s’ha volgut focalitzar el congrés en l’àmbit del Pirineu perquè considera
que aquest territori pot servir d’exemple de cara a explicar la
importància que tenen els mitjans de proximitat com a “eina
d’identitat i arrelament” en comunitats que “necessiten molt que
hi hagi mitjans petits, però forts”. A més, ha afegit que la seva
incidència pot contribuir a “evitar el despoblament en tots els
sentits”.
Des de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació
(AMIC) volem destacar l’ampli ventall de perfils vinculats a
l’àmbit comunicació que han assistit a l’esdeveniment i han
valorat positivament els continguts que s’han tractat en les diferents ponències. En aquest sentit, veuen amb bons ulls el
model de subvencions del País Basc, que destina ajudes per
a finançar una part dels costos de producció d’aquest tipus
d’empreses.
El president de l’AMIC, Ramon Grau, creu que s’han de tindre
en compte altres factors, a banda del de l’audiència, a l’hora
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d’atorgar subvencions. Així, veu interessant que les ajudes es
calculin en funció dels “costos estructurals” de les empreses, ja
que en el cas del País Basc els recursos públics serveixen per
a pagar un 30% dels seus costs de producció.

Per la seva banda, el vicedegà de la Facultat de Comunicació
i professor de periodisme de la Universitat de Navarra, Ramón
Salaverría, que ha presentat un estudi sobre l’evolució dels mitjans digitals en els darrers 25 anys, ha explicat que al Pirineu hi
ha molts mitjans digitals on només treballa una persona, siguin
locals o especialitzats, i que durant la pròxima dècada hi ha
possibilitats perquè, en diversos casos, aquests es converteixin
en “hegemònics”. La seva investigació també conclou que a les

zones on hi ha diversitat lingüística creix el nombre de mitjans
digitals respecte a altres territoris.
D’altra banda, el Director de la BBC, Mathew Barraclough, ha
destacat que gràcies al servei del Local Democracy Reporting
Service (LDRS) on treballen 150 periodistes s’està donant visibilitat a informacions locals que esdevenen notícies rellevants
per a tota la Gran Bretanya.
Assistència de més de seixanta persones procedents de
fora de Catalunya
Grau s’ha mostrat satisfet per com s’ha desenvolupat el Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat, tenint en compte
l’elevada assistència que s’ha registrat de persones provinents
de diferents punts, com ara País Basc, País Basc Nord, Navarra, Aragó, Catalunya del Nord, l’Ariege, Andorra, Catalunya,
Illes Balears i País Valencià. A més, ha destacat la qualitat de
les ponències, que han versat sobre els eixos temàtics del model de negoci, la tecnologia i la creació de comunitats.
Davant l’èxit que ha tingut la trobada, l’organització es planteja
dur a terme una segona edició en un futur. A banda de les presentacions, el congrés tenia com a objectiu fomentar un espai
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d’intercanvi d’experiències entre els professionals de la comunicació que hi han assistit. D’entre els temes que s’han posat
sobre la taula, hi ha el de les mètriques per als mitjans de comunicació i per a la creació de comunitats de lectors, la presència
de les dones als mitjans, la intel·ligència artificial en la gestió
de les xarxes socials o la relació entre comunicació i comerç.
El congrés, en el qual han participat més d’una seixantena de
persones procedents de fora de Catalunya, ha estat un projecte
desenvolupat en xarxa amb l’impuls de l’AMIC i la participació
de les associacions basques (HEKIMEN i TOKIKOM), a més de
professors d’universitats i la dinamització per part de Mediàtic.
(Redacció i fotos: AMIC)
NOTA: El Butlletí us ofereix el programa complert del CIMP CLICANT AQUÍ i dos articles més que complementen la informació que us oferim i que trobareu en aquests links: El 1r CIMP
aborda nous models de negoci basats en la dinamització i
la cohesió territorial i Les quatre comunitats pirinenques
sumen gairebé un miler de mitjans digitals.
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Text 02
Congrés sobre Ciutats
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(Puebla, Mèxic)
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06 - 07/07
Convenció Internacional del
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AFFILIATE WORLD EUROPE
08 - 09/07
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SÓNAR
18 - 20/07
Festival Internacional de Música
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SETEMBRE
IASLC 2019
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Congrés Mundial de Càncer de
Pulmó
SMART CITY EXPO ATLANTA
11 - 13/09
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Intel·ligents a Atlanta (EUA)
EASD
16 - 20/09
55a Reunió Anual de l'Associació
Europea per a l'Estudi de la
Diabetis
ARNOLD CLASSIC EUROPE
20 - 22/09
Esdeveniment i Exposició sobre
Fitness i Culturisme

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

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

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

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

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

SALÓ DEL MANGA

31/10 - 03/11
Saló del Manga i l'Anime de
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Un 13% d’espanyols reenvia notícies
falses i 3 de cada 4 espanyols es
creuen bons comunicadors

“La importància de la comunicació en les nostres vides” és el
nou estudi presentat per la Associació d’Agències de Mitjans
en col·laboració amb Sondea. La mostra utilitzada en l’informe
se centra en la població espanyola d’entre 18 i 65 anys d’edat.
Com a principal conclusió d’aquest informe i tot i que l’ús de
WhatsApp és superior al 90%, els espanyols segueixen optant,
de forma molt majoritària, la comunicació en persona tant amb

amics (90,4%), com amb la família (90 , 25%) i amb els companys de treball (49,45%).
A més, l’estudi revela que WhatsApp és el mètode per comunicar-se preferit pels espanyols. Així, prefereixen el seu ús
amb amics en un 58,26% i amb els companys de treball en un
49,45%. Encara que amb la família les dades informen d’una
preferència per comunicar-se per telèfon (50,05%), a més
d’usar-se també per comunicar la defunció d’un ésser estimat
(amics 33,98% i família 38,86%).
El mitjà més utilitzat per donar notícies tant als amics com a la
família és en persona, especialment en cas de tenir una malaltia
greu (89,45% amics i 76,42% família), el naixement d’un fill (83,83
% / 57,11%) o l’haver trencat amb la parella (72,49 / 51,54%).
Les xarxes socials i el WhatsApp també són eines útils a l’hora
de comunicar coses que un no s’atreviria a dir en persona.
Així ho reflecteix l’estudi que estableix que més de la meitat
dels espanyols ho han fet servir amb aquesta finalitat alguna
vegada.
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Pel que fa a correus electrònics o WhatsApp falses, més d’1 de
cada 3 espanyols reconeixen que els ha fet gràcia independentment que fos fals.
La majoria dels enquestats tenen a les seves xarxes socials
a les seves parelles, més de la meitat als seus companys de
treball però, als seus pares i fills, menys de la meitat en tenen.
Quant a afegir a una exparella o un cap, la majoria coincideixen
que mai ho farien.
L’estudi afirma que tres de cada quatre espanyols pensen que
són bons comunicadors. La pràctica totalitat dels enquestats,
el 99,10% consideren que la comunicació és important en la
seva relació amb els altres. Set de cada deu la consideren molt
important i tres de cada deu bastant important.
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el link per
a veure i escoltar com David Martín, director d’Investigació de
Sondea, explica “La importancia de la comunicación”, l’estudi
presentat per l’Asociació d’Agències de Mitjans. CLICAR AQUÍ.
(Il·lustració: Lifeder)

Segons la presidenta d’ARI, “els
editors som innovadors, no estem en
crisi”
Contingut de qualitat, publicitat “branded contend”, subscripcions, Intel·ligència Artificial per oferir informació personalitzada, són algunes conclusions recollides en la VIII edició del
Fòrum de Revistes, organitzat per l’Associació de Revistes
(ARI), en col·laboració amb l’Associació de Premsa Professional i Continguts Multimèdia (Coneqtia).
La presidenta d’ARI, Marta Ariño, va reivindicar el paper dels
mitjans de comunicació en aquesta era digital i va posar en
valor a l’audiència qualificada. “ Els editors som innovadors, no
estem en crisi , sinó que estem en l’ecosistema que ens ha
tocat estar”, va puntualitzar Ariño. En aquest sentit, va voler
recordar la recent eina de mesurament, Brand Media, llançada
per l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació
(AIMC), que permetrà “donar visibilitat i crear una única dada”.
Davant d’un sector que té una penetració nacional del 68% (27
milions d’espanyols), Marta Ariño ha reivindicat al Govern la ne-
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cessitat d’una premsa institucional; millorar la situació del IVA
cultural i digital; i crear un “pla nacional, com en altres països,
per ajudar a la indústria”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El CIC remarca que la credibilitat dels
mitjans rau en la veracitat
El Consell de la Informació de Catalunya ha rebut diverses
queixes per la cobertura “esbiaixada” que alguns mitjans, especialment televisius, han fet dels aldarulls que hi ha hagut arran
de la sentència del procés per part del Tribunal Suprem. Unes
queixes que s’han produït per “relats sense context, traduccions errònies, i opinions categòriques i sense base en espais
informatius”, segons apunta el CIC.
Davant d’aquesta situació, l’entitat recorda que la credibilitat dels
professionals de la informació i els mitjans “rau en el respecte a
la veritat i la clara distinció entre fets i opinions, un principi immutable des de fa un segle a la premsa de les societats avançades”.
En un comunicat, el CIC recorda a professionals i mitjans que
cal Informar de manera acurada i precisa, evitant perjudicis per

informacions sense prou fonament. “No s’han d’usar expressions injurioses ni difondre dades imprecises o sense base suficient que puguin lesionar la dignitat de les persones i provocar
dany o descrèdit a entitats públiques o privades. El periodista
s’ha de posar en contacte prèviament amb els afectats per donar-los l’oportunitat de resposta”. (Font: CIC)

El periodisme perd 5.800 llocs de
treball en l’últim trimestre
Ja es coneixen les dades abocades per l’EPA a nivell de l’Estat
corresponents al tercer trimestre de l’any. En termes generals, les conclusions no són bones. Tot i que es segueix creant
ocupació la frenada és innegable, sent tres vegades inferior a
les xifres que es manejaven fa un any. I és que el nombre de
desocupats ha caigut en 16.200 persones en aquest tercer trimestre. Tanmateix, si ens fixem en la xifra anual, l’ocupació ha
crescut un 1,77%.
Pel que fa al nombre d’aturats en el sector de la comunicació i
el periodisme, les dades de l’EPA d’aquest tercer trimestre del
2019 són més alarmants: el sector ha incrementat el nombre de
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cada dia una banca
socialment responsable
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CaixaBank ajuda a millorar l’educació
ﬁnancera de més de 14.000 persones
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A CaixaBank volem que la cultura ﬁnancera arribi a tothom
I, per promoure-la, hem impartit més de 700 tallers sobre ﬁnances
bàsiques adreçats a col·lectius vulnerables. Gràcies a la tasca formativa
dels nostres voluntaris, més de 14.000 persones han millorat la seva
educació ﬁnancera. I això és fer una banca socialment responsable.
CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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desocupats en 5.800 assolint els 34.500 respecte al segon trimestre que vam conèixer al mes de juliol. La corba que reflecteix aquesta última EPA adverteix l’augment de la desocupació
entre els professionals del sector, que ha passat en l’últim any
de comptar amb 26.500 aturats a 34.500, fet que suposa un
augment de més del 13% d’aturats. (Font Prprensa)

Moviments a l’accionariat del diari Ara
L’executiu històric del sector farmacèutic Antoni Vila Casas, a
través de la seva firma personal Terrae Diet, entra a l’accionariat
del diari Ara, amb l’objectiu de potenciar “nous projectes tecnològics”, segons la pròpia companyia. En el Registre Mercantil
es detalla que hi ha hagut una ampliació de capital el valor nominal és 120.967,80 euros, copada per aquesta societat, però
no detalla la prima d’emissió que podria elevar considerablement aquesta quantia.
Els canvis en l’accionariat del diari català coincideixen amb la
venda de les accions de la Fundació Carulla a l’empresari de la
comunicació Ferran Rodés, a través de la societat Acta Diürna.
Rodés és vicepresident de la multinacional Havas i president

executiu d’ISP. El holding familiar augmenta així la seva participació en el diari a un 68%. Per la seva banda, la família
Carulla, propietària del grup Gallina Blanca, ha quedat fora de
l’accionariat.
El diari va perdre 2,13 milions d’euros en 2017 enfront dels
500.000 euros negatius de 2016, i ha retardat a 2019 el moment
en preveu aconseguir un ebitda positiu. Carulla i Rodés van injectar a principis d’any 1,4 milions d’euros en la societat en forma de préstecs participatius per assegurar la seva continuïtat.
Segons l’última enquesta de l’Estudi General de Mitjans (EGM),
Ara, amb 128.000 lectors, és el tercer mitjà de Catalunya darrere de La Vanguardia i El Periódico. (Font: La Información)

Grup Comunicació 21 aposta per la
proximitat en paper
Les 19 edicions territorials de la xarxa Línia i el primer setmanari metropolità, Lo Mejor, sumats a la divisió de temàtics digitals
consoliden el Grup Comunicació 21 com el primer grup de comunicació local de Catalunya. Les auditories d’OJD-PGD confirmen que el grup imprimeix més de quatre milions d’exemplars
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a l’any, distribuïts bàsicament pels barris i districtes de la ciutat de Barcelona, el Barcelonès Nord, el Vallès Oriental, part
de l’Occidental, el Baix Maresme, el Baix Llobregat sud i el
Montserratí.

El grup, que celebra 20 anys de la seva fundació i consolida
el lideratge en el món local, és líder en tots els segments en
un moment de gran recessió per als mitjans generalistes, de

contracció del mercat publicitari i amb una transició al digital
sense un model de negoci que garanteixi prou retorn. Comunicació 21 fa una aposta clara i contundent pel suport paper: “En
proximitat tenim recorregut si som capaços de seguir oferint als
lectors capçaleres amb el màxim de continguts propis, amb una
mirada pròpia i amb un disseny atractiu”, afirma l’editor-gerent
i fundador del grup, David Centol. La xarxa de periòdics Línia
està implementant un pla de negoci que li permetrà incrementar
paginacions, difusió i visibilitat.
El Grup Comunicació 21 ha arribat a la conclusió que, per abordar els mercats hiperlocals, el paper continua sent la millor opció possible, tant pel que fa als lectors com per donar servei als
anunciants, que es nodreixen del petit comerç. I així ho està
fent. L’empresa editora remarca que Línia s’ha especialitzat a
arribar a indrets de l’àrea metropolitana desatesos pels mitjans
generalistes i anuncia que la seva prioritat per al 2020 passa
per construir un gran setmanari a l’Eixample barceloní (a partir de l’edició mensual de Línia Eixample fundada l’any 2010),
ampliar a setmanal la periodicitat del quinzenal Línia Nord que
opera al Montserratí des de fa 6 anys, i potenciar les edicions
del Baix Llobregat sud. També té prevista l’edició específica
d’un periòdic per a la comunitat llatina no brasilera de Barcelo-
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na que es dirà Latitud Sud. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
– infografia: Comunicació21)

Premis Nacionals de Comunicació

El jurat de la 18a edició dels Premis Nacionals de Comunicació
ha decidit distingir la sèrie Merlí (en la categoria de televisió); el
locutor Cinto Niqui (Ràdio 4); el periodista Ramon Besa (premsa); el diari Crític (mitjans d’arrel digital); el Grup Segre (comunicació de proximitat), i Jaume Alemany (publicitat). A més,
ha atorgat dues mencions honorífica d’honor: una al periodista
Tomàs Alcoverro i l’altra a la productora Mediapro.

En la categoria de mitjans d’arrel digital s’ha distingit Crític (mitjà associat a l’AMIC) pel seu periodisme alternatiu i de continguts informatius de profunditat i reflexió. “Basat en el model de
subscripció i nascut mitjançant crowdfunding, Crític ha aconseguit donar visibilitat a temes silenciats per grans mitjans. En
l’època en què la premsa s’ha de reinventar per sobreviure, han
creat una cooperativa per fer periodisme d’investigació, reportatges, entrevistes, articles d’opinió i anàlisi amb profunditat,
sobre aspectes de l’actualitat política, econòmica o social, i ara
celebren el seu cinquè aniversari”, ressalta el jurat.
Per la seva part, el Grup Segre ha estat el premiat en la categoria
de comunicació de proximitat. “El grup converteix la proximitat
en un valor del periodisme, no tant per la proximitat geogràfica,
que també, com per la proximitat amb els fets que s’expliquen”,
indica el veredicte. El periodista esportiu Ramon Besa ha estat
guardonat en la modalitat de premsa per la seva llarga i prolífica trajectòria en diversos mitjans. Finalment, en la categoria de
publicitat s’ha guardonat Jaume Alemany, director de màrqueting
de Damm, “per la innovació, l’activisme de marca i el compromís social, aconseguint que la seva proposta comunicativa tingui
alhora impacte empresarial i transcendència social”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: El Periódico)
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100 anys de premsa a Santa Coloma
de Gramenet
Enguany Santa Coloma celebra el centenari de la primera publicació periodística i, amb aquest motiu, el Museu Torre Balldovina presenta aquesta exposició que repassa els 100 anys
de premsa a la ciutat, donant especialment protagonisme a la
revista Grama, que enguany commemora el 50è aniversari de
l’aparició del seu primer número (1969-2019), i al full municipal
L’Ajuntament Informa, que celebra els 40 anys de publicació
ininterrompuda (1979-2019).
La mostra, per la seva dimensió, se centra en les publicacions
periòdiques amb informacions d’àmbit general i d’estil periodístic, deixant per una altra ocasió les publicacions temàtiques,
butlletins d’associacions o entitats i revistes no periodístiques.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Exposició de premsa calderina
El Museu Thermalia, de Caldes de Montbui, acull fins al 12 de
gener de 2020 l’exposició “1886-2019. La premsa calderina.
Passió per informar (malgrat tot)”. Tal com expliquen al web de
museu: “La premsa local és la germana pobra del periodisme.
Malgrat fer de testimoni del transcurs de la vida en els pobles i
ciutats, el fet d’explicar coses poc rellevants per a la mirada que
no es deté en la proximitat ha provocat que els mitjans locals
històricament s’hagin considerat, en el millor dels casos, poc
més que una escola de periodisme.
Serveixi aquesta mostra com a reconeixement a totes les persones que, des de 1886, han dedicat part del seu temps a fer
possible que Caldes disposi d’un patrimoni periodístic molt ric,
malgrat que desconegut”. El periòdic de referència a la vila és el
Setmanari Montbui. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El consum de mitjans varia poc en els
grups d’edat compresos entre 23 i 54
anys
Pel que fa als hàbits digitals no hi ha grans diferències entre els
grups d’edat de 23 a 38 anys (denominats millennials) i de 39
a 54 anys (compresos en la generació X). Aquesta és una de
les principals conclusions de l’Estudi d’hàbits de consum. Millennials vs. Generació X, realitzat per la companyia Smartme
Analytics per encàrrec de l’associació de companyies de mitjans i màrqueting digital IAB Spain.

Pel que fa al seu consum de mitjans, la diferència de temps a
internet entre els dos col·lectius és d’una mitja hora. Mentre
que els més joves dediquen de mitjana 3 hores i 30 minuts al
dia, els majors ho fan durant 3 hores i 1 minut. Si s’analitza el
temps pel qual s’accedeix a Internet en funció dels dispositius
(ordinador, tauleta i mòbil) les diferències són molt petites en
els dos primers casos i una mica més apreciables en el cas dels
mòbils; els millennials utilitzen aquests últims durant 3 hores i
17 minuts, per 2 hores i 40 minuts de la Generació X.
En l’estudi de la IAB també es va introduir en aquest apartat
el consum de televisió i en aquest cas la diferència també és
apreciable: els més grans veuen la televisió de mitjana durant
2 hores i 11 minuts, mentre que els joves ho fan durant 1 hora
i 51 minuts.
Interrogats sobre en quins mitjans s’informen de l’actualitat
tampoc hi ha grans diferències, encara que és més gran el percentatge de membres de la generació X que van a la televisió,
els mitjans de comunicació digitals, la ràdio i la premsa, mentre
que és superior el percentatge de millennials que ho fa a través
de les xarxes socials. (Font i infografia: IAB Spain)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’Estudi d’hàbits de
consum. Millennials vs. Generació X. Només cal CLICAR AQUÍ

Estudi sobre l’accés de nens a
telèfons mòbils. El 30% el demana
abans dels 7 anys
La marca tecnològica noruega Xplora, de la mà de l’experta
en educació digital María Zabala, van presentar dijous dia 24
“I’estudi sobre l’accés dels nens als telèfons mòbils”, juntament
amb un decàleg sobre la introducció progressiva i segura dels
nens a la tecnologia.
El CEO espanyol de la companyia, Jesús Llamazares, ha explicat a El Programa de la Publicitat, les novetats de la marca,
incloent el Xplora 4, el telèfon en forma de rellotge per a nens
més avançat del mercat sense accés a internet ni a RRSS. A
més, presentarà una nova plataforma que fomenta l’activitat física dels nens a l’exterior premiant els seus passos amb jocs i
compres. Els pares prefereixen lliurar el mòbil a partir dels 12,5
anys però l’INE diu que ja el tenen abans d’aquesta data. (El
Programa de la Publicidad)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta més informació sobre I
Estudi i Decàleg sobre nens i mòbils per fomentar una introducció segura a la tecnologia que ha fet la companyia Xplora, amb
el decàleg sobre nens i mòbils. Accedir des d’aquest enllaç.

Demarta (NYT) defensa el model de
subscripció per contingut de qualitat
Jean Christophe Demarta, vicepresident global de publicitat de
The New York Times ha defensat en un col·loqui organitzat per
Dircom que el futur del periodisme no pot estar a la publicitat.
Demarta va voler destacar els 4,7 milions de subscriptors de
pagament amb què compta The New York Times i va apuntar
que l’objectiu pròxim és arribar als 10 milions de subscriptors
en 2025. Unit a això, ha afirmat que és un “mite “considerar que
la publicitat digital pot sostenir per si mateixa el periodisme de
qualitat.
Demarta va voler destacar que “el 2017, el mercat va començar
a reconèixer que un canvi de model econòmic per a un mitjà
d’informació basat en la subscripció de continguts de qualitat
era necessari i que la informació gratuïta no tenia sentit”. Pel
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que ha subratllat que les empreses de mitjans que no trobin la
seva pròpia solució de finançament digital i que ja no puguin
reposar audiència “no tenen un futur a llarg termini”. Com a
solució, va remarcar la importància de la innovació tecnològica
i abordar diferents possibilitats com el Branded Content.

països. La selecció de notícies la realitzarà un equip de periodistes, però serà un algoritme qui s’encarregui de triar quins
mostrarà a cada usuari.

D’altra banda, el vicepresident global de publicitat de NYTimes
va indicar que un dels problemes que pateixen tant el periodisme com els mitjans són les “mentida news”, contra les quals
des de The New York Times lluiten a través de la verificació de
dades. Va voler concloure la seva xerrada comentant que “els
diaris no moriran quan ho facin els seus actuals lectors, però cal
sumar joves periodistes amb visions noves a les redaccions”.
(Font: AMI)

Atenció mitjans: Facebook activa la
seva pestanya de “Notícies”
Facebook fa mesos que treballa en el desenvolupament d’una
nova pestanya de Notícies que, segons fonts properes a la
companyia, és activa des del dia 24, encara que al principi
està disponible a Estats Units i arribarà més endavant a altres

Amb el desenvolupament d’aquesta pestanya Facebook pretén
que els usuaris no surtin de la plataforma per informar-se i busquin les notícies en altres xarxes socials com Twitter, font tradicional d’informació per a molts internautes. En la nova pestanya
oferirà notícies creades per centenars de mitjans de comunicació, algunes de les quals seran de pagament (podrà accedir a
aquest contingut premium pagant una quota de subscripció).
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Facebook pagarà als mitjans per oferir aquests continguts. Amb
aquest nou servei passarà a competir directament amb altres
agregadors de notícies , com els que ja posseeixen Google i
Apple. A més, Facebook disposarà d’ un petit equip de periodistes que realitzaran tasques de curació d’aquest contingut que
s’oferirà als usuaris, seleccionant els titulars i les notícies del
dia. Als Estats Units Facebook ha arribat a acords amb més de
200 mitjans de comunicació per oferir els seus continguts. Entre
ells, The Washington Post, the Wall Street Journal, Business
Insider, BuzzFeed News... i un bon grapat de mitjans locals que
oferiran notícies de proximitat. (Font i infografia: Trecebits)

El Govern espanyol prohibeix a les
administracions públiques tenir
servidors fora de la Unió Europea
El Consell de Ministres de dijous passat ha aprovat un reial
decret llei per “posar punt i final al projecte independentista de
la república digital catalana”, segons el president del Govern
en funcions, Pedro Sánchez. Aquesta norma entrarà en vigor
el proper dimarts i suposarà extremar la vigilància de les administracions de l’Estat en el món digital. Concretament, el Reial

decret llei aprovat obligarà que tots els servidors que utilitzin
dades de les administracions públiques espanyoles es trobin
localitzats en territori de la Unió Europea. Així es pretenen evitar el que Sánchez ha denominat “paradisos digitals” en què no
poder actuar.
Ha estat el mateix president del Govern espanyol l’encarregat
de deixar clar que l’objectiu d’aquest Reial decret llei són els
moviments duts a terme per l’independentisme català des de
les institucions. “No hi haurà independència línia ni offline”.
Fonts de la Moncloa han confirmat a RTVE que al Govern li
consta la ubicació de servidors de la Generalitat de Catalunya
fora de la Unió Europea. No obstant això, en la roda de premsa
posterior al Consell de Ministres no s’ha ofert cap dada concreta en aquest sentit. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Twitter prohibeix la publicitat política
La publicitat política està sent un dels grans temes en l’agenda
de xarxes socials com Twitter i Facebook, sobretot en el cas
dels segons, ja que han adoptat una política que els personatges públics puguin publicar anuncis sense escrutini, i per tant,
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amb mentides. Això ha suposat un gran enrenou, i va portar a
Mark Zuckerberg a contestar moltes preguntes sobre el tema
en la seva última aparició al Congrés dels Estats Units.
Twitter, en canvi, ha provocat un sisme a les xarxes socials a
l’anunciar que no tornarà a emetre cap anunci amb contingut
polític en la seva plataforma, incloses campanyes electorals.
Segons el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, els missatges polítics han de guanyar pes gràcies a les persones que
s’abonin a un compte i no a través de publicitat política dirigida
a usuaris seleccionats en funció de les dades personals que es
disposen. D’aquesta manera Twitter es desmarca de Facebook.
(Font: Euronews)

Accenture adverteix: posar en marxa
la ‘taxa Google’ només a Espanya és
“donar-te un tret al peu”
El president d’Accenture Espanya, Juan Pedro Moreno, defensa que les empreses paguin impostos on produeixen els seus
beneficis, en al·lusió a la “taxa Gogle”, si bé creu que aquesta
mesura requereix d’un acord internacional, ja que, del contrari,

seria com “donar-te un tret al peu tu sol”. Es refereix, a la possibilitat que s’imposi una taxa a les empreses tecnològiques,
“es digui taxa Google o no” i es mostra partidari de fer una
“reforma” fiscal, però en el context de “globalització en el qual
ens movem” .

Altrament i en el cas que s’establís una taxa d’aquestes característiques només en un país, es correria el risc que el mercat
es desplacés. “El que no pots és disparar-te un tret al peu tu
sol”. Aplicar aquesta taxa a Espanya per una qüestió merament econòmica “no arregla res”, ja que es parla de 700 milions
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d’euros de recaptació en un país amb el nivell de dèficit que té,
afirma i afegeix: “no dic que no ajudi, però no és la panacea i no
arreglarà el problema”.
Moreno descarta que les empreses arribin a pagar al consumidor per les seves dades i advoca perquè aquestes elaborin un
“manifest públic” en el que indiquin com les faran servir, tot això
amb la finalitat que aquests coneguin la destinació de les mateixes. En realitat, les empreses “ja paguen” per les dades “en
forma de serveis pels quals no cobren res al consumidor”, manifesta el també president d’Accenture a Portugal i Israel, que es
mostra convençut que les dades s’acabaran “estandarditzant
“com passa amb les normes de control i qualitat” ISO9000”.
(Font: Expansión – infografia: ADSLzone)

El Mundo llança Premium: els millors
continguts per als lectors més fidels
El diari El Mundo pren la davantera. Des d’aquesta setmana, la
versió digital d’aquest diari ofereix continguts exclusius per als
seus abonats: rellevants primícies informatives, imprescindibles articles d’opinió, les millors anàlisis, grans reportatges so-

bre el terreny i entrevistes a personalitats rellevants de diferents
àmbits formen part del ventall de temes dels que podran gaudir
els membres de la nova comunitat d’usuaris del diari d’Unidad
Editorial.
Aquesta iniciativa, pionera entre els diaris generalistes
d’Espanya però en línia amb la implantada amb èxit per mitjans internacionals de gran prestigi a tot el món, coincideix amb
el 30è aniversari de El Mundo. El nou sistema de difusió dels
continguts a Internet del periòdic adopta un model freemium.
D’aquesta manera, tots els lectors podran seguir gaudint gratis,
en obert i sense límit de notícies de la millor informació de la
premsa digital espanyola. No obstant això, cada dia la redacció
d’aquest diari elaborarà continguts d’especial calat i elaboració
profunda per als seus abonats. I a més els presentarà amb un
nou disseny més atractiu. Les columnes d’opinió, per exemple, només podran gaudir-les aquells que es subscriguin a premium. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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i2p, Arce Media: La inversió
publicitària prevista en 2019
disminuirà -2,12%
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La inversió publicitària prevista per a l’any 2019 disminuirà un
-2,12. La inversió publicitària del tercer trimestre retrocedeix
-2,24%. Per a l’any 2020 retrocedirà un -1,87%, segons la Previsió d’inversió publicitària de i2p, Arce Media, amb elaboració
Mediahotline.
La inversió publicitària del tercer trimestre retrocedeix -2,24.
Creixen de manera significativa els mitjans digitals i les xarxes
socials. Decreixen la televisió, premsa, revistes i dominicals.
Seguirà augmentant la inversió publicitària i la participació de
mercat dels mitjans digitals i les xarxes socials i en menor mesura la ràdio i el cinema
Inversió publicitària tercer trimestre 2019:
La inversió publicitària durant els nou primers mesos de l’any
ha disminuït un 2,24% en relació al mateix període de l’any anterior obtenint la xifra de 3.128,4 milions d’euros, enfront dels
3.200,0 milions de 2018.
Televisió: baixa un 6,3%, arribant a la xifra de 1.407,6 milions
d’euros, representant el 45% del mercat. Una pèrdua de dos
punts de participació.
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▪ Els dos principals grups privats de televisió representen el
84,5% de la inversió en televisió.

Previsions econòmiques 2020

▪ Mediaset, aconsegueix 607 milions d’euros enfront de
658.500.000 del mateix període de l’any anterior, reportant una
caiguda del 7,8%

L’economia espanyola ve demostrant un menor impuls econòmic i la previsió de tancament de 2019 en l’1,9% de creixement
és sis dècimes inferior a l’any anterior. L’economia seguirà desaccelerant durant els propers trimestres:

▪ Atresmedia, arriba als 582.900.000 d’euros enfront dels
617.500.000 del mateix període de l’any anterior, un descens
del 5,6%

▪ La demanda interna està avançant a un ritme menor del que
s’esperava, com a conseqüència sobretot de l’alentiment del
consum.

Els mitjans digitals, són el segon mitjà en importància, creix un
10,92%, aconseguint 482.600.000 d’euros i un 15,4% de participació de mercat. Ràdio, és el tercer mitjà en inversió publicitària, creix un 1,32% fins a arribar als 306.900.000 d’euros.
Premsa retrocedeix un 8,87%; aconsegueix els 306.500.000
d’euros. Exterior, augmenta un 1,88%, fins a arribar a
271.100.000 d’euros. Revistes arriba als 105.900.000 d’euros,
que representa un retrocés del 15,55%. Dominicals retrocedeixen un 9,52 %, mentre el cinema creix un 3,55%. Per la seva
banda les xarxes socials augmenten la inversió publicitària un
8,91 %, fins a arribar als 210.300.000.

▪ Pels propers trimestres, el context internacional seguirà pesant sobre la conjuntura.
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La previsió de creixement del PIB per a l’any 2020 se situa en
el 1,5%, tot i que el consum creixerà dues dècimes fins al 0,9%.
L’anàlisi de les tendències històriques sorgides de les sèries
temporals i la previsió del PIB i el consum, ens permeten predir, amb un lleu marge d’error, les inversions publicitàries del
sector i la distribució per mitjans per a l’any 2020. La inversió
publicitària prevista per a l’any 2020 retrocedirà un 1,87%, tot i
que seguirà augmentant la inversió publicitària i la participació
de mercat dels mitjans digitals i les xarxes socials i en menor
mesura la ràdio i el cinema. (Gràfics: Arce Media)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’Index d’Inversió Publicitària, tercer
trimestre 2019, informe i2p d’Arce Media. CLICAR AQUÍ

Infoadex: la inversió publicitària
decreix un -3,0% en els nou primers
mesos de l’any
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

En el període de gener a setembre de 2019, la inversió publicitària destinada a mitjans convencionals ha decrescut un -3,0%,
sobre el període equivalent de l’any anterior, arribant a una xifra
de 3.032,7 milions d’euros, davant els 3.125, 2 milions de 2018.
Televisió es manté com a primer mitjà per volum d’inversió, en
obtenir 1.413,5 milions d’euros, tot i haver baixat un -6,3% enfront del mateix període de l’any anterior. Internet, segon mitjà
per valor absolut d’inversió publicitària creix, en els primers nou
mesos del 2019, un 9,2%, amb 562.800.000 d’euros. Diaris, que
ocupa el tercer lloc per xifra d’inversió, se situa en 324.800.000,
amb una evolució del -9,6% davant l’any anterior.
Segons Infoadex, Ràdio, que és el quart mitjà per volum
d’inversió, experimenta una pujada del 2,0% en el període,
aconseguint 295.800.000 d’euros en els nou primers mesos de
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l’any. Exterior, amb un creixement del 2,1% se situa en una
inversió de 264.900.000 d’euros. Revistes, la inversió de gener
a setembre és de 137.300.000, decreix un -13,8% respecte al
mateix període de l’any anterior. Cinema presenta un creixement del 8,8%, de manera que assoleix una xifra, en el període
gener-setembre de 2019, de 17,6 milions d’euros. Suplements
i dominicals llança un índex d’evolució del -9,6% sobre els nou
mesos corresponents a l’any anterior i 15,9 milions d’euros.

1.413,5 milions d’euros. La inversió publicitària en el grup de les
televisions autonòmiques concentra en els nou primers mesos
de l’any, una inversió de 61,8 milions d’euros, fet que suposa un decrement del -12,6% sobre els 70.700.000 que es van
registrar a el mateix període de 2018. Aquesta evolució situa
la quota de mercat d’aquest grup de televisions en el 4,4%.
(Gràfics: Infoadex)

Estudi Zenthinela: Les previsions de
creixement de la inversió publicitària
cauen a un 0,9%
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’evolució de la inversió publicitària en televisió ha estat del
-6,3% en els nou primers mesos de 2019, amb un volum de

Tercer estudi de publicitat de la setmana. Ara Zenthinela. Els
panelistes de Zenthinela (directius d’empreses anunciants) preveuen que es produeixi un augment d’inversió del 0,9%, inferior al creixement del PIB i de l’ordre del que s’espera per a
l’IPC. Aquesta xifra és set dècimes pitjor que la que s’obtenia
en l’onada anterior de l’estudi, realitzada al juny.
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“cibermonday”, però el començament de novembre amb una
nova convocatòria electoral no afavorirà les coses.
Els índexs de percepció, que van millorar molt al juny, quan
semblava possible la constitució d’un Govern de l’Estat que
produís estabilitat i reduís la incertesa, cauen ara fortament.
L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) cau
més de 67 punts (un terç del recorregut de l’escala) i se situa
en -64,5; és el pitjor valor des d’abril de 2013, quan semblava
iniciar-se la sortida de la dura crisi que es va iniciar a finals de
2007.

No obstant això, perquè es produeixi aquest resultat hauríem
de viure un últim trimestre de fort creixement de la inversió, ja
que en els nou primers mesos de l’any s’han produït caigudes
de l’ordre del 3%. En els últims anys l’últim trimestre ha estat
el millor en concentrar campanyes importants dirigides a estimular les vendes nadalenques, així com les que es produeixen
al voltant d’esdeveniments digitals com el “black Friday” o el

L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) també cau
amb força, en aquest cas 61 punts i se situa en -61, el pitjor
valor des de juny de 2013. Les previsions s’han realitzat al llarg
del mes d’octubre, quan ja es coneixia que aniríem a unes noves eleccions generals. La incertesa va anar creixent al llarg de
l’estiu, a mesura que es comprovava la incapacitat dels polítics
per arribar a acords que permetessin la constitució d’un Govern
estable.
Els Mitjans no convencionals creixeran, si es compleixen aquestes previsions, un 1,1%. Amb això el conjunt de totes les inver-
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sions en mitjans creixeria l’1,0% fins a situar-se en 12.868.000
d’euros. Els MNC suposarien en total un 57,5% de la inversió
en mitjans. El major creixement dels MNC sobre els MC se sol
produir només en anys de dificultats econòmiques, en els quals
la cura del valor de la marca passa a un segon pla.
La publicitat en mòbils (+ 8,6%); la que utilitza Vídeo on Line
(+ 8,1%) i la que es dirigeix a Xarxes Socials (+ 7,0%), tres
aspectes que en molts casos es superposen, constitueixen els
fenòmens de major creixement previst. Això portaria al conjunt
d’Internet a un creixement del 7,3%. També s’esperen creixements per a la Publicitat Exterior Digital (PED: + 4,8%); Canals
de Pagament de Televisió (+ 4,7%); Ràdio (+ 1,8%); Exterior en
el seu conjunt (+ 1,5%) i Cinema (+ 1,1%). En canvi s’esperen
caigudes per a Televisió Generalista (-2,8%); Diaris (-5,1%);
Revistes (-6,1%) i Suplements (-6,7%).
La inversió en MNC continua molt concentrada en els tres
capítols més importants, que representen un 71,4% del total:
Mailing personalitzat que, tot i la caiguda, segueix sent el líder
d’inversió i representa un 25,6% de la inversió total en MNC;
PLV Marxandatge, Senyalització i Rètols, que mantindria les
xifres de l’any passat i representaria un 24,1% i Màrqueting Te-

lefònic que, creixent un 0,5% passaria a representar un 21,8%.
Les majors variacions en MNC seran: els majors ascensos es
produiran en Màrqueting Mòbil (+ 8,6%); Branded content (+
6,3%) i Influencers (+ 5,1%). En canvi els majors descensos
corresponen a Bustiatge / Fullets (-8,5%); Anuaris, Guia i Directoris (-5,0%) i Catàlegs (-3,7%). Els panelistes consideren que
la publicitat que utilitza “influencers” pot suposar en l’actualitat
un 6,9% de la inversió total en publicitat digital.
El frau on line és un greu problema per a la inversió publicitària,
però l’ús d’eines adequades per a la seva detecció i control
pot contribuir de manera important a la seva reducció. Segons
l’opinió dels panelistes, amb l’ús d’aquestes eines podria millorar un 16,3% de la inversió digital. (Gràfic: Zenthinela)

La inversió en publicitat digital a
Europa superarà els 57.000 milions
d’euros aquest any
Rouge Agency, agència de publicitat digital especialitzada en
AdTech i part del grup Telecoming, ha realitzat una anàlisi sobre
la situació i perspectives del mercat de la indústria publicitària
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digital, amb dades que dibuixen amb futur prometedor. Segons
aquest treball, a finals d’aquest any la inversió en publicitat digital a Europa arribarà als 57.232.000 d’euros, amb un ritme
de creixement del 22% interanual fins 2023, quan el mercat de
publicitat digital facturarà més de 125.332.000 d’euros.
La inversió europea en publicitat digital representa en l’actualitat
al voltant del 21% del mercat mundial que fregarà els 268.000
milions d’euros a finals d’aquest any i creixerà fins als 472.770
milions d’euros en 2023.

La inversió en publicitat mòbil, a l’alça.- Segons indica
l’anàlisi de Rouge AdTech, a finals d’aquest any hi haurà més
de 1.000 milions d’usuaris europeus consumint publicitat al mòbil, enfront de gairebé 5.700 milions a nivell mundial. En 2023, 3
de cada 10 euros invertits en publicitat mòbil estaran destinats
a Europa. La inversió en publicitat mòbil suposa el 21% del sector a Europa i en 2019, es traduirà en una xifra de facturació
superior als 32.500M €. En 2023 arribarà als 88.800 milions
d’euros.
La tendència ascendent és global: a nivell mundial, la indústria
de publicitat mòbil facturarà 155.634 M € a la fi de 2019 i superarà els 292.000 milions d’euros en quatre anys. El ritme de
creixement de la inversió en publicitat mòbil durant els propers 4
anys és més gran a Europa que a la resta del món (30% vs 26%).
El frau, el gran llast de la indústria.- El frau en publicitat digital li costa a Europa uns 6.850 milions d’euros en l’actualitat.
En 2023 aquesta pèrdua d’ingressos per frau se situarà al
voltant dels 19.400 milions d’euros a Europa. Actualment, la
intel·ligència artificial elimina el 12,5% del frau, una ràtio que
augmentarà fins al 20% en 4 anys gràcies als desenvolupaments tecnològics. (Font: Marketing News – infografia: The Socialmedia Family)
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Google i Facebook acapararan el 74%
de la inversió publicitària digital a
Europa en dos anys

Unit i Espanya), segons les previsions de eMarketer. Per 2021
aquest percentatge s’incrementarà fins el 73,8%. Aquestes
dades estan per sobre de les anteriors previsions emeses per
eMarketer, que anaven des del 69% projectat per 2019 fins al
70,7% per 2021.
La inversió en publicitat digital que s’ha produït en aquests
cinc països l’any passat va ascendir a 36.000 milions d’euros,
segons les dades d’IAB. Per tant, d’aquesta xifra, uns 25.000
milions correspondrien només a Google i Facebook. Segons
eMarketer, els anunciants estan triant a Facebook i Google per
dipositar la majoria dels seus pressupostos publicitaris per tenir
accés a grans audiències en públics molt específics. Beneficis
que s’estarien imposant als problemes de seguretat de marca i
privacitat de les dades que estan patint les plataformes tecnològiques.

El duopoli tecnològic format per Google i Facebook continuarà
augmentant la seva quota de mercat publicitari a Europa durant
els propers anys. Només aquestes dues companyies rebran el
72% dels ingressos per anuncis digitals enguany en els cinc
països principals d’Europa (França, Alemanya, Itàlia, Regne

Al mateix temps que eMarketer revisa a l’alça les previsions
de quota de mercat de Facebook i Google, ha modificat a la
baixa les estimacions de creixement de la publicitat en els
cinc països principals d’Europa. Si fa uns mesos avançava un
creixement de la inversió del 4% per a aquest any en aquests
països, ara rebaixa aquest percentatge al 3,6%. Per 2020 la
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taxa d’increment estarà al voltant del 4%. Aquesta revisió a la
baixa per 2019 està motivada principalment pel menor creixement econòmic a Europa de l’estimat prèviament, les tensions
comercials i la incertesa que genera el Brexit. (Font: Dircomdifencial – gràfic: eMarketer)

L’estudi AMES 2018 preveu un 2019
amb lleu creixement del 1,6% en
Màrqueting

L’estudi AMES 2018 de la MKT i Infoadex, preveu que 2019
mantindrà la tendència positiva i un creixement del 1,6% en
inversió en Màrqueting, la meitat de 2018. L’estudi, revela que
la inversió total en màrqueting va créixer un 3,8% el 2018. El
doble que en 2019. La partida de personal és -en activitats de
màrqueting. la de major creixement: 6,1%. Per sectors, Consum Durador i TIC són els que més incideixen en el creixement.
Per sectors, la indústria de Consum Durador i Gran Consum
continuen acaparant la major inversió amb un increment d’un
7,4% i un 1,7% respectivament enfront de 2017, seguida de Telecomunicacions amb un augment del 8,3% respecte al exercici
precedent.
D’altra banda, l’informe revela que el 7,8% de la inversió en
Màrqueting és digital, és a dir 2.611 milions d’euros. La publicitat a internet representa el 67% de tota la inversió digital, una
partida que ha crescut en totes les seves variants des 2014.
L’informe AMES assegura que 2019 continuarà sent un any positiu per a la indústria del màrqueting. Els experts que integren
el grup de treball AMES pronostiquen un creixement del 1,6%
per al pròxim exercici fins a arribar als 33.834.000 d’euros.
(Font: Mediàtic/ÀMBIT D’Estratègia - gràfic: Ames)
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NOTA: Us oferim l’Estudi AMES de la MKT i Infoadex amb les
previsions per enguany. CLICAR AQUÍ

Les agències de mitjans espanyoles
demanen eliminar les barreres d’accés
als concursos publicitaris públics
Les agències de mitjans espanyoles consideren que es troben
en una situació de desavantatge respecte a les grans multinacionals. Excepte alguna excepció, les firmes de capital espanyol tenen una facturació molt menor que les companyies
estrangeres. Entre les quinze agències de mitjans que més volum publicitari van gestionar l’any passat, 14 són internacionals,
segons les dades d’Infoadex. Només l’espanyola Equmedia es
cola en aquesta classificació.
Aquesta circumstància restringeix l’accés de les agències
espanyoles als grans clients privats. Per això, aquest tipus
d’empreses es ve refugiant en els concursos públics, als quals
poden optar amb més facilitat. Per tot plegat, la FEDE -patronal
que representa la majoria de les agències espanyoles- demana
a les administracions que eliminin les barreres d’accés a les

pimes espanyoles a aquests concursos. Entre aquestes traves,
hi ha el mínim de facturació requerit per concórrer al procés públic, moltes vegades massa alt per a petites i mitjanes agències
espanyoles. Des de l’associació exigeixen a les institucions públiques que es divideixin els contractes de mitjans en diversos
lots, perquè l’accés de les pimes estigui assegurat.
A més, des de la patronal de les agències rebutgen que la facturació sigui un criteri vàlid per accedir a un concurs públic.
“El volum de facturació d’una empresa no sempre va lligat a la
seva capacitat i eficàcia en la gestió”, sosté José Carlos Carlos
Gutiérrez, president de La FEDE i director general d’Alma Media Plus. “La facturació no és solvència. Una pime pot ser molt
solvent per a enfrontar-se a un concurs públic», abunda David
Torrejón, director general de la Fede. (Font: Dircomfidencial)

L’agència Mktg guanya el compte de
Correus
L’agència Mktg realitzarà la gestió i explotació d’esdeveniments
i patrocinis de Correus, per quan ha estat la guanyadora del
concurs convocat per Correus, en aplicació dels criteris de valo-
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ració establerts en el Plec de Condicions Tècniques i Particulars
pels quals es regeix la contractació. Per a l’elecció de l’empresa
que durà a terme la “Gestió i explotació d’esdeveniments i patrocinis” de Correus, en la proposta s’han tingut en compte la
planificació, explotació i gestió d’esdeveniments i patrocinis, a
més de les seves capacitats en el disseny i producció de estands. (Font: Control Publicidad)
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Les sis millors apps per revisar
l’ortografia dels textos
Per Chema Molina / TreceBits i Mediàtic

Escriure un text, ja sigui des del mòbil o des d’un ordinador,
pot generar algun que altre inconvenient no només a nivell de
creativitat, sinó també de forma. Encara hi ha molts usuaris que
cometen faltes d’ortografia que es deuen a diferents motius,
com desconeixement, desgana... o un simple distracció.
Per tant, sempre és recomanable revisar un text per assegurarse de no haver comès cap falta d’ortografia. Tornar a llegir-lo

o anar un pas més enllà i revisar el text emprant una de les
següents aplicacions mòbils que ens ajudaran a no caure en
l’error:
- Sin faltas. Aquesta plataforma permet a l’usuari preguntar
dubtes relacionats amb les normes ortogràfiques i gramaticals
de l’espanyol. L’internauta pot teclejar el seu qüestió en un xat
i al cap d’uns minuts rebrà un missatge amb la resposta a la
seva pregunta. Aquesta app està disponible per a Android i iOS.
- Sofcatalà/corrector ortogràfic i gramatical. Softcatalà és
una associació sense ànim de lucre amb la missió de fomentar
la presència i l’ús del català en tots els àmbits de les noves
tecnologies (TIC). La seva filosofia: El compromís amb el programari lliure i la llengua catalana; els membres i col·laboradors
treballen des del voluntariat; el treball basat en la meritocràcia i la transparència; la independència i l’organització assembleària.
- Diccionari RAE i ASALE. El famós diccionari de la RAE
compta amb la seva app mòbil i no només serveix per consultar
paraules. Aquesta app compta amb fòrums i consultoris en què
expliquen com fer servir la gramàtica. A més, l’usuari també pot
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descobrir i llegir articles per conèixer més sobre la llengua espanyola i els seus usos. D’altra banda, compta amb una opció
molt interessant: la paraula del dia. Així l’usuari cada dia pot
conèixer un nou vocable i el seu significat. Està disponible per
a Android i iOS.
- App WordReference. Aquesta aplicació compta amb nombroses opcions: des de conèixer com s’escriu correctament una paraula fins traduir termes en una multitud d’idiomes, passant per
mostrar els sinònims i antònims d’un significant. Els usuaris poden, a més, descobrir fòrums amb més de 4 milions d’entrades
sobre l’espanyol. Està disponible per a Android i iOS.
- Grammarly Keyboard app. Aquesta aplicació és idònia per
a aquells que vulguin millorar la seva gramàtica en anglès i no
cometre errors ortogràfics en aquesta llengua. Grammarly Keyboard és un teclat per al mòbil que compta amb un corrector
intel·ligent. Els usuaris podran anar descobrint com s’escriu
correctament una paraula mentre l’escriuen. A més disposa
d’opcions de suggeriments al teclejar un terme. També compta
amb explicacions curtes i clares cada vegada que realitza una
correcció. Està disponible per a Android i iOS.
- SwiftKey. Aquest teclat, per la seva banda, pot suportar més

de 300 idiomes. Entre ells, l’espanyol. Igual que l’anterior corregeix les paraules en el moment en què l’usuari les escriu i realitza suggeriments per finalitzar una frase o un text que s’estigui
teclejant, ja que compta amb un corrector ortogràfic i escriptura
automàtica amb prediccions intel·ligents. Està disponible per a
Android i iOS.
A més, si t’agrada l’ortografia, et recomanem que segueixis
aquests cinc comptes d’Instagram que tots els amants del
bon escriure haurien de conèixer. (Infografia:

Important canvi en l’algoritme de
cerques de Google
Google acaba de realitzar un dels més importants canvis en el
seu algoritme de recerques dels darrers anys, i afectarà directament tant als que treballen en posicionament SEO com als
usuaris, que veuran com els resultats que se’ls mostren són
més precisos. Google oferirà resultats de recerca, tenint en
consideració totes les paraules i el context de la frase.
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La companyia ha començat a aplicar els models BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) als
resultats de cerca. Es tracta d’una tècnica basada en xarxes
neuronals de codi obert que processa el llenguatge natural de
manera més apropiada. En altres paraules, i simplificant, fins
ara Google analitzava paraula per paraula dins la frase que un
usuari buscava. No obstant això, ara serà capaç de relacionar
cadascuna de les paraules individuals per entendre el context
de la frase.
Google assegura que amb el canvi serà capaç d’interpretar millor el que busca un usuari ja que no interpretarà el significat
d’una paraula única sinó en la seva relació amb la resta de les
paraules de la frase. (Font: TreceBits)

Una extensió de Gmail permet saber
quantes paraules tenen els correus
que envies
Segons recull Statista, s’envien més de 230 milions de correus
electrònics a tot el món de forma diària. Gmail, el servei gratuït
de correu electrònic de Google, és un dels més populars en

el món, i compta amb diverses extensions per poder potenciar
el seu funcionament. E-mail reading time for Gmail és una
d’elles, orientada principalment a aquells usuaris que envien
correus electrònics mitjanament elaborats a nivell de contingut
(àmbit acadèmic, professional, etc.), permetent conèixer tant el
temps estimat de lectura del correu com les paraules del mateix.
L’extensió, que s’afegeix a la barra d’accessos directes de
Gmail, és, en poques paraules, un comptador de paraules i de
temps estimat de lectura per als nostres correus electrònics.
Important destacar que només funciona amb els correus que
nosaltres estem escrivint, ja que no analitza els correus electrònics que tenim a la nostra safata d’entrada.
L’extensió s’afegeix de forma automàtica a Gmail i ens mostra
en l’assumpte els temps de lectura i el nombre exacte de paraules del correu Com tota extensió, el primer és descarregar-la,
i no és necessària cap altre tipus de configuració per utilitzarla. De forma automàtica, s’afegirà l’extensió a les opcions de
Gmail, barrejant-se entre els botons de adjuntar arxiu, hipervincle i altres. N’hi haurà prou amb prémer el botó de l’extensió per
fer-la funcionar. (Font: Genbeta)
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Auriculars intel·ligents, una altra via
d’accés a les notícies
Google acaba de presentar els seus primers auriculars independents, batejats com Pixel Buds, amb els quals l’empresa
intentarà fer-se un lloc en el segment dels auriculars sense fil,
dominat actualment pels Apple AirPods. Aquests, que funcionaran a través de Bluetooth, estaran disponibles a partir de la
primavera de 2020 per un preu de llançament de 179 dòlars als
Estats Units i sense determinar aencara a Europa.

Tal com mostra la infografia d’Statista, el mercat dels auriculars
intel·ligents (és a dir, que realitzen més funcions a part de transmetre so, com la d’accedir a notícies a través dels skills d’Alexa
i altres assistents) està en alça. Segons estimacions de la consultora de tecnologia IDC, en el primer semestre del 2019 es
van vendre 31,8 milions d’aquests dispositius, enfront dels 9,1
milions del mateix període de l’any anterior. (Font: Laboratorio
de Periodismo)

Eina per fer una captura de pantalla
completa d’una web amb tan sols
introduir el seu URL
Per capturar la pantalla del nostre ordinador hi ha força opcions. Podem fer captures amb scroll, fer servir eines natives
i pràcticament tot el que vulguem, encara que avui li donrem
una petita volta de rosca. Parlem d’una web, Full Page Screen
Capture, que aconsegueix capturar la totalitat de la pàgina,
amb tan sols introduir la URL en aquesta pàgina. D’aquesta
manera, podrem descarregar un JPEG amb la pàgina completa, per llegir-la posteriorment, guardar-la en els nostres arxius,
o fer el que vulguem amb aquesta imatge.
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El capturar pàgines completes per a la seva posterior lectura és
una opció que permeten els diferents navegadors, encara que
també podem valer-nos d’ extensions per llegir sense distraccions. No obstant això, descarregar una pàgina completa en
format JPEG no és una cosa tan corrent, i això és precisament
el que fa aquesta nova eina. Per descarregar el JPEG que se’ns
ha llançat, només cal fer clic amb el botó dret i donar-li a descarregar, com qualsevol altra imatge. (Font: Diario Tecnologia)
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El model “freemium” conquesta
a la premsa, però encara no a les
audiències
Per Interactiva Digital

No fa tant de temps la gent anava al quiosc a comprar el seu
diari, però Internet està canviant aquest costum: la sostenibilitat
dels mitjans impresos corre perill i el pagament per continguts
a Espanya, sempre tan reticent en el tema, està a la volta de la
cantonada.
Reuters Institute va presentar no fa gaire el “Digital News Report 2019”, un exhaustiu estudi sobre el panorama de consum
de mitjans en l’àmbit digital en diferents mercats del món. Pel
que fa a diaris digitals l’estudi planteja un escenari complicat
per als mitjans, ja que fins i tot en els mercats amb índexs més
alts de pagament per continguts, el creixement ha estat mínim i
les seves audiències solen subscriure’s només a un diari digital,
el que converteix aquesta tendència en una cursa en la qual el
primer a arribar tindrà un gran avantatge per sobre de la resta.

L’estudi fa referència a la “fatiga de subscripció”, la idea que
cada persona té un pressupost i una intenció limitada per a
subscriure’s a diferents serveis en línia, i els d’entreteniment
(Netflix, HBO, Spotify) tenen preferència per sobre dels informatius, els esdevé un obstacle més a l’hora d’intentar captar
nous clients. Les dades demostren que, almenys per ara, la
majoria de les persones no estan preparades per pagar per notícies a la xarxa, sobretot en els casos de notícies a les que pot
accedir de manera gratuïta, de manera que oferir un valor afegit
es presenta com una obligació si es vol captar audiència.
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En el cas de l’Estat espanyol, l’informe assenyala que un 10%
de la població està subscrit d’alguna manera a serveis de notícies, Però, si s’exclouen els casos de subscripció a premsa
en paper que dóna accés a la versió en línia o subscripcions
pagades per altres, el percentatge baixa del 10% al 3%. Una de
les bones notícies és que la “cultura del tot gratis” vinculada a
internet està evolucionant i les persones són cada vegada més
conscients que, per poder tenir notícies de qualitat, cal pagar,
el que passa és que cal trobar la manera que aquest procés de
pagament generi la mínima fricció, és a dir, que no es converteixi en una barrera més per a l’usuari, sobretot quan es demostra la propensió a consumir notícies des de diferents fonts (el
que s’incrementa en menors de 35 anys). Una de les opcions
que ofereix l’estudi és la incorporació del servei a altres tants
més, és a dir, crear una mena de paquet de serveis. O el d’un
model de finançament a través de les donacions, com l’usat per
The Guardian, com a alternativa als murs de pagament, model
que representa en l’actualitat un mínim del total, a Espanya és
només el 2%.
El que sí és una realitat és que els mitjans han de prendre decisions transcendentals si volen garantir la seva sostenibilitat i
orientar-la a la creixent preferència del consum de notícies en

dispositius mòbils (2 de cada 3 espanyols fa servir el mòbil per
accedir a les notícies). (Foto: Prnoticias)

Clau europea per a la competència

El recolzament de la innovació mediàtica europea és clau per
garantir que la indústria continuï sent competitiva, ha conclòs
la conferència MediaRoad a Brussel·les. L’esdeveniment va
comptar amb la publicació d’un nou document de visió MediaRoad i va destacar l’èxit del projecte, finançat pel programa UE
Horizon 2020, en la construcció d’un ecosistema per a la innovació i la col·laboració en el sector dels mitjans de comunicació.
Accelerar la innovació mediàtica europea és un mitjà essencial
per promoure el pluralisme i la llibertat d’expressió. Assegurarà
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la sostenibilitat i el desenvolupament dels mitjans de comunicació i la indústria creativa a Europa. “Un marc regulatori adequat
i el suport dels programes rellevants de la UE són fonamentals
per a l’acceleració de la innovació mediàtica a Europa”, va dir
Nicola Frank, responsable d’Afers Europeus de l’EUU.
EBU i MediaRoad van presentar nou recomanacions a aquest
efecte:
1. El protagonisme creixent de la innovació i la investigació en
els programes de la UE
2. Potenciar la innovació oberta
3. Desenvolupant tecnologies d’avantguarda per a mitjans de
comunicació
4. Afavorir la producció de contingut a tot el territori europeu i
garantir l’accés transfronterer al contingut
5. Millora de les habilitats d’alfabetització digital i mediàtica
6. Assegurar un entorn de plataformes en línia just
7. Lliurament de la major responsabilitat de les plataformes en
línia
8. Garantir l’accés a l’ús de dades per donar suport a la innovació
9. Preservació d’Internet obert

La conferència va reunir a grups d’interès, responsables polítics, investigadors i l’àmplia comunitat del projecte MediaRoad
per debatre la visió i les prioritats de la innovació mediàtica
europea. L’esdeveniment també va mostrar les novetats i tendències tecnològiques innovadores que influeixen en el sector.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: MediaRoad)
NOTA: El lector trobarà més informació en el document “Accelerating European Media Innovation”. CLICAR AQUÍ

La transformació dels mitjans locals
a partir de l’experiència de directius i
experts
El Medill News Leaders Project 2019 de l’Escola de Periodisme de la Northwestern
University ha entrevistat a
més de 50 directius i experts
del sector per compartir idees
i innovacions que puguin ajudar els mitjans locals dels Estats Units a superar la crisi per la
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qual travessen. Aquest informe s’adreça als editors, investigadors acadèmics i públic, amb l’objectiu que tots entenguin millor
els reptes que tenen els mitjans locals escoltant una colla de
veus expertes.
Es tracta d’un ampli informe dividit en cinc àrees: models
d’ingressos, el creixement de les iniciatives sense ànim de lucre, innovació, TV local i el futur de les notícies locals. El treball
intenta respondre preguntes serioses sobre si els mitjans de
proximitat més petits poden aconseguir una escala suficient per
assolir l’estabilitat financera només mitjançant un model de remuneració dels usuaris. Aquest informe proporciona als executius dels mitjans una gran quantitat d’informació per reflexionar
sobre aquest tema. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe Medill News Leaders Project 2019. CLICAR AQUÍ. També posem a la vostra disposició
el resum executiu del projecte CLICANT AQUÍ

RAC1 guanya més de 14 milions en 4
anys
El Grupo Godó és propietari de l’emissora de ràdio més escoltada a Catalunya, segons l’última onada de l’Estudi General de
Mitjans (EGM), RAC1 congrega 862.000 oients diaris, enfront
dels 622.000 de Catalunya Ràdio. El conglomerat mediàtic ha
sabut rendibilitzar aquest sòlid lideratge, que RAC1 ha refermat
amb el procés.
Entre 2015 i 2018 el negoci radiofònic del Grupo Godó ha obtingut uns beneficis acumulats per valor de 14,15 milions d’euros.
D’aquests guanys, poc habituals en el context del mercat actual, 3,65 milions es van recollir l’any passat, un resultat en línia amb el de l’exercici anterior. En aquests quatre exercicis
l’editora de RAC1 ha aconseguit els nivells de facturació més
alts de la seva història. Dels 15,5 milions d’euros ingressats en
2011 va passar a als 23,8 milions el 2018, un creixement proper
al 40%. (Font: Dircomfidencial)
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El Washington Post tanca el seu diari
imprès gratuït Express
The Washington Post va publicar el mes passat la última edició
del seu diari gratuït Express, un diari llançat en l’any 2003 i que
s’oferia de manera gratuïta als matins als usuaris del metro de
Washington. El Post ha ofert als lectors d’Express una prova
gratuïta de 60 dies amb accés il·limitat a washingtonpost.com.
Podeu ampliar la informació en aquest link. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Formació del Col·legi de Periodistes
Indesign per a periodistes.- Barcelona. Dijous 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.- On line.
Del dilluns 4 al divendres 29 de novembre (12 hores) - 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.
Workshop de generació d’idees per a blocs.- Barcelona. Dilluns 4 de novembre (de 15:30h a 18:30h) - 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
d’inspirar-nos per escriure sobre temes d’interès de manera que
cada participant s’emportarà una llista per omplir el seu bloc.
Master Class: Periodisme i teatre contemporani, una aliança
necessària.-Barcelona. Dilluns 4 de novembre (de 19:00h a
21:00h) - Pot la ficció explicar fets reals i crear estats d’opinió
pública? Quin poder té avui disposar d’una audiència captiva,
en silenci i amb el mòbil apagat durant més de 90 minuts? Com
podem contribuir des del bon periodisme a l’excel·lència del
teatre contemporani? Teresa Turiera analitzarà casos d’èxit de
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muntatges teatrals internacionals on la recerca i el treball periodístic han estat clau per al desenvolupament de la dramatúrgia i
de la posada en escena i explicarà com és un procés de creació
d’un projecte teatral a partir del know how del periodista.
Iniciación al SEO: SEO interno y longtail.- On line. Del dilluns
4 al dissabte 30 de novembre (10 hores) - 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 la
comunicació.
Protección de Datos para periodistes.- On line. Del dimarts
5 al 19 de novembre (10 hores) - Les noves normatives sobre
protecció de dades han impactat en les tasques dels mitjans
de comunicació i dels gabinets de premsa. El curs, impartit per
Genís Margarit, donarà resposta als principals interrogants en
la matèria.
Crea i edita vídeos amb el mòbil - Nivell avançat.- Barcelona.
Dimarts 5 i 12 de novembre (de 10:00h a 14:00h) - En aquest
curs, dirigit per Jordi Flamarich, abordarem dues qüestions
que t’ajudaran a donar el pas endavant definitiu en les teves

creacions. D’una banda, aprofundirem en els diferents tipus de
vídeos que podem gravar amb el mòbil i practicarem les tècniques associades. I en segon lloc, tractarem aspectes tècnics
que donaran als teus vídeos gravats i editats amb el mòbil el to
professional que busques.
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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QED: Els mitjans de comunicació han
de trobar solucions?
Per Simon Bourgeois / Radio Télévision Belge de la Comunitat
Francesa (RTBF)

Cada cop són més els editors que adopten un enfocament
constructiu del periodisme en alguns dels seus informes. Així
va ser en la Setmana del Periodisme Constructiu del 21 al 27
d’octubre. La RTBF va participar amb les seves notícies, diaris, i Internet, destacant les iniciatives ciutadanes, personalitats inspiradores, solucions a crisis ambientals, socials... Però
és el paper del periodisme trobar-lo solucions? Els mitjans de

comunicació haurien de parlar de qualsevol altra cosa que de
desastres? Dos convidats de la RTBF van recollir el testimoni:
Yasmine Boudaka, periodista i coordinadora de New6s, una associació per a la promoció del periodisme constructiu, i Florian
Tixier, sociòleg dels mitjans de comunicació i professora de periodisme de la ULB.
El debat comença aclarint la definició del que parlem, perquè
entre periodisme “constructiu”, “solució”, “impacte” i “positiu”,
de vegades hi ha confusió. “Evitem el terme positiu -adverteix
immediatament Yasmine Boudaka-, això té una connotació una
mica usada. La idea és més aviat restablir l’equilibri: parlar del
què va bé. Hi ha crisis, és una realitat, però el món que ens
envolta només ens demostra que en l’economia, en la política,
en la societat, estan passant coses constructives, és important
mostrar-ho a la televisió i publicar-ho a la premsa”.
Hi ha crisis, és una realitat, però el món que ens envolta és
així? Per a Florian Tixier, el periodisme constructiu qüestiona
la relació entre els mitjans de comunicació i els seus públics,
“és el fruit d’una història que permet revaluar la relació entre
periodistes i ciutadans”. El desig és posar el públic al cor del
periodisme. Aquest és, òbviament, un problema per als mitjans
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de comunicació en un context de desconfiança en ells: “Les empreses de mitjans de comunicació busquen solucions a la crisi
que travessen i potser és un periodisme constructiu, tot i que hi
té a veure un cert enfocament de màrqueting”. Alguns editors
confirmen que el públic d’aquests temes és bo.
Però el professor de la ULB adverteix. En voler massa tornar a
posar el públic al centre, ens aboquem al periodisme de servei:
“Es converteix en informació de servei per al lector en lloc del
periodisme en el seu sentit original”.
El periodisme constructiu pot ser una solució a la crisi dels
mitjans. Per a Yasmine Boudaka, el periodisme constructiu és
el contrari del màrqueting: “De fet, algunes editorials que van
participar a la Setmana del Periodisme coincideixen en dir que
sempre han fet periodisme constructiu i que sempre ho han fet
conscientment”. Necessitem que aquesta manera de fer periodisme estigui impregnat en la nostra marca, el que voldria dir
que també el lector o espectador n’és conscient”
Un periodisme de “Bisounours”?- Aquest enfocament també
té els seus detractors. Per a alguns, és un enfocament ingenu
del món, voler demostrar el què passa més que el que no és do-

lent, pot ser fins i tot el contrari del periodisme que, per contra,
apunta les disfuncions del món, “portar la ploma a la ferida, com
va dir Albert London”. Per contra, Yasmine Boudaka creu que
el periodisme constructiu és un canvi de mentalitat: “No està
en la seqüència de fets, en les notícies pures i dures, sinó en
la reflexió, és preguntar-se per què funciona en lloc de per què
no funciona. Com és menys rellevant la informació si invertim
la pregunta?”
El problema, per a Florian Tixier, són els mitjans de què disposen les redaccions. “Els mitjans de comunicació han de pensar
en nous models de negoci per recrear la proximitat per restablir
la confiança pública.” (Foto: Vivre Ici)
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Els diaris locals pateixen, però encara
són (amb diferència) els productors
de periodisme més significatius de les
seves comunitats
Per Philip Napoli i Jessica Mahone / Nieman Lab

Els diaris locals sempre han estat l’epicentre dels ecosistemes
de notícies locals. Tot i que les comunitats poden tenir altres
fonts de periodisme, com ara estacions de televisió i ràdio i
punts de venda només en línia, la majoria dels informes de les
comunitats locals tradicionalment han estat proporcionats per
diaris locals.
La premsa local també està sent afectada pels reptes econòmics que afronta el periodisme, cosa que planteja si aquests
articles encara serveixen com a linxpins dels informes locals a
les seves comunitats i si hi ha un altre tipus de punts de venda
per ocupar-los.

Tenint en compte aquestes preguntes, hem realitzat un estudi
que explora quins tipus de punts de venda són els productors
més significatius de periodisme de 100 comunitats (en aquest
cas mostrades aleatòriament als EUA). Aquest estudi recull
16.000 històries en total i s’analitzen per determinar si complien
cadascun dels tres criteris següents: 1) era la història original;
2) era la història local; i 3) la història tractava d’una necessitat
crítica d’informació. Els resultats mostren, de manera força convincent, que malgrat les dificultats econòmiques que han suportat els diaris locals, continuen sent, amb diferència, els proveïdors més importants de periodisme de les seves comunitats. I,
tot i que hi ha una gran esperança i que es produeixin fonts de
periodisme en línia més noves que compensin els retalls i els
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tancaments que afecten els diaris locals, l’estudi ha demostrat
que encara no s’ha produït.
Hem trobat, per exemple, que si bé la premsa local representa
aproximadament el 25 per cent dels mitjans de comunicació
locals de la nostra mostra, representen gairebé el 50% de les
notícies originals de la nostra base de dades. Els diaris locals
també van representar prop del 60 per cent de les notícies locals de la nostra base de dades (de nou, mentre que només van
representar el 25 per cent de la publicació de la nostra mostra).
Essencialment, la premsa local va produir més informació local
a les comunitats que estudiem que televisió, ràdio i punts de
venda només en línia combinats.
Els diaris locals també van produir poc més del 38 per cent de
les notícies que van tractar una necessitat d’informació crítica. I,
quan ens vam centrar exclusivament en històries que complien
aquests tres criteris, la premsa local va representar gairebé el
60 per cent d’aquestes històries. En resum, per tots els criteris
que hem utilitzat per avaluar la producció periodística local, els
periòdics locals han tingut un excés de rendiment respecte al
seu protagonisme entre els mitjans de comunicació locals.

Quan comparem aquests resultats amb els trobats en fonts de
notícies només en línia, les diferències són sorprenents. Els mitjans de comunicació només en línia van representar el 10 per
cent dels mitjans de comunicació locals de les 100 comunitats
que vam estudiar. Pel que fa a la publicació d’històries que vam
analitzar, aquests punts de venda van representar poc menys
del 10 per cent de les històries originals, aproximadament el 13
per cent de les històries locals, aproximadament l’11% de les
històries que van abordar les necessitats d’informació crítica
i el 10 per cent de les històries que les satisfarien totes. Tres
d’aquests criteris. A diferència dels diaris locals, els punts de
venda únics en línia solen produir periodisme aproximadament
en proporció amb el seu protagonisme entre els mitjans de comunicació locals. Això, segons sembla, representa un important
punt de distinció entre els diaris locals i les fonts de notícies
locals en línia que molts esperen/esperem que els substitueixin.
Val la pena assenyalar que quan comparem la producció periodística de la premsa local amb la de les fonts de notícies només
en línia, sense tenir en compte la quantitat, es comparen força
favorablement. Per exemple, el 53% de les notícies produïdes
pels diaris locals eren originals, en comparació amb el 48 per
cent de les botigues només en línia. El vint-i-sis per cent de les
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notícies de la premsa local eren locals, en comparació amb el
25 per cent de comerços només en línia. El seixanta-tres per
cent de les notícies de diaris locals van abordar una necessitat d’informació crítica, en comparació amb el 82 per cent dels
mitjans només en línia. El problema, doncs, és de quantitat.
Els mitjans digitals continuen produint una part de la producció
periodística dels seus homòlegs impresos.
En resum, tot i la crisi general, la premsa local continua essent
una productora del periodisme local. I la llarga esperança de
l’aparició de periòdics digitals com a proveïdors comparables
de periodisme local encara sembla estar molt lluny. Com que
els responsables de les polítiques i les organitzacions filantròpiques preocupades pel periodisme de proximitat han de considerar els seus propers passos, i on invertir els seus esforços
i recursos, potser val la pena tenir en compte aquests números
que hem ofert. (Foto: Traycco)
NOTA: Podeu ampliar la informació i trobar més detalls metodològics a l’informe complet. CLIQUEU AQUÍ
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Mètriques a tenir en compte per tenir
èxit amb les subscripcions digitals
Per Periodismo.com

litadors, que inclouen la mida i la resolució de la pantalla del
telèfon, processos de registre més senzills, i millores generals
en les velocitats de banda ampla. Per als mitjans de notícies,
hi ha un nou impuls promogut pels desafiaments als models
d’ingressos publicitaris, a causa de preocupacions de privacitat,
bloquejadors de seguiment i programari de bloqueig d’anuncis.
Els punts de referència fiables per a l’augment de les subscripcions digitals són fonamentals, ja que els editors busquen mapejar
un viatge òptim dels visitants per adquirir una subscripció digital.

Segons una investigació realitzada per Deloitte Global, es preveu que les subscripcions a mitjans digitals continuïn amb un
fort creixement del 20 per cent any rere any, amb subscripcions
de notícies digitals arribant a vint milions d’usuaris.
A més, s’espera que els consumidors passin d’una mitjana de
dues subscripcions digitals en 2018 a quatre per a fins de 2020.
Per a aquest creixement hi ha hagut una sèrie de factors faci-

La consultoria FTI i l’Associació de Mitjans Locals es van associar amb Google News Initiative (GNI) per analitzar els factors
crítics, en ordre de desenvolupar un model de subscripció digital
sostenible per 10 organitzacions de notícies en els Estats Units
i Canadà. Durant nou mesos, van treballar amb diferents mitjans per a realitzar experiments d’optimització i desenvolupar
fulls de ruta per a l’èxit. Els participants van incloure una combinació de mitjans privats, i comunitaris i independents, com The
Baltimore Sun, Houston Chronicle, Toronto Star i Idaho Press.
El resultat final va ser l’Informe “Punts de referència crítics per
a editor per tenir èxit en la subscripció digital. Actuació de les
editorials de diaris” del Laboratori de Subscripcions de GNI.
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A continuació us oferim els punts més destacats:
1) Objectius de Freqüència de Visites.- Meta de visites per visitant únic: +2: El trànsit de visites s’ha determinat com el factor
més crític per impulsar l’”adherència, segons una investigació
realitzada per la Northwestern Local News Initiative. Augmentar
el nombre de visitants per visitant únic augmenta la probabilitat
de subscriure.
Meta de percentatge de visitants únics que es coneixen: + 5%:
L’augment del nombre de visitants coneguts mitjançant registre
o subscripció amplifica la freqüència de visites i la conversió.
2) Meta d’engagement del subscriptor.- Objectiu d’activació
digital de subscriptors d’impressió: + 75%: Impulsar als subscriptors de les versions impreses per crear comptes digitals vinculades a la subscripció al mitjà imprès. Aquest és un primer pas
crític per portar-los a una opció de només digital o digital + més
impressió de diumenge. El segon pas és convertir els subscriptors impresos compromesos en visitants digitals recurrents.
3) Objectius de conversió.- Meta de l’índex de cancel·lació del
mesurador (MSR): 5% -7%: És important presentar l’oferta de

subscripció al nombre òptim de lectors recurrents. Molts editors
de periòdics han establert la taxa de cancel·lació massa alta,
perdent oportunitats per convertir als seus lectors més actius.
Meta de taxa de conversió de cancel·lació paga (PSCR): 5% +:
És crític monitoritzar l’efectivitat de la pàgina de conversió una
vegada que els visitants arriben al mur de pagament. Les proves A/B i multivariades de disseny i text, les proves d’oferta i un
procés de pagament i pagament sense fricció, s’han d’aprofitar
per maximitzar la taxa de conversió de la pàgina de subscripció.
4) Objectius del butlletí electrònic.- Butlletins electrònics
únics per meta de visitant únic 10%: Aquesta mètrica mesura
l’efectivitat en la captura de correus electrònics. Per assolir objectius per a usuaris coneguts i, en última instància, completar
els enfocaments per impulsar les conversions de subscripció,
una base de dades de correu electrònic i ofertes sòlides són un
enfocament reeixit.
Taxa d’obertura única del newsletter i objectiu de CTR: Obertures 40%, Clics 10%: Els butlletins que no s’obren ni en els
quals es fa clic, no condueixen als lectors cap a una conversió de subscripció de pagament. El monitoratge dels objectius
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d’efectivitat del butlletí són importants tant per a les conversions
secundàries com per a la retenció de subscriptors existents.
5) Fites financeres.- Meta de rendibilitat mitjana per usuari
(ARPU): + 10 € - 15 €: La mètrica ARPU ajuda als editors a
comprendre els ingressos generats pels subscriptors, i és important per establir estratègies per al descompte, i equilibrar
els preus premium enfront dels objectius de creixement dels
subscriptors digitals.
Meta d’ingressos digitals per visitant únic (anunci + consumidor), depenent del mercat: Aquesta mètrica ajuda als editors
a comprendre els resultats generals de monetització i el valor
relatiu entre els ingressos publicitaris i les subscripcions. Una
mètrica clau en considerar canvis de productes o oferir opcions
ad-lit.
6) Objectius de l’experiència d’usuari (UX).- Meta de velocitat de pàgina escriptori/mòbil: escriptori +50, mòbil +25: Aquesta
mètrica es basa en l’eina de Google Pagespeed Insights Tool, i
és un factor crític d’UX que afecta múltiples resultats. La velocitat de càrrega de la pàgina afecta la visibilitat dels anuncis,
les visites més profundes al lloc, la satisfacció del visitant i les

taxes de rebot. La velocitat de la pàgina també és un factor crític en les classificacions dels motors de cerca, ja que augmenta
l’exposició perquè el contingut del mitjà arribi a més visitants.
L’informe es tanca amb un èmfasi en la importància de comprendre els KPI clau que mesuren la monetització, les conversions
d’embut i la retenció de subscriptors. Els autors assenyalen que
el procés d’avaluació comparativa en si mateix va conduir al
creixement de tots els participants, independentment del seu
nivell de maduresa a l’inici. (Il·lustració: Periodismo.com)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors els resultats de la investigació realitzada per Deloitte Global CLICANT
AQUÍ. També us oferim l’Informe “Punts de referència crítics per
a editor per tenir èxit en la subscripció digital”, del Laboratori de
Subscripcions de GNI, que es pot baixar AQUÍ.
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Si Millennials la mata, imprimir el gen
Z la revifarà?
Per Chaymae Samir / Reuters Community

a qualsevol intent de fer publicitat. Com es tradueix això en el
món editorial?
La indústria dels diaris nord-americans s’ha reduït a uns 4.500
milions de dòlars entre 2011 i 2018 i respectades publicacions
com The New York Times i The Washington Post han tingut extensos acomiadaments, mentre que d’altres han deixat la seva
versió impresa. Però altres editors estan renovant les seves estratègies per al format d’impressió i obtenint resultats positius.
Mentre vivim en un món digital primer, encara hi ha una sensació clara que la impressió és valuosa, sobretot per a Gen Z. El
2018, The New York Times va notar un augment de les revistes
de publicitat petita basades en aliments i centrades en productes impresos. Cal destacar que la majoria dels fundadors de les
revistes tenien entre 20 i 30 anys.

En aquest moment, Gen Z (o centennials) no necessita introducció. Van créixer amb les xarxes socials i les tecnologies i
mai han conegut un món sense ell. També s’estan convertint en
la major generació de consumidors el 2020 i semblen immunes

De fet, els darrers anys han aportat títols nous, petits i sofisticats, produïts a força de joves editors que semblen encetar
la passió per la impressió en el seu públic. Les marques de
consumidors també presten atenció i carreres per aprofitar les
oportunitats de màrqueting associades a la tinta.
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Probablement, imprimir és més significatiu que mai
‘’La bona notícia de les revistes impreses és que la seva credibilitat té un efecte halo en els llocs web de les revistes, la
qual cosa els proporciona un avantatge competitiu respecte
als seus competidors només digitals. És possible que la gent
compri menys revistes, però encara les associa amb qualitat i
fiabilitat’’, segons Eadward Tree (un pseudònim de la revista de
la indústria que escriu sobre la indústria editorial al bloc Dead
Tree Edition).
En un món on gairebé qualsevol pot ser un “editor’’ i publicar
notícies falses, les audiències comencen a qüestionar la validesa de les seves fonts i Gen Z sembla confiar en les publicacions
impreses sobre altres suports per a proporcionar informació
creïble. Això és el que va descobrir Targeted Media Inc. quan
va encarregar un estudi per aprofundir en aquesta generació,
enquestant a estudiants de les principals universitats sobre el
seu consum de mitjans. Al voltant del 83% es dirigeixen a diaris per obtenir informació i contingut de confiança i un 34% a
revistes.
Una cosa que Facebook va tenir probablement en compte quan
va llançar la seva publicació impresa trimestral Grow, disponi-

ble en determinats aeroports i estacions de ferrocarril. Després
d’afrontar fortes crítiques i escrutini per la mala manipulació de
les dades dels usuaris, l’empresa va utilitzar el seu mitjà imprès
per emetre disculpes al públic i per donar a conèixer intensament la seva campanya “Fake news no és el nostre amic”.
De fet, Gen Z està lluny d’abandonar productes físics. Un altre
estudi de la Universitat Americana va estudiar més de 300 estudiants universitaris de quatre països i va trobar que el 92% preferiria fer els seus estudis en format imprès, no pas en tauletes
o ordinadors. Així ho demostrava el Regne Unit a l’enquesta de
consum de les Ofcom News Ofcom del 2019, que va trobar
que les revistes són la font de notícies més confiada del Regne
Unit entre totes les generacions.
Els joves consumidors són molt conscients que la publicació de
revistes no segueix les mateixes regles que les xarxes socials
i els blocs, on la velocitat fa trontollar la facturació, l’edició i el
perfeccionament. Tots els processos necessaris abans que es
faci una impressió.
Com que la generació Z va créixer amb tecnologia, semblen
valorar els suports impresos com una forma de desconnectar
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del soroll digital amb què viuen. De fet, i segons l’estudi de MNI,
el 61% dels Gen-Zers creu que els seus companys es beneficiarien de desconnectar més. Tot i que estan obsessionats amb
els seus telèfons, el Gen-Zer mitjà encara llegirà revistes durant
aproximadament una hora cada setmana segons Folio.
Terri White, editor en cap de la revista de cinema Empire del
Media Group Bauer diu: “L’espai digital és un fort paisatge desordenat agitat, amb bloggers, persones influents, periodistes,
editors, escriptors, venedors de tot cridant en el buit Les seves
veus surten o no, segons SEO o algorismes. ”En canvi, -afegeix-, la intimitat no té rival ”quan els lectors mantenen un periòdic imprès a les mans,“ es crea una connexió visceral i potent”.
“En aquest món cada cop més digitalitzat, no es pot subestimar
la gent que només vol sentir una cosa real”.
Això proporciona un cas encara més fort per invertir en lletra
impresa, especialment per als anunciants dirigits a la generació
més jove, ja que tant l’atenció com l’interès semblen assistir.
Diverses editorials d’arreu del món que tenen èxit en els mitjans impresos es concentren en públics de nínxol que estan
disposats a pagar més per un producte de qualitat superior. I
disminuir la freqüència de la publicació ajuda en aquest sentit.

Quedi clar que la impressió no substitueix les vides digitals de la
generació Z, sinó que serveix de complement. Tant mil·lenaris
com Gen-Z estan recorrent a revistes i/o periòdics locals perquè ofereixen una experiència diferent a la que acostumaven.
De fet, molts es refereixen a Gen-Z com la ‘’ generació omnicanal’’, destacant el fet que els editors haurien de considerar
l’ús d’una combinació d’enfocaments de màrqueting impresos i
digitals per monetitzar amb èxit aquest públic.
Les marques de consum ens demostren que, amb Gen-Z, les
interaccions de la vida real i la integració de la tecnologia amb
el maó i el morter són moviments intel·ligents. El mateix passa
amb l’edició, on les empreses de mitjans poden utilitzar la impressió per millorar la seva connexió amb la seva audiència,
en última instància, parlant del seu desig de prendre decisions
sofisticades sobre identitat, propòsit i valors. (Infografia: Reuters Community)
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La (interessantíssima) experiència de
Tech Crunch en la creació d’un model
de subscripció
Per J.C. / Laboratorio de Periodismo

La construcció de murs de pagament i models de subscripció,
o bé la millora de les conversions, si ja estan en marxa, és, a
hores d’ara, en la major part dels mitjans, una de les estratègies
a la qual més temps i recursos s’estan destinant.

Encara que està demostrat que hi ha dos elements amb un
pes específic més gran que els altres a l’hora de dissenyar
l’estratègia, com és el coneixement del propi usuari i la construcció d’un model propi, d’una banda, i de l’altra, el temps des
que es va implantar el mur de pagament (els que millor funcionen, generalment, són els que més temps porten amb ell,
perquè han pogut experimentar i ajustar més el model), n o està
de més fer una ullada a models que funcionin, més enllà de els
que sempre se citen, com el del The New York Times.
En aquest cas, qui ha compartit com ha posat en marxa un
model premium és Techcrunch, una de les webs natives punteres en anglès, centrada en tecnologia, negocis emergents i tendències, propietat de Verizon Media (Yahoo, etc.) que aquest
any ha desenvolupat Extra Crunch, un servei de pagament (15
dòlars al mes) pel qual els subscriptors obtenen contingut exclusiu i serveis addicionals com la manera de lectura ràpida,
així com beneficis offline (beneficis exclusius en els esdeveniments TechCrunch; accés a una comunitat de fundadors i
experts, i invitacions a conferències telefòniques setmanals en
què el personal editorial de TechCrunch desglossa els guanys
corporatives i altres dades, de companyies rellevants, etc.).
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Evolució abans que revolució
Un dels ensenyaments de l’experiència d’Extra Crunch és que
és un error canviar tot el vell pel nou; és a dir, abandonar allò
que fins i tot està funcionant a l’hora de buscar un nou model de
negoci ni deixar-se seduir per gurus de fora de la indústria que
tenen el mateix llibre de receptes per a tots els negocis digitals.
“No estàvem començant des de zero. A diferència d’una startup,
TechCrunch ha estat aquí durant anys i té una marca sòlida,
milions de lectors apassionats, un exitós negoci de publicitat i
esdeveniments i una organització editorial que sap com ser productiu. No podíem simplement abandonar el que ha funcionat
durant anys i posar-nos a la recerca d’un nou model de negoci
que no ha estat provat. Des del principi, vam tenir una actitud
d’evolució en lloc d’una de revolució”.
A part d’aquesta màxima, a Techcrunch van analitzar l’ús de fins
a l’últim dòlar, “perquè teníem recursos limitats en termes de
capital i talent. TechCrunch no és una empresa recolzada per
milions de dòlars en fons esperant ser cremats en el nostre
compte bancari. Som un negoci de mitjans reeixit, sostenible
i de vegades ridículament eficient, propietat d’una empresa
de telecomunicacions que recompensa l’acompliment financer

comprovat. Així que quan vam llançar el producte -indica Danny
Crichton, cap d’Extra Crunch-, jo era l’únic lloc editorial dedicat
per Extra Crunch (EC), juntament amb alguns experts independents. Com hem anat creixent des del seu llançament el febrer
passat, ens hem expandit a tres llocs editorials dedicats per
EC. En tot moment, hem hagut de tenir una estratègia acurada
a gastar els nostres recursos”.
Adaptar-se al talent existent
Una altra de les premisses va ser dissenyar una estratègia que
abastés els talents del personal existent. És a dir, adaptar-la
a la gent de valor de l’empresa o recuperar per al projecte als
que han treballat molts anys en ella, o gent de reconeguda trajectòria laboral en mitjans, que tenen uns coneixements importants. “TechCrunch sempre ha evitat allò de “contractar gent de
fora i després acomiadar”, actitud que caracteritza molts editors
de mitjans ara, i en el seu lloc van confiar “en els periodistes
intel·ligents que poden adaptar-se a les marees canviants dels
mitjans”.
A part d’aquestes premisses, l’equip de Techcrunch tenia clar
altres passos, per exemple, que el mur de pagament no fos
de lectures mesurades (metered): “Odio els murs de pagament
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mesurats (és a dir, qualsevol model que es tanca després de
llegir un nombre determinat d’articles). Mai ha tingut sentit per a
mi que els articles puguin ser gratuïts per a algunes persones,
pagats per altres, o que l’article que intenta forçar una conversió podria ser un resum de notícies i no un dels millors articles
que un lloc ha publicat. Per optimitzar les conversions, cal tenir
clar que cal passar de la gratuïtat al pagament en el moment
adequat, i no perquè el comptador de lectures d’articles hagi
arribat a zero”.

Cap redactor està completament darrere del mur de pagament
Una segona idea a l’hora de crear el servei premium va ser que
“no volia que cap dels nostres redactors es situés completament darrere del mur de pagament. Tota subscripció (mitjans
o no) s’ha de centrar en guiar els usuaris a través de l’embut
de conversió. Si tots els articles d’un redactor estan darrere
del mur de pagament, com pot algú provar la seva feina o començar a comprometre-la amb aquesta veu?”; es pregunta el
responsable d’Extra Crunch.
Una altra idea que tenien clara a Techcrunch era que calia cobrar pel tipus correcte de contingut. “La gent no paga per les
notícies, indica Crichton. No ho fan, no ho faran, i cada vegada
que nosaltres, com a indústria, demanem als usuaris que ho
facin, fallem (menys potser el NYT i el WSJ). A TechCrunch,
la nostra cobertura de notícies genera un gran nombre de seguidors lleials i és un gran motiu d’orgull. No és un bon negoci
posar aquesta oferta central darrere d’un mur de pagament”.
A més de com es va afrontar el disseny del servei de subscripció, Crichton comparteix també algunes dades sobre la fase de
llançament del producte i el seu creixement d’hora:
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No per ser articles de pagament seran més llargs.- Techcrunch va fer un experiment amb uns articles molt llargs, però
es va comprovar que la longitud incidia en la conversió. “Realment menyspreua els termes” forma llarga “i el seu cosí diminut
forma curta”, apunta el responsable del producte. “Els articles
han de tenir exactament la longitud correcta, ni més llargs ni
més curts del que és necessari per comunicar les seves idees.
Els articles de format llarg no són fonamentalment millors perquè són més llargs i, de fet, poden ser molt pitjors si transmeten poc amb moltes paraules”. No cal, per tant, que els articles
després d’un mur de pagament siguin necessàriament peces
llargues.
“Amb el temps, vam aprendre a través de les dades que la
longitud de l’article gairebé no té correlació amb el nombre de
conversions o els lectors d’un article. La gent paga per articles
curts, articles llargs i tota la resta mentre satisfaci les seves
necessitats.”
Tenir molt en compte la quantitat d’articles premium.- Més
enllà de la longitud del contingut, hi va haver un gran debat al
principi sobre quants articles hauria de publicar Extra Crunch
cada dia. “L’argument obvi és essencialment” quants més, mi-

llor”, ja que més articles obtenen més lectors i, per tant, més
possibilitats de convertir els usuaris. Per descomptat, hi ha limitacions reals, i escriure més articles per Extra Crunch (EC)
va significar extreure recursos de la nostra cobertura de notícies a TechCrunch. L’enfocament que hem pres és mantenir
CE freqüent però no amb una xifra aclaparadora. Sempre he
cregut que els nostres usuaris principals estan extremadament
ocupats i aclaparats per la quantitat de mitjans que senten la
necessitat de consumir. Per tant, m’he esforçat per intentar
obligar-nos a escriure una quantitat molt petita d’articles d’alta
qualitat i simplement demanar que la gent pagui per ells. Acabem apuntant a uns 2-3 articles per dia de la setmana, o aproximadament el 5% del volum total de TechCrunch cada dia”.
Donar als redactors un gran espai per experimentar.- “A
TechCrunch tenim la benedicció de comptar amb un gran equip
editorial, però com amb qualsevol producte editorial nou, sempre hi ha un temor saludable al canvi. Un dels majors reptes de
llançar un producte de mitjans de subscripció dins d’una marca
existent és convèncer els escriptors perquè escriguin per vostè.
En un lloc on un article d’alt trànsit pot obtenir un milió de lectures, és difícil convèncer algú de posar el seu treball darrere
d’un mur de pagament on només uns pocs milers de persones

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
puguin llegir-lo (fins i tot si aquests lectors estan molt compromesos). Qualsevol canvi en aquesta fórmula portarà temps per
ser acceptat”. “Extra Crunch és un lloc especial exclusiu per a
membres, però també volíem assegurar-nos que el producte
s’integrés a tota la resta que fem”.
Tenir un butlletí gratuït per al contingut de pagament
“Tenim un butlletí gratuït anomenat Extra Crunch Roundup que resumeix les peces que hem publicat en EC. Aquí hi ha alguna cosa
boja: tenim una proporció de 4:1 d’usuaris gratuïts a usuaris de
pagament que es subscriuen al butlletí. En altres paraules, aproximadament el 80% dels usuaris que llegeixen el butlletí centrat
en la subscripció no estan subscrits a Extra Crunch. No puc emfatitzar prou l’útil que és això. En alguns casos, aquests usuaris no
tenen accés a EC perquè no hi som al seu país, o encara no han
pres una decisió de compra sobre nosaltres. Al permetre’ls estar
connectats a la nostra comunitat, els mantenim compromesos i,
amb el temps, esperem que es converteixin en clients”.
Dues recomanacions finals: 1. Integrar completament
l’analítica de temps real en la cadena de decisions. 2. Mantenirse fidel als valors fundacionals , i no donar tombs influïts per la
qual cosa altres mitjans fan.
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Joves informats per canviar el món

Per Laura Andrés Tallardà, en col·laboració amb BlanquernaURL / La Vanguardia

“El periodisme infantil segueix tots els cànons en què es basa
el periodisme com l’entenem avui. Investiga, aplica tècniques
periodístiques, té un mètode d’investigació com en altres esferes periodístiques”, opina la investigadora Juliana Doretto,
especialista en mitjans, periodisme i infància.
Però: com podem acostar l’actualitat a joves i nens? “Dirigirse a aquest públic lector requereix pensar en temàtiques que
tinguin sentit per a ells. D’aquesta manera, hem d’abordar els
assumptes i problemàtiques que siguin part de la quotidianitat
dels infants i adolescents”, apunta la investigadora en una entrevista amb el Knight Center.

El periodisme ens permet explicar històries que d’altra manera
no sortirien a la llum. Es converteix en una eina per radiografiar
la realitat i també en un altaveu per impulsar canvis. Els joves i
els nens tenen un paper protagonista a l’hora d’intentar fer del
món un lloc millor. Per això, és important que el periodisme sigui capaç de captar la seva atenció i despertar la seva curiositat
per la realitat que els envolta.

Si el llenguatge i l’enfocament són els adequats, es poden
tractar pràcticament tots els temes. A cada país hi ha diferents
projectes periodístics per donar a conèixer l’actualitat als nens.
Aquí recollim alguns exemples.
First News (Regne Unit).- Ple de notícies, fotografies d’històries
interessants del Regne Unit i de tot el món, s’expliquen els assumptes actuals, de manera clara i concisa en un llenguatge
apropiat per als nens. És molt popular entre les escoles de primària. A més de notícies, hi ha endevinalles, concursos, his-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
tòries sorprenents, entrevistes a celebritats, articles esportius...
El diari es publica tots els divendres. La circulació setmanal en
2017 era de 79.362 exemplars.
Junior Report (Amb redacció a Barcelona i associat a l’AMIC).Des de la crisi climàtica fins a la situació que viuen les persones
refugiades, passant per la primera volta al món o fins i tot el
Brexit: Junior Report conta històries per conscienciar i visualitzar aquestes realitats.
Amb motiu del Dia Mundial del Refugiat 2019, estudiants de Periodisme i Comunicació Corporativa de l’FCRI Blanquerna van
crear continguts sobre persones refugiades per a Junior Report, posant en pràctica els seus coneixements sobre el tema.
“Formar part d’aquest projecte et permet veure i viure el que és
el dia a dia d’un periodista. Escollir un tema d’actualitat del que
voldràs parlar, documentar, estructurar les idees i una vegada
et veus preparat, escriure l’article”, explica Marta Escubós, estudiant que va participar en l’activitat.
El treball en equip és fonamental. “El millor de tot és que treballes en equip i amb les càpsules de tots els teus companys
aconsegueixes parlar des de moltes perspectives d’un mateix

tema. Això et permet aprofundir i aprendre moltes coses sobre
la temàtica escollida”, apunta.
“Va ser una experiència nova i una mica més seriosa comparat
amb fer un treball a classe. Això fa que et prenguis una mica
més seriosament”, explica Celia Foppoli, estudiant que també
va participar en l’activitat. El que més li va costar va ser reduir
el text . “Havia escrit massa i el més complicat era saber què
sobrava de tota la informació que hi havia. També va ser important canviar frases, expressions, etc. Per exemple, jo escrivia
moltes frases llargues i subordinades”, afegeix.
Josep Lluís Micó, professor que va organitzar l’activitat, valora el fet que aquesta activitat permet aplicar coneixements i
habilitats adquirits fins a les últimes conseqüències, sense la
protecció que els garanteixen les simulacions a les aules. “Les
companyies i entitats que aposten per aquesta fórmula es beneficien de nous punts de vista, propers, frescos i actualitzats”,
afegeix Micó.
Joca (Brasil).- Des de 2011, aquest diari imprès adreçat a nens
i adolescents arriba als seus subscriptors cada 15 dies. La trobada entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el
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president de Corea del Nord, Kim Jong-Un; l’empresonament
de l’expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva; i fins i tot
l’escàndol sobre l’ús de dades d’usuaris de Facebook per part
de l’empresa Cambridge Analytica van ser portada d’edicions
de Joca. “Llegim diaris de tot el món per portar coneixement del
món sencer”, va explicar al Knight Center l’empresària Stéphanie Habrich. Ella és la creadora i directora de Joca, la redacció està a Són Paulo, on treballa un equip de 15 persones de
l’editorial Màgia de Ler.
“Desenvolupem molts temes que a ells (nens i adolescents)
els agraden, però també temes que necessiten entendre i pels
quals s’interessen”. També hi ha alguns adults que ho llegeixen,
de manera que poden entendre el context.
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