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LA PRIMERA: L’AMIC Valencians es presenta amb la 1a Jornada de Mitjans d’Informació de Proximitat
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La difusió conjunta dels grans de la premsa amb prou feines supera ja la de 20 Minutos

COMUNICACIÓ DIGITAL
El nombre de seguidors, les majúscules i les icones com a clau per a la identificació de fake news

PUBLICITAT I MÀRQUETING
GroupM als anunciants: el futur pot ser exterior, ràdio o mitjans impresos.

NOVES EINES
L’estat de la tecnologia a les redaccions globals

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Recomanacions senzilles per construir credibilitat en el periodisme

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Google dispara el tràfic dels mitjans espanyols mitjançant Discover
TRIBUNA: Taula sobre “Periodisme d’investigació i model econòmic dels mitjans de comunicació”
ENTREVISTA: Francesc-Marc Álvaro: “El món periodístic s’ha fet un autogol quan ofereix els continguts com l’aire que respirem”
ANÀLISI: Té futur la premsa? Què es pot fer?: Ser més local que mai
DOSSIER: Els mitjans socials són ara una font de notícies creïble?
OPINIÓ: Emergència mediàtica
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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L’AMIC Valencians es presenta amb la
1a Jornada de Mitjans d’Informació de
Proximitat
Per redacció AMIC
Rosalía Lloret, experta del món digital, parlarà de les noves
oportunitats de negoci per als mitjans de proximitat

El proper dilluns 18 de novembre a les 11.30h tindrà lloc a València la 1a Jornada de Mitjans d’Informació de Proximitat. El
Saló Marina de l’hotel Senator Parque Central acollirà dues
ponències de primer nivell i un posterior dinar relacional. Un
esdeveniment que també servirà per presentar l’Associació de
Mitjans d’Informació i Comunicació Valencians, formada per
més de trenta mitjans, impresos i digitals, i els seus projectes
de futur.
Així doncs, la jornada es compondrà de les següents ponències: obrirà Susana Lluna, llicenciada en periodisme i consultora en estratègia digital, que parlarà de la creació d’estratègies
digitals per a empreses. A continuació, serà el torn de l’experta
del món digital Rosalía Lloret, directora de relacions institucionals i públiques de l’associació d’editors europeus OPA. Sota
el títol “Hi ha vida més enllà dels gegants digitals? Noves oportunitats de negoci per als mitjans” Lloret farà una conferència
enfocada als mitjans digitals de proximitat.
Durant la jornada, que comptarà amb la presència d’autoritats
institucionals, es presentarà l’Associació de Mitjans d’Informació
i Comunicació Valencians. A l’acabar, es conclourà amb un dinar relacional i de debat obert.
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L’AMIC Valencians es presenta com una oportunitat per mostrar
la força d’anar junts, les capacitats, utilitats i sinergies que es
generen amb un treball en xarxa i compartit.

Què vol saber la gent sobre les
notícies
Per Center for Media Engagement / Universitat de Texas

El Center for Media Engagement, de la Universitat de Texas a
Austin, va demanar als lectors que expliquessin les seves preguntes sobre les notícies i vam trobar que volien que les redaccions fessin un millor treball per abordar quatre àrees principals:
• Excavar més a fons les històries.
• Explicar la terminologia.
• Aclarir per què es van incloure determinades veus a les històries i d’altres es van deixar fora.
• Evitar que els lectors percebessin una representació esbiaixada dels periodistes de les fonts.

El Centre per a la participació en mitjans de comunicació determina què els lectors no entenen sobre el procés de notícies
i mostra a les redaccions com poden generar confiança responent a les preocupacions comunes dels lectors.

El problema.- Les redaccions s’enfronten a una crisi de confiança amb el seu públic. Les investigacions anteriors mostren
que proporcionar informació juntament amb històries sobre com
i per què es van fer les històries pot augmentar la confiança
dels lectors en els punts de comunicació.
Aquest estudi tracta el problema d’una nova manera: dirigintse directament als lectors i demanant-los que comparteixin
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les seves preguntes sobre les notícies. L’objectiu d’aquest estudi, recolzat per l’American Press Institute, ha estat impulsar
l’alfabetització dels lectors de notícies i, en definitiva, ajudar al
públic a identificar i confiar en notícies fiables.
Principals conclusions.- El que els participants van voler saber sobre les notícies es va centrar en quatre grans categories.
Què volen els lectors dels periodistes:

A partir de les preguntes plantejades pels grups de focus, el
Center for Media Engagement recomana que les redaccions:
• Proporcionin més context en les històries i enllacin amb la
cobertura anterior.
• Expliquin la terminologia clau i els processos governamentals
o policials.

• Aprofiteu les circumstàncies al voltant de la notícia o feu una
investigació més gran.

• Incloguin una àmplia gamma de fonts rellevants i expliquin a
fons les opcions de font.

• Expliqueu la terminologia especialitzada.

• Proporcionin una declaració d’independència, manifestant la
falta de relació amb les fonts.

• Expliqueu per què es van incloure determinades fonts mentre
que d’altres es van deixar fora.
• Protegiu-vos del que els lectors van veure com un biaix, que
van descriure com a relacions potencialment acollidores entre
escriptor i subjecte.
• Solucions per a les Redaccions

• Col·loquin la informació clau al capdamunt o a la casella de la
història.
Els participants dels cinc grups focals es van preguntar freqüentment per què els periodistes no van aprofundir en les històries.
Consideraven que l’informe semblava inacabat o superficial.
Molts participants van voler que el periodista anés més enllà
de l’esdeveniment específic de la noticia. L’opinió general és

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
que les redaccions han d’intentar explorar completament tots
els aspectes de la història. Això pot incloure explicar informació
de fons, proporcionar context més enllà dels fets de la darrera
actualització i investigar més a fons sempre que sigui possible.
Els participants també van voler que els periodistes traduïssin
l’argot i expliquessin amb més detall els procediments esmentats
a la història, concloent que, a més d’explicar els termes de la
indústria periodística, les redaccions han de tenir en compte detallar els processos i els procediments associats a la història. És
important que les redaccions incloguin diverses veus a la història
i, potser més important, que expliquin per què es van triar determinades veus i per què altres es van deixar fora o no disponibles.
Així, doncs, com a conclusió, per protegir-se del biaix percebut,
les redaccions haurien de plantejar-se proporcionar una declaració d’independència, manifestant una falta de relació amb les
fonts d’història. NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el report Què vol saber la gent sobre les notícies, del qual en
són autores les investigadores Tamar Wilner, Gina Masullo Chen
i Dominique A. Montiel Valle. CLICAR AQUÍ. Val la pena visionar
també aquest vídeo de Tamar Wilder que resum l’estudi en un
minut quinze segons. (Infografia: Center for Media Engagement)

JORNADA DE MITJANS
D’INFORMACIÓ DE PROXIMITAT
“INNOVACIÓ I NOUS MODELS DE NEGOCI”

18 de novembre d’11.30 a 14h
Saló Marina - Hotel Senator
Parque Central
Inscripcions: info@amicval.media

Organitza:

Col·labora:

Amb el suport de:
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La difusió conjunta dels grans de la
premsa amb prou feines supera ja la
de 20 Minutos
Per Rubén Arranz / El Independiente

Els últims anys no han estat positius per a la premsa i els seus editors tracten actualment de recuperar, al menys, una part del que van
perdre amb la caiguda del negoci tradicional. Mentrestant, la decadència del paper segueix en marxa. El passat setembre, les quatre grans capçaleres madrilenyes van difondre 316.296 exemplars.
Segons dades de l’Oficina per a la Justificació de la Difusió, a
les quals ha tingut accés aquest diari, El País va tenir aquest
mes una difusió mitjana de 109.805 exemplars (-10,98%), enfront dels 78.091 d’El Mundo (-13, 75%), els 66.793 de ABC
(-13,06%) i els 61.607 de La Razón (-34,33%).
La dada conjunt dels quatre grans generalistes madrilenys no
va superar en molts exemplars a l’únic gran diari gratuït que ha
sobreviscut a la crisi del paper, com és 20 Minutos, que va tenir
una difusió de 297.714 exemplars diaris (-4,39%).

El diari El Mundo va implantar un mur de pagament en la seva
edició digital el passat 22 d’octubre. Va ser la primera gran capçalera generalista en prendre aquesta decisió, amb la qual vol
obtenir una nova via d’ingressos per a tractar d’assegurar el
futur del negoci.

L’ensorrament del negoci
Per fer-se una idea de la dimensió de la crisi de el paper, només
cal consultar les dades de l’OJD de fa una dècada. Llavors, la
difusió d’El País era de més de 400.000 exemplars. És a dir,
gairebé un 25% superior a la que actualment tenen les citades
quatre capçaleres.
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www.firabarcelona.com
#firabarcelona
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Titular
CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
Text OCTUBRE
SMART CITY EXPO KYOTO
Ladillo
03 - 04/10
sobre Ciutats
Text Congrés
Intel·ligents a Kyoto (Japó)
BAUM FESTIVAL / BARCELONA
TATTOO EXPO
04 - 06/10
Festival Internacional d'Art i
Moviment Urbà / Convenció
Internacional del Tatuatge de
Barcelona
SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL
DE BARCELONA
09 - 13/10

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

COSMETORIUM
23 - 24/10
Exposició i Congrés per a la
Creació i Fabricació de
Productes Cosmètics i de Cura
Personal

NOVEMBRE

INDUSTRY FROM NEEDS TO
SOLUTIONS
29 - 31/10
Fòrum Global de Manufactura
Additiva i Avançada

FÒRUM GASTRONÒMIC
BARCELONA
18 - 20/11
Esdeveniment per a
Professionals del Món de la
Gastronomia

IoT SOLUTIONS WORLD
CONGRESS
29 - 31/10
Congrés Internacional sobre
Solucions IoT per a la Indústria
SMART CITY EXPO DOHA
30 - 31/10
Congrés sobre Ciutats
Intel·ligents a Doha (Qatar)
MANGA BARCELONA
31/10 - 03/11
Saló del Manga i l'Anime de
Barcelona

EXPOMINER
08 - 10/11
Saló Internacional de Minerals,
Fòssils i Joieria

SMART CITY EXPO WORLD
CONGRESS
19 - 21/11
Cimera Internacional sobre
Ciutats Intel·ligents
SMART MOBILITY CONGRESS
19 - 21/11
Saló i Congrés sobre la Mobilitat
Urbana
IBTM WORLD
19 - 21/11
Saló de la Indústria de Viatges de
Negocis, Congressos i Incentius

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

NICEONE BARCELONA (N1B)
28/11 - 01/12
Festival dels Videojocs i
l´Entreteniment Digital
OCASIÓN
29/11 - 08/12
El Saló del Vehicle Garantit

DESEMBRE
CRUISE SHIP INTERIORS EXPO
EUROPE
04 - 05/12
Fira Europea d'Interiors per a la
Indústria de Creuers
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27/12 - 04/01
El nou Festival de la Infància
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Pel que fa als dos grans diaris catalans, La Vanguardia tenia el
passat setembre una difusió de 85.495 exemplars diaris, mentre que El Periódico de Catalunya únicament 49.357. La dada
del primer va ser l’11,56% menor que el mateix mes del 2018,
mentre que el de el segon, el 10,44% inferior.

Segons dades de la consultora I2P-Media Hotline, la publicitat
en premsa va caure el 8,87% durant els primers mesos de l’any,
davant el 2,24% de el sector dels mitjans de comunicació. La de
les revistes va baixar el 15,55%, mentre que la de les publicacions dominicals, el 9,52%.

Dins el sector de la premsa esportiva, Marca es va mantenir per
sobre de la barrera psicològica dels 100.000 exemplars, al tancar el mes amb una difusió mitjana de 101.938 diaris (-9,72%).
Per la seva banda, As va obtenir 87.729 (-13,55%), pels 43.259
de Mundo Deportivo (-3,54%) i els 34.783 de Sport (-5,99%).

Després de diversos anys d’esforços per afrontar la necessària
transformació digital, no és cap secret que el gran negoci de
futur per als editors de premsa està a Internet, on cada vegada obtenen un major percentatge dels seus ingressos. De fet,
la publicitat en aquests mitjans va augmentar el 10,89% entre
gener i setembre.

A la premsa econòmica s’ha produït una caiguda generalitzada en l’últim any. Expansión va “col·locar” diàriament 18.896
exemplars (-15,26%) en la modalitat de difusió de pagament,
mentre que Cinco Días, 16.285 (-22%) i El Economista , 9.648
(-9,70%). En aquests dos últims casos, amb difusió combinada.
Menys paper
La dada de consum de paper resulta reveladora, atès que
es recull la reducció de la difusió d’exemplars, però també
l’aprimament de les edicions. El setembre passat, va ser de
10.651 tones, és a dir, el 12,38% inferior al mateix mes de 2018.

En les properes setmanes, s’espera que El País posi en marxa
un sistema de pagament per continguts en la seva edició digital,
que serà de ben segur de la modalitat coneguda com a “mur
porós”. Un temps després, s’espera que ho faci La Vanguardia,
de Barcelona, que treballa actualment en la implantació del seu
model. (Fotografia: IPYS)
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EUA: Una macro-enquesta revela que
els lectors confien més en els mitjans
locals que en els nacionals

crescut la confiança en els mitjans locals, sinó perquè ha caigut
molt la confiança en els nacionals. En total han estat entrevistats més de 1.300 panelistes de Gallup.
Els lectors enquestats creuen que els mitjans de comunicació
locals estan fent una bona feina ocupant molts dels seus rols
i responsabilitats democràtiques. Els nord-americans avaluen
positivament la cobertura local dels problemes locals més importants i, en general, veuen els mitjans locals en sintonia amb
les tendències polítiques de la seva comunitat local, i no en
desacord amb elles.

Una macro-enquesta duta a terme als EUA per la Knight Foundation i Gallup conclou que els nord-americans confien més
en la informació local que en la nacional, encara que l’estudi
apunta la possibilitat que la bretxa s’ha obert no tant perquè ha

L’estudi indica que els lectors perceben certa polarització, no
només evidentment en mitjans com la CNN o la Fox News, sinó
també en els mitjans locals. Les troballes de l’estudi, a més,
presenten un dilema per a les notícies locals. Les dades suggereixen que avançar cap a una cobertura més agressiva dels
problemes socials i polítics podria polaritzar encara més les
opinions i possiblement conduir a una erosió de la confiança.
No obstant això, “aquests no són assumptes que els mitjans
de notícies locals poden abandonar sense renunciar a part del
seu mandat per ajudar a que floreixi la democràcia”, recorda
l’estudi.
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Les notícies locals poden haver generat un avantatge de confiança a l’associar-se amb la presentació d’informes en gran
mesura sobre temes no partidistes com el desenvolupament de
negocis locals, el crim, els esdeveniments culturals, el clima i
els esports, però com més s’endinsa en la cobertura dels problemes nacionals, més vulnerable pot ser a les acusacions de
prejudici i a una pèrdua de confiança de la comunitat.
Tot i que la investigació suggereix que les fonts de notícies locals depenen cada vegada més de notícies no locals, el públic
no ha notat aquest canvi. En canvi, per mantenir el seu avantatge de confiança, les noves troballes suggereixen que els mitjans locals han d’augmentar el seu enfocament en el contingut
local i allunyar-se de les fonts nacionals o contingut comú o
nacional. (Font i infografia: Knight Foundation/Gallup)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe complet (en anglès) State of Public Trust in Local News. Només heu de CLICAR AQUÍ

Els mitjans espanyols són els menys
fiables, segons la Universitat d’Oxford
Un informe elaborat per la Universitat d’Oxford i publicat per
l’Institut Reuters per a l’estudi del periodisme conclou que els
mitjans comunicació d’Espanya són els menys creïbles dels
onze països consultats a Europa i els segons menys creïbles
dels dotze estudiats de tot el món. Els públics analitzats són els
de Estats Units, Gran Bretanya, Alemanya, França, Espanya,
Itàlia, Irlanda, Dinamarca, Finlàndia, Brasil, Japó i Austràlia; i
està fet sobre una mostra de més de dos mil ciutadans en el
cas d’Espanya. Tant en les fonts en general com en les que
l’usuari utilitza habitualment per informar-se. No obstant això,
els espanyols són els que més interès mostren per les noticies:
el 85%.
Les dades emanades de l’estudi demostren que només el 34%
de la ciutadania espanyola confia en la majoria de notícies publicades en els mitjans. Això situa Espanya molt lluny de Finlàndia, on els mitjans gaudeixen de la confiança del 68% de
la seva població; seguida del Brasil (62%), Alemanya (60%),
Dinamarca (57%), Regne Unit (51%), Irlanda (48%), el Japó
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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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(46%), Austràlia (39%), França (38%) i Itàlia (35%). Per sota
d’Espanya només queda els Estats Units (32%).
Però la dada és encara més greu quan es refereix a la confiança que té la ciutadania espanyola en els mitjans que té com
de consulta habitual, amb el 46%, l’Estat espanyol es col·loca
a la cua mundial; superada en aquest apartat pels Estats Units
amb el 56%. (Font: Nueva Tribuna)

Roures tanca la compra d’El Terrat per
part de Mediapro
Després de mesos de rumors, les negociacions entre Mediapro i El Terrat semblen haver arribat al final i l’acord resultant
es comunicarà públicament en els propers dies. L’empresa que
comanden Jaume Roures i Tatxo Benet es responsabilitzarà del
deute que arrossegava la productora.
Gràcies a la compra d’El Terrat, Mediapro es fa amb actius tan
valuosos com La resistència, Late motiv, Nadie sabe nada,
LocoMundo, Mira lo que has hecho, El grupo, Preguntes freqüents, Roast battle o Assumptes interns. Amb aquest movi-

ment, El Terrat tanca definitivament la dura crisi en què ha estat
immersa durant tota la dècada i que va finalitzar el 2017, quan
va aconseguir aparcar els números vermells. Des de llavors,
l’empresa ha consolidat el seu bon moment de forma, augmentant en 2018 la seva facturació, que va passar de 17,4 a 21,4
milions d’euros, i triplicant els seus beneficis, que van arribar
als 2,4 milions d’euros. A més, va aconseguir reduir el seu deute, que se situa en 8.350.000 d’euros, fet que suposa un 8,4%
menys que el 2017. (Font: Crònica Global)

Presentació de la Guia de
comunicació inclusiva
El document té la finalitat d’ajudar a promoure
una comunicació respectuosa i facilitar consells lingüístics sobre
racisme, gènere, persones amb discapacitat
i salut mental, i es va presentar el passat dijous, dia 7. La guia,
impulsada per l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració
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de l’Associació de Comunicació Pública, posa en relleu la necessitat d’una comunicació respectuosa amb tothom i proporciona recomanacions sobre l’ús del llenguatge a l’hora de parlar
de racisme, gènere, persones amb discapacitat i salut mental.

5000 exemplars, és una realitat després de mesos de feina i
d’una campanya de micromecenatge que va finalitzar el passat
dissabte 2 de novembre, i amb la qual va superar l’objectiu marcat de 7000 euros recaptats.

Un altre dels objectius de la guia és convertir-se en un material
de referència. És per això que es distribuirà a diferents equipaments de la ciutat comtal per buscar la complicitat de la ciutadania i motivar-la a fer servir una comunicació més conscient
i inclusiva que faciliti la convivència i respecti a les persones.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
NOTA: El Butlletí us dona l’opció de baixar-vos la Guia de comunicació inclusiva. CLICAR AQUÍ

Neix La Juanita, nou mitjà de
comunicació en paper a Vilanova
S’ha presentat el primer número de la revista La Juanita, que
des de dijous ja està disponible a una cinquantena de punts de
distribució de Vilanova i La Geltrú, i també a Ribes, Les Roquetes, Sitges i Cubelles. La revista, gratuïta, amb una tirada de

La Juanita és un projecte periodístic que neix de la inquietud
compartida del seu grup impulsor (Josep Asensio, Magí Signes
i Quim Arrufat), de crear un nou mitjà de comunicació que esdevingui, també, un espai d’identificació de la ciutat. La publicació
vol cobrir un espai en el buit comunicatiu de la premsa escrita a
Vilanova. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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S’obre la 5a edició del Premi Ramon
Barnils de periodisme d’investigació
El Grup de Periodisme Ramon Barnils convoca la cinquena
edició del Premi Ramon Barnils. Un guardó, que reconeix públicament la feina de i les periodistes que tracten temes poc
presents als mitjans i que, mitjançant la recerca, treballen per
treure a la llum informacions de rellevància. Els reportatges es
podran entregar fins el 15 de novembre de 2019 i es podran
presentar a concurs tota mena d’obres periodístiques que recullin els fruits del treball d’investigació dels autors. Poden ser
productes tant escrits, com audiovisuals, sonors o multimèdia.
El premi compta amb el suport de l’Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació (AMIC), l’Ajuntament de Sant Cugat, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, El Born Centre
Cultural i de Memòria, DO Terra Alta i el Diari Ara. Per a més
informació: http://www.grupbarnils.cat/premibarnils/ (Font:
Redacció AMIC)
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El nombre de seguidors, les
majúscules i les icones com a clau
per a la identificació de fake news
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El terme fake news (notícies falses) s’ha popularitzat en els últims anys, degut sobretot a l’impacte que les campanyes de
desinformació a la xarxa han tingut en diversos esdeveniments
polítics i socials, com el referèndum del Brexit o les eleccions
generals a Espanya de l’abril de 2019.
Per ajudar en la detecció d’aquests patrons, la Universitat de
Granada al costat de l’Imperial College de Londres ha analitzat
les característiques de diferents tweets per detectar quines són
notícies falses i quines no. En aquest projecte, hi han participat
els investigadors Miquel Molina Solana i Joan Gómez Romero,
pertanyents al departament de Ciències de la Computació de
la UGR.

La Universitat de Granada ha realitzat un estudi per tal de detectar patrons en la publicació de fake news a Twitter. Per tal de
reduir el nombre de notícies falses a Twitter, la plataforma es va
unir a la Startup Fabula Al, que desenvolupa tecnologia amb la
qual identificar informació falsa a través de diferents patrons.
Gràcies a això, s’han desenvolupat algoritmes d’aprenentatge
amb els quals detectar mentida news, podent processar conjunts de dades molt grans i complexos.

El resultat d’aquesta unió ha derivat en un estudi sobre l’ús de
la Intel·ligència Artificial per detectar mentides news a Twitter. El
projecte, analitza les característiques que presenten els tweets
que inclouen informació falsa i proposa un sistema informàtic
per a la detecció de notícies falses. “Analitzar el contingut dels
tweets de forma automàtica és molt complicat, ja que requereix
estudiar si l’autor està sent irònic o si realment està intentant
fer passar una notícia falsa com veritable”, va comentar Miguel
Molina.
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A més del contingut dels tweets, els membres de l’equip també
van analitzar les dades disponibles sobre l’autor: el nombre de
seguidors en el moment que va publicar el tweet, la data de
registre a Twitter o la quantitat de majúscules i icones utilitzats.
“Els experiments han mostrat que els usuaris que distribueixen
informació falsa de manera intencionada tenen un comportament diferent als normals”, continua Molina. A més, la investigació revela que les mentida news solen incloure informació més
polaritzada, nova i impactant amb l’objectiu de captar l’atenció
dels usuaris. (Infografia: elsalvador.gram)

gital) i l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA)van presentar
divendres, 8 de novembre, la Guia sobre l’ús de les cookies.
La Guia, elaborada conjuntament per l’autoritat de protecció
de dades i els representants de la indústria, és el resultat de
l’actualització a l’RGPD de les garanties i obligacions que la
indústria ha d’aplicar per utilitzar tant galetes com altres tecnologies similars respectant la legislació vigent.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el llistat de tweets mentiders detectats en l’estudi de la Universitat de Granada CLICANT AQUÍ

L’AEPD ha fet pública la Guia sobre
l’ús de cookies
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), juntament amb l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació
Comercial (AUTOCONTROL); Interactive Advertising Bureau
(IAB) Spain; l’Associació Espanyola de l’Economia Digital (adi-

La implantació de les cookies i el seu paper essencial per a
la prestació de serveis a Internet ha determinat la necessitat
d’implantar un sistema en què l’usuari sigui conscient de qui,
com i per a què utilitza les seves dades personals. Per això, el
document presentat per l’AEPD analitza la necessitat d’obtenir
el consentiment informat de l’usuari abans d’instal·lar les galetes, recollint tant l’obligació de transparència en la informació
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QUINA ÉS
L’ENERGIA DEL
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim
una energia que ens impulsa a avançar i construir
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho.
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
What’s your power?

endesa.com
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com el consentiment en si mateix, tenint en compte que la nova
normativa de protecció de dades estableix uns requisits més
estrictes. A més, la Guia es complementa amb exemples pràctics de fórmules vàlides per a demanar el consentiment dels
usuaris. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: diari Hoy)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la nova Guia sobre l’ús de
cookies. Només cal CLICAR AQUÍ

Des del 22 de novembre, Twitter
prohibirà la publicitat política
Davant l’arribada d’una nova onada d’informació política a
les diferents xarxes socials, l’empresa nord-americana Twitter
acaba d’anunciar que prohibirà a partir del 22 de novembre la
publicitat política en la seva plataforma, amb l’objectiu de bloquejar la desinformació durant les campanyes electorals. En
canvi, Facebook promet verificar la informació falsa, però no
bloquejarà el discurs.
L’anunci internacional ve de la mà de el president executiu,
Jack Dorsey, qui ha afegit que l’”abast del missatge polític ha de

guanyar-se, no comprar-se”. Amb això, tota la publicitat política
a nivell mundial queda prohibida a la RRSS.
Per la seva banda, Facebook, que s’enfronta a una creixent
pressió política per les seves últimes accions en la campanya
presidencial de 2016 als Estats Units, ha promès que “realitzarà esforços per impedir la propagació d’informació falsa després de la propaganda provinent de Rússia”, un esdeveniment
que va modificar el resultat dels comicis guanyats per Donald
Trump, president dels EUA. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Vocento afina la seva estratègia en
l’àrea de classificats del motor
El grup de comunicació Vocento li ha donat una volta a la seva
estratègia dins dels classificats del motor, on està present amb
diversos portals especialitzats com Autocasión, AutoScout24,
Unoauto, Motocasión i Mascus. Ara, Vocento ha llançat al mercat
Sumauto, una marca que agrupa els seus cinc portals verticals
especialistes de motor i dirigida específicament a concessionaris
i compravendes amb l’objectiu d’amplificar la visibilitat del seu
estoc de vehicles i duplicar les seves possibilitats de venda.
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En aquest segment del negoci, Vocento treballa des de fa
mesos associat amb l’empresa alemanya Scout 24, especialista en classificats del motor. De fet, en els ingressos de el grup
fins al passat mes de juny, l’àrea de classificats havia crescut el
40,3% fins 13.924.000 d’euros, el que s’atribuïa a la documentació presentada pel grup a l’aliança amb la companyia alemanya. (Font: Digimedios – infografia: autocasion.com)

El Espanyol compra Invertia a
Telefónica per un milió d’euros
Sumauto tindrà una audiència, segons dades de Vocento, de
més de 4 milions d’usuaris únics i 9 milions de visites mensuals.
L’estratègia es basa en que cada un dels portals mantingui el
seu domini i personalitat de cara a l’usuari final, mentre que
els professionals de les vendes d’automòbils gestionaran des
d’una única plataforma la totalitat del seu estoc, amb tots els
seus serveis integrats (finançament, taxació, garantia, assegurança, etc.) i tractament dels usuaris registrats (leads). De la
mateixa manera, s’empressin tècniques d’anàlisi de dades per
millorar les ofertes als usuaris.

El Espanyol s’ha fet amb el mitjà d’informació financera de Teléfonica, Invertia, després que la seva oferta de milió d’euros
es convertís en la més elevada de la subhasta. Amb aquesta
nova adquisició, el diari de Pedro J. Ramírez mata dos ocells
d’un tret: d’una banda, afegeix una nova (i prestigiosa) marca a
la seva nòmina; de l’altra, suma un actiu que reforçarà la seva
posició a comScore i l’ajudarà en el seu assalt a el liderat.
Ramírez, responsable d’El Espanyol, ha destacat que el seu
propòsit és convertir Invertia en “l’altre gran diari econòmic de
referència, capaç de competir de tu a tu amb Expansión i les
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altres capçaleres del sector”. “És obvi que l’adquisició d’Invertia
suposarà un nou impuls a la nostra audiència però sobretot incrementarà la influència d’El Espanyol en àmbits decisius de
la vida espanyola”, ha ressaltat el periodista. (Font: Prprensa)

Un atac informàtic a Prisa deixa en
fora de joc la SER i Los40
Les diferents emissores de el grup van patit una sèrie de fallades a començaments de setmana que han afectat a la seva
emissió en línia i a la producció d’alguns dels seus programes,
com és el cas de ¡Anda ya! . A més d’afectar el transcurs normal
de el programa, aquesta sèrie d’errors també van repercutir en
les xarxes socials de ¡Anda ya!. Tant el perfil d’Instagram de
l’espai com el de Twitter van restar inactius.
Els problemes es van estendre també a la SER i Cadena Dial,
que van patir talls al llarg de tot el matí del dia 4. A més de les
constants interrupcions en l’emissió en línia de les esmentades
ràdios, les edicions de Hoy por hoy d’Euskadi i Sevilla o Aquí,
amb Josep Cuní també van experimentart problemes que van
impedir el seu desenvolupament habitual. La pròpia SER va

confirmar haver estat víctima d’un “atac de virus informàtic del
tipus ransomware, encriptador d’arxius, que va tenir una afectació greu i generalitzada de tots els seus sistemes informàtics”.
(Font: Prnoticias)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
GroupM als anunciants: el futur pot
ser exterior, ràdio o mitjans impresos.
Per Luis Díaz / El Programa de la Publicidad

Un nou informe de GroupM (WPP) podria fer que els anunciants reconsiderin seriosament els seus plans d’inversió. Exterior, ràdio i gràfica eren abans la major part de tots els mitjans
de publicitat fins a l’arribada de la televisió en la dècada dels
cinquanta. “Outdoor, ràdio i mitjans impresos continuen oferint
oportunitats” assenyala l’informe Media Beyond TV and Digital, oportunitats per a anunciants diu el president global de
Business Intelligence de GroupM, Brian Wieser, en un informe
publicat al blog del GroupM. Entre les conclusions clau:

Tots els especialistes en màrqueting han d’avaluar periòdicament aquestes oportunitats d’utilitzar mitjans més enllà de la televisió i players digitals en les seves campanyes. El que hauria
d’importar és si un mitjà té inversió o no per connectar amb el
públic, perquè gran part de l’enfocament de la indústria està en la
televisió i els mitjans digitals, específicament els grans anunciants
de publicitat digital basats en Internet i centrats en la tecnologia”.
Una cosa particularment certa en serveis de transmissió de SVOD.
TV i Digital que representen la major part de la despesa i la inversió de tota la indústria i és poc probable que canviï a curt termini,
tot i les deficiències de cada mitjà. Uns desafiaments que inclouen
el brand safety, digital i/o els problemes de construcció de la marca
i cobertura de la televisió amb preus en constant augment.
Unes matemàtiques simples: l’economia publicitària creix a
un sol dígit, tot i que al costat del digital reuneix la meitat de tota
la despesa amb un creixement de al menys el doble d’aquesta
taxa en molts casos, el que no deixa moltes oportunitats per
altres mitjans. No obstant això, altres mitjans poden oferir beneficis reals i mantenir el potencial d’un creixement més ràpid a
futur, especialment a mesura que desenvolupen els seus propis
actius digitals directament relacionats.
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Exterior està creixent més ràpid que la resta de la indústria, a
més dels mitjans digitals. Els resultats recents dels anunciants
globals en publicitat exterior han estat molt favorables i les estimacions més recents per a la indústria indiquen un creixement
de més de + 6% global aquest any.
Els propietaris d’inventari publicitari d’exterior han invertit en
infraestructures digitals, amb capacitat de compra del mitjà mitjançant programació. També disponibilitat cada vegada més
gran d’inventari digital fora de la llar de proveïdors especialitzats. Això encoratja a més anunciants a fer servir el mitjà amb
certa confiança en les oportunitats a llarg termini per reassignar
els seus pressupostos en el medi de manera més eficient.
En segon lloc, l’efectivitat de OOH es veu relativament disminuïda per la fragmentació o restriccions legals als anuncis, per
regulacions locals que restringeixen aquests mitjans. Exterior
també es beneficia perquè cada vegada hi ha més especialistes en màrqueting que creuen que el medi és una alternativa
superior a la televisió en construcció de marca i connexió amb
públic objectiu en àrees geogràficament petites.

La ràdio manté un ampli abast i un impacte real, encara que
amb creixement més modest. La ràdio, o més exactament “àudio”, ha crescut menys que exterior o televisió els últims anys.
No obstant això, la innovació en àudio recentment ha arribat a
una escala més significativa amb un potencial en anunciants
que busquen apartar-se de la publicitat digital i televisiva pure
player.
Es podria dir que la ràdio tradicional sempre ha estat molt
efectiva, sempre que un anunciant estigui disposat a invertir
en contingut creatiu apropiat per a un mitjà relativament fragmentat. No obstant això la seva reputació va empitjorar quan
les associacions d’emissores tradicionals no van comptar amb
les línies més emergents de la indústria mentre ha estat difícil,
i costós, comprar i administrar campanyes que fa a la transmissió d’altres mitjans.
Per recomanar invertir en ràdio es necessitava superar aquests
problemes. Feliçment per als propietaris d’actius relacionats
amb la ràdio, la transmissió i ràdio satel·litza’l van ajudar a millorar la reputació del mitjà en general. El podcasting, encara
que de grandària modesta, també ha captat l’atenció dels venedors de manera significativa, i la compra programàtica de ràdio
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està ajudant a superar problemes en alguns països. Ara l’àudio
juga amb els seus propis mèrits, que segueixen sent l’ampli
abast del mitjà i els alts nivells de consum.
Perspectives per als mitjans impresos.- Els Mitjans Impresos encara tenen dificultats, però hi ha nínxols d’oportunitats de
creixement a llarg termini, ja que va ser dominant en gairebé
tots els països, però amb dificultats per aconseguir publicitat.
Un mitjà que pateix perquè els objectius que va tractar d’oferir
a les grans marques, com el compromís del consumidor, van
ser proporcionats de manera més eficient pels mitjans digitals.
Això va introduir una competència substancial per als editors
que fins llavors tenien molt poca competència directa en l’era
pre-digital. Amb l’expansió dels mitjans digitals va disminuir la
circulació dels mitjans impresos, el que els ha fet menys valuosos per als anunciants que abans. Ara, el que queda, com
a mitjà imprès, encara pot ser molt efectiu per als anunciants,
però a escala diferent, com una plataforma de nínxol.
Molts editors tradicionals ja han creat negocis digitals significatius per als consumidors, encara que l’èxit sovint depèn de les
tarifes de subscripció i l’ampli enfocament geogràfic. La publici-

tat es veu més com una font complementària d’ingressos amb
altres activitats com esdeveniments.
Tots els editors tenen el repte de cobrir els costos de contingut
prou be per mantenir l’atenció del consumidor durant temps significatius i en un context que garanteixi l’engagement amb els
anunciants com un desafiament permanent.
El fet que un mitjà estigui creixent ràpid, lent o estigui en declivi
no vol dir que no pugui ser impactant per a un anunciant, ara o
en el futur. El que importa és si el propietari dels mitjans està
invertint o no en oportunitats per connectar amb el públic. Els
marketers també necessiten recursos per aprofitar les oportunitats incrementals de mitjans per a les seves planificacions, que
probablement ajudaran a millorar l’impacte general dels seus
esforços.
Unes inversions contínues en fonts alternatives d’inventari de
mitjans amb recerca de les millors pràctiques dins d’elles, per
ajudar a millorar l’ús de la televisió tradicional i els mitjans digitals, que probablement persisteixin com a mitjans dominants en
el futur. (Infografia: mxmindia)
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NOTA: Complementant aquest informe de Group M sobre televisió
i mitjans digitals, us oferim la publicació, Media Landscapes, en la
qual Rob Norman i Brian Wieser ofereixen un retrat de la indústria
mediàtica amb la mirada cap a les formes en què afecta les grans
marques. Examinen alguns dels principals protagonistes dels mitjans de comunicació mitjançant diferents assajos. CLIQUEU AQUÍ

Luxe als mitjans: Com es preparen les
marques de prestigi per al 2020
Com les marques i editors
de luxe estan aprofitant el
valor dels mitjans impresos per continuar arribant
als seus públics amb gran
èxit? Per què el sentit del
luxe passa d’haver de fer
i de quina manera la impressió pot augmentar encara més el
valor del luxe impulsat per l’experiència? El darrer llibre blanc
UPM-FIPP “Luxe als mitjans de comunicació” els explora en
detall i ofereix informació sobre els motors que hi ha al darrere
del continuat èxit del mercat de luxe en el mercat de luxe.

L’informe també inclou informació sobre les megatendències
com digitalització, canvis demogràfics i socials, urbanització
ràpida, canvi climàtic i escassetat de recursos, així com canvi
de potència econòmica global que afecten el mercat de luxe.
Tot i que aquests canvien la naturalesa del que es percep com
a luxe, no estan afectant els nivells als quals s’està utilitzant
la impressió per transmetre el valor i l’atractiu del luxe. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe de la UPM-FIPP “Luxe als
mitjans de comunicació”. CLIQUEU AQUÍ

Guia per al comerç electrònic
What’s New in Publishing ha presentat The Publisher’s Guide to
eCommerce, un informe especial de visió patrocinat per Sovrn
i escrit pel professor de la Universitat d’Oregon, Damian Radcliffe. La venda de productes relacionats amb les activitats editorials no és cap novetat. Però en els darrers anys, l’amplitud,
l’abast i l’abast d’oportunitats de comerç electrònic disponibles
per als editors s’ha ampliat molt.
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de les col·laboracions, etc.

Aquest informe analitza en profunditat les editorials que utilitzen el
comerç electrònic amb gran efecte,
com ara BuzzFeed, POPSUGAR,
Marie Claire UK, Dennis Publishing,
Future Publishing, Culture Trip, Associated Media Publishing i moltes
més. La Guia d’eComerce identifica
10 lliçons estratègiques claus per a
grans i petites editorials. S’inclouen
la importància d’adaptar la cultura
interna; la necessitat de diferents
conjunts d’habilitats; la importància

L’informe també inclou un apèndix complet que enllaça amb
històries que inclouen estudis de casos i exemples de totes les
estratègies de comerç electrònic tractades. En definitiva, és un
recurs imprescindible per als editors que busquen registrar-se
en comerç electrònic per aprofitar les oportunitats d’ingressos
de comerç electrònic disponibles i, el que és més important, el
que aquests editors fan per tenir èxit. (Font i infografia: WNIP)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix gratuïtament la Guia per
al comerç electrònic CLICANT AQUÍ

IAB Spain presenta el primer Llibre
Blanc de Influencers
El sector dels influencers evoluciona a un ritme fins i tot superior a el del propi mercat i suscita nombroses inquietuds. Per
això i també amb l’objectiu de millorar la credibilitat, la transparència i l’eficàcia de el sector, s’ha presentat el Llibre Blanc
de Influencers, elaborat per IAB Spain. Una guia que pretén
unificar criteris a l’hora de definir formats publicitaris, pricing i
aspectes legals en aquest sector i suposa un impuls més per
accelerar el creixement econòmic de la publicitat digital. No
només perquè es concep com una guia a l’hora de plantejar
una campanya amb influencers sinó perquè també apropa als
anunciants a aquest sector, entenent els reptes i les novetats
que porta associat.
La publicació del Llibre Blanc de Influencers té com a objectiu
definir l’ecosistema del màrqueting de influencers, presentant
als actors que el componen i establint una classificació dels que
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l’integren. A més, estableix quina és l’estructura d’una estratègia de màrqueting de influencers. De la mateixa manera, el Llibre Blanc fa especial esment en el mesurament, indicant quines
són les mètriques a analitzar abans i després de seleccionar un
influencer, establint els objectius d’una campanya amb influencers i detallant els resultats per plataforma .
Atès que el màrqueting d’influencers és un model de negoci
relativament nou i se sosté en un ecosistema complex, el Llibre
Blanc també estableix un seguit de pautes que llancen llum sobre el seu funcionament. En aquesta línia, s’estableix un codi
de bones pràctiques en matèria de briefing, de proposta i de
negociació/acord i disposa una sèrie de requisits legals que tot
influencer ha de conèixer abans de llançar les seves campanyes. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors el Llibre Blanc
d’Influencers de l’IAB Spain. CLICAR AQUÍ
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L’estat de la tecnologia a les
redaccions globals
Per Miracle Oyedeji / State of Digital Publishing

En col·laboració amb Google News Initiative i la Georgetown
University, el centre internacional de periodistes va realitzar investigacions sobre l’adopció de mitjans digitals per part dels
periodistes per contrarestar la desinformació. La investigació es
va dur a terme a 149 països; els investigadors van rebre més de
4.100 respostes de periodistes i gestors de notícies.
Per què importa? - En un informe anterior, SODP va assenyalar una desinformació, com un dels efectes del populisme sobre

el periodisme. Així mateix, un informe ICFJ del 2017 va revelar
que les redaccions no estan al dia amb el ritme de la revolució
digital.
Aquests dos informes es redueixen a un punt comú: la ràpida
difusió de les notícies falses. Per contrarestar les notícies falses en línia, els periodistes haurien d’adoptar mitjans digitals,
sobretot les eines de verificació de mitjans socials.
No contraure la desinformació no és l’única dificultat que tenen
els periodistes i els gestors de notícies; també tenen la responsabilitat de protegir-se dels atacs en línia. A mesura que
avanceu, descobrireu les eines que fan servir les redaccions; la
formació necessària; i com afecta (revolució digital) el negoci i
el futur del periodisme.
Per assegurar converses d’alt perfil entre periodistes, les redaccions adopten aplicacions de missatgeria xifrada com ara:
Whatsapp, Telegram i Signal. Segons Oren Levin, “Més de dos
terços dels periodistes i de les redaccions utilitzen avui la ciberseguretat, gairebé un augment del 50% des del 2017”. Les
redaccions europees ocupen la llista de notícies que adopten
ciberseguretat, mentre que Amèrica del Nord és la segona de
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la llista. Fa dos anys, Amèrica del Nord es va classificar com a
inferior, tot i duplicar la seva ciberseguretat, Amèrica del Nord
segueix sent un dels menys preocupats pel que fa a la creació
de confiança en línia.
Les redaccions híbrides (les redaccions que adopten diverses eines, sistemes de valor i tàctiques d’acció) van augmentant, mentre
que les redaccions convencionals disminueixen en la influència i el
volum de personal. Els formats digitals com butlletins, mitjans de
comunicació social, vídeo, aplicacions de missatgeria i llocs web,
són algunes de les eines digitals utilitzades per les redaccions híbrides i les startups només digitals. Per contrarestar la informació
errònia, les redaccions utilitzen eines i plataformes de verificació
de mitjans socials, com ara primers esborranys de notícies, històriques, l’eina forense digital de Bellingcat i el manual i el mapa de
verificació de periodistes. Aquestes eines els ajuden a comprovar
la informació i a aprovar el contingut generat per l’usuari.
Com que més gestors de notícies utilitzen fluxos d’ingressos
digitals per obtenir fons, “s’espera que les subscripcions/membres en línia siguin extremadament prometedores, tot i que només el 4% de les redaccions afirmen que actualment és la seva
font de finançament més important” ( ICJF 2019)

En la investigació per contrarestar la desinformació es reflexiona sobre quins són els millors llocs de notícies informàtiques.
En la lluita contra la desinformació digital, les redaccions haurien de ser proactives. Els periodistes haurien de tenir accés a
les eines de verificació de les xarxes socials i el més important,
les comunicacions d’alt perfil entre corresponsals, denunciants
i gestors de notícies han de ser vigilades “celestialment”. (Infografia: State Digital Publishing)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe
2019 State of Technology in Global Newsrooms. CLICAR AQUÍ

Els recursos més curiosos per a
periodistes
El dia a dia d’un periodista està ple, cada cop més, de l’ús d’aplicacions
i eines webs que ajuden, d’una manera o altra, a fer més fàcil el
treball de cerca d’informació, verificació, maquetació, publicació o
difusió. En el llistat d’imprescindibles, l’expert en eines digitals, Ren
LaForme, recomana certes aplicacions i webs que, malgrat que a
primera vista no semblin de gaire utilitat, podrien ajudar-nos en segons quina situació. Al Report.cat recollim les cinc més destacades.
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Should I Do this project?.- Si t’han proposat un nou projecte
i tens dubtes sobre si acceptar-ho o no, aquesta web t’ajudarà.
En menys d’un minut responent un parell o tres de preguntes
estalviaràs moltes cavil·lacions, ja que aquest qüestionari acabarà recomanant si has d’assumir la responsabilitat o no i donant sempre un perquè.
Hunter.- Quantes vegades has buscat el contacte d’algú i ha estat quasi impossible? Amb Hunter.io tot és més fàcil: posa el nom
de l’empresa (o mitjà) on treballi la persona i, o bé et donarà el
seu correu, o bé et dirà la forma més comuna pels correus de
l’empresa (és a dir: Hunter et dirà si en aquella empresa els correus són, per exemple, nom.cognom@companyia.com).
Conscious Style Guide.- Malgrat que només està disponible
en anglès, aquesta web vol ajudar als periodistes a fer una redacció acurada, respectuosa i inclusiva. Com els propis creadors asseguren, aquesta web és per periodistes i els vol donar
un cop de mà per saber “quins conceptes evitar” a l’hora de
redactar. Una bona alternativa en castellà és la Fundeu BBVA.
Citymapper.- Si et mous sovint per la ciutat, t’interessa la que
ha estat aplicació de l’any durant cinc anys consecutius pels

usuaris d’Apple. Malgrat al principi pot semblar igual que tenir
Google Maps, Ren LaForme destaca que és “l’únic que necessites per moure’t per la ciutat”, amb tots els transports integrats
i alternatives més eficients que el que ofereix la pròpia aplicació
de Google.
Coffitivity.- Ets un d’aquests freelance que pensen que treballen millor a una cafeteria que a casa? Doncs has de visitar
Coffitivity, una web que t’ofereix l’ambient d’un coffee shop siguis on siguis. Pots escollir entre el bullici del matí, les converses de l’hora de dinar, l’ambient d’una cafeteria universitària…
tot per a que el teu cervell s’activi com si estiguessis allà mateix.
(Font: Adrián Caballero / Report.cat)

Com monitoritzar les notícies a
Internet?
En un moment en què estem connectats amb milions de converses en temps real, First Draft ha elaborat la seva “Guia imprescindible per a la reunió de notícies i el seguiment a la web social”
per aportar llum a la cura de continguts i ajudar a comprendre
com utilitzar la web. social per descobrir, monitorejar i investigar
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notícies. La guia ofereix tècniques i eines gratuïtes per a realitzar
una selecció de notícies relacionades amb els motors de cerca,
Twitter, Facebook, Instagram, Reddit i altres webs i plataformes.

Els dos conceptes són el nucli de la recopilació de notícies en
línia, però és important tenir en compte que no existeixi una
forma única de informació recopilar i que sigui un procés que
impliqui una cerca constant. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
– infografia: Diario Vasco))
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors la “Guia imprescindible per a la reunió de notícies i el seguiment a la web social”, de
First Draft. CLICAR AQUÍ

Meta-Press.es: un motor de metacerca per a la premsa del navegador
Dos processos essencials:
• Recerca de paraules clau: termes, frases o hashtags utilitzats
per a discutir temes o esdeveniments que puguin ajudar-nos a
identificar-los com a possibilitat de ser una bona font.
• Identificació de fonts rellevants: per conèixer les notícies de
primera mà s’han d’identificar els membres de la comunitat, experts en temes, polítics, organitzacions benèfiques, acadèmics,
persones influents, etc.

Mozilla acaba de validar l’addició de l’extensió Meta-Press.es
al seu catàleg. Aquesta és la culminació de molts anys d’esforç
i és un pas important per a aquest projecte de motor de metacerca, dissenyat per a periodistes i associacions de premsa de
les associacions. Meta-Press.es és tècnicament senzill, permet
consultar prou diaris per descobrir diversos milions de resultats
en pocs segons, tot recuperant els deu últims de cada diari al
navegador de l’usuari.
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A partir d’aquí, els resultats es poden ordenar, explorar, filtrar,
seleccionar i exportar. Una selecció de resultats es pot reimportar més endavant al navegador o en un altre usuari. Encara es
pot utilitzar per alimentar el canal RSS de la revisió de premsa d’una associació. Aquesta publicació es troba en el moment
adequat entre la separació entre Google i els editors de premsa
en línia per a la remuneració dels fragments d’articles publicats
pel motor de cerca (en aplicació de la Directiva Europea del
Copyright adoptada el 26 de març de 2019), per demostrar que
és possible fer el contrari.

d’escriptori, i de moment en aquesta primera versió porta importants característiques.

De fet, Meta-Press.es no publica res, és cada usuari qui interroga cada diari des del seu propi ordinador. A més, Meta-Press.es
no intenta monopolitzar els guanys publicitaris d’altres situant
els seus anuncis al costat del contingut importat. Trobareu més
informació en aquest link. (Font: Linux.fr)

De moment Photoshop per iPad ens permet entre altres coses:
a) Treballar amb multitud de capes, movent-les, transformantles, crear màscares, fusionar-les i més; b) Seleccionar amb llaç
manual; c) Utilitzar pinzells, d) Utilitzar l’esborrany manual; e)
Omplir amb colors sòlids i crear degradats; f) Eina de correcció
i de clonació, i g) Inserir textos. (Font: applesfera)

Arriva el Photoshop d’Adobe per a iOS
Sense previ avís i per a sorpresa de tots, Photoshop per iPad
ja es pot descarregar des de l’App Store. Adobe va prometre un
Photoshop complet desenvolupat en les mateixes bases que el

L’app es pot descarregar de forma gratuïta des de l’App Store
en un iPad compatible. Si bé l’app és gratuïta a la botiga, sí que
inclou un pagament dins de la mateixa. Concretament, Photoshop per iPad té un preu de 10,99 euros mensuals. Aquesta
subscripció inclou Photoshop en totes les plataformes, no solament l’app d’iPad. També porta 100 GB d’emmagatzematge en
núvol d’Adobe i sincronització entre dispositius.
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Transcriure converses amb Google
Live Transcribe
La Intel·ligència Artificial ha potenciat el reconeixement de veu
que actualment accedim a funcions que fa uns anys gairebé
consideraríem ciència ficció. Parlar amb un altaveu i demanar-li
que apagui la llum de la cuina, obrir Google Assistant i conversar amb la màquina buscant-li les pessigolles... O deixar que el
nostre mòbil transcrigui a text tot el que escolta, com determina
Google amb el seu app Transcripció Instantània.
Google Live Transcribe és una aplicació que porta accessible
des de començaments d’any i que ja ens va sorprendre en el
seu llançament: utilitzant els models de reconeixement de veu
pot convertir en text tot el que es parla al voltant. Això és molt
ajuda per a usuaris amb dificultats auditives ja que poden llegir
el que s’escolta a la tele, la megafonia d’un aeroport, poden
prestar més atenció a una conferència... I ara fins sabran quan
hi ha sorolls.
Aquesta és una aplicació imprescindible per als que posseeixen
dificultats auditives i també per als que volen transcriure els

seus apunts, una classe o una conferència, una entrevista, per
exemple: només cal deixar obert Google Transcripció Instantània perquè esdevingui text tot el que escolti. Això sí, per a les
transcripcions cal Internet. (Font: El Androide Libre)

Twitter permetrà seguir temes del
nostre interès
A partir del 13 de novembre, segons ha anunciat la xarxa social
amb seu a San Francisco, els usuaris de Twitter podran seguir
temes com si de comptes es tractés. Seguiran persones i empreses a través de comptes, i assumptes d’interès a través de
la funcionalitat Topics o Temes. “Sabem que la raó principal
per la qual les persones van a Twitter és per mantenir-se a la
diana de les coses que els interessen. El desafiament és que
és bastant difícil fer-ho al Twitter dia a dia”, ha assegurat Rob
Bishop, un dels responsables de l’equip de Temes de Twitter.
Queda clar, doncs, que aquesta característica permet facilitar
el seguiment de determinats assumptes sense la necessitat de
buscar els comptes més adequats.
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Des de la xarxa social confirmen que més endavant ampliaran
la llista de temes disponibles per al seu seguiment, encara que
es desconeix si llavors la política passarà a formar part de la
selecció d’interessos. Per ara, no. (Font: Genbeta)

Eina per a generar contrasenyes
‘geek’ segures i fàcils de recordar
Crear contrasenyes segures no és tasca senzilla, sobretot si
tenim intenció de recordar-les posteriorment. Si bé podem recórrer a gestors de contrasenyes perquè les guardin per nosaltres, aquests no estan lliures de ciberatacs, pel que cap sentit
buscar altres solucions.
Easy Peasy Password és una d’elles, força original i que,
després d’haver-la provat, llança contrasenyes raonablement
robustes. El més curiós d’aquesta web és que està orientada
al fet que puguem recordar aquestes contrasenyes, tot i que
siguin prou llargues. Podem saber com funciona aquesta eina
des d’aquest link. (Font: softandapps)
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Recomanacions senzilles per
construir credibilitat en el periodisme
Per James Breiner, visiting professor, Universitat de Navarra /
News Entrepreneurs

Hi ha moltes coses que les publicacions poden fer per millorar
la seva credibilitat, va dir Tina Kaiser, periodista d’investigació
de Die Welt, Alemanya, durant una xerrada a la seu del seu
periòdic. Allà va explicar sobre les polítiques del seu medi i va
esmentar la manera en què es van aplicar en històries específiques, com aquesta sèrie sobre colles àrabs.
A continuació, els seus consells.

Els mitjans han estat perdent credibilitat durant anys, i les raons
són moltes. Sovint els periodistes ens hem comportat de manera arrogant, assegurant a el públic que sabíem el que fèiem
i que havia de creure’ns sense més. Però avui el periodisme
està sota atac, i hem d’explicar a l’audiència per què hauria de
confiar en nosaltres.

(1) Correccions transparents.- Admet els teus errors de forma
ràpida i completa, i sé transparent sobre com es van cometre.
Si un mitjà simplement diu “aquesta informació era incorrecta”,
el públic tindrà dubtes sobre per què es va determinar que una
correcció era necessària. Va ser un error honest, una violació
descurada dels estàndards periodístics o informació inexacta
proporcionada per una font? Sense cap explicació, els lectors
podrien suposar que es va realitzar una correcció a causa de la
pressió d’alguna part interessada.
(2) El “darrere d’escena” d’un article.- Per a qualsevol tipus
d’històries d’investigació, un mitjà també ha de publicar una explicació de com es va obtenir la informació, quines van ser les
fonts, on van viatjar els periodistes per entrevistar les persones
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i investigar, com es va verificar la informació i qualsevol altra
informació que demostri els estàndards professionals utilitzats.
(3) El “darrere d’escena” d’una entrevista.- Per entrevistes extenses, especialment de figures controvertides o bé conegudes,
un paràgraf ha d’incloure informació sobre quan, on i com es va
realitzar l’entrevista. Si en persona, per telèfon, per correu electrònic, a la casa o oficina de l’entrevistat, quant temps va durar,
quan va tenir lloc, qui més va estar-hi present, si l’entrevista es va
gravar en vídeo o àudio, i com es va editar. Els lectors o espectadors han de conèixer el context de les preguntes i respostes. Es
va tractar d’una conversa amigable i informal, o va ser una entrevista tensa i confrontativa? Tots aquests detalls poden ajudar els
lectors a jutjar la fiabilitat de la informació.
(4) Fotografia a totes les fonts.- Els periodistes han de fer fotos de tots els que entrevisten, encara que no hi hagi intenció de
publicar-les. Els editors poden fer servir fotos per fer revisions
mèdiques de forma independent i comprovar si les persones
són qui diuen ser i si es pot confiar en la seva informació. Publicar fotos de fonts clau que van acceptar ser nomenades i fotografiades ajuda als lectors a veure els estàndards professionals
utilitzats per reunir i verificar informació.

(5) Fotografia localitzacions clau i altres elements de la història.- Kaiser va dir que Der Spiegel podria haver evitat un gran
escàndol si li hagués demanat al seu periodista que prengués
una foto del suposat rètol que deia “Fora mexicans”, i que assegurava estava als afores d’una ciutat de Minnesota a la que va
caracteritzar com “territori de Trump”. Resulta que el cartell no
existia i que el periodista Claas Relotius s¡havia inventat sistemàticament molts detalls sobre la ciutat i la seva gent, cosa que
també havia fet en nombrosos articles publicats a Der Spiegel.
(6) Publica documents.- Per a les investigacions i les peces
periodístiques llargues, la publicació d’enllaços a documentació, ara possible gràcies a Internet, permet als lectors veure el
material original.
(7) No facis servir fonts anònimes.- Per utilitzar fonts anònimes hi ha d’haver raons excepcionals -com la protecció de la
seguretat física familiar de l’entrevistat-, i el cap de redacció ha
de explicar-les al públic.
Els periodistes avui breguen amb innombrables fonts
d’informació, moltes d’elles sense precaució, inexactes o intencionalment enganyoses. Cal guanyar-nos la confiança del pú-
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blic. Com va assenyalar Kaiser, hem de ser molt més transparents sobre els nostres estàndards professionals. Ja no podem
suposar que les persones ens veuen com una autoritat.
La transparència és una forma d’explicar a l’audiència els estàndards del periodisme professional i distingir les publicacions
que mereixen la nostra confiança d’aquelles que fan un negoci
amb el sensacionalisme, l’exageració i la distorsió de la informació. (Il·lustració: toyoutome)

Aquest interrogatori fins i tot va arribar al seu punt àlgid durant la crisi de les Jaquetes Grogues on, per primera vegada a
França, els periodistes van cobrir manifestacions acompanyats
d’agents de seguretat. Però, en un moment en què proliferen les
notícies falses i les tecnologies canvien la manera d’aprendre,
els mitjans de comunicació tenen més que mai un paper a l’hora
d’assegurar informació fiable i verificada.

Mitjans de comunicació i ciutadans: si
parlem entre nosaltres...
A iniciativa de diversos grans grups de premsa francesos, entre
els quals Ouest-France, es llança una vasta consulta nacional
aquest dilluns. La idea: que els mitjans i els ciutadans discuteixin junts.
L’informe.- La credibilitat dels mitjans de comunicació i la percepció del treball dels periodistes s’han deteriorat en els darrers
anys. La infobesitat, les falses notícies, la independència... Els
diaris, televisions, ràdios i mitjans d’internet són molt criticats.

Iniciativa.- Com reforçar, restaurar, fins i tot reinventar aquest
vincle de confiança? Diversos grans mitjans de comunicació
francesos (La Croix, el grup de premsa regional EBRA, France
Télévisions, Ouest France, el grup Radio France, La Voix du
Nord, el grup TF1, France Média Monde) i la companyia de con-
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sultoria Bluenove van decidir llançar una àmplia consulta: “Mitjans de comunicació i ciutadans, parlem! L’objectiu és senzill:
convidar-vos a parlar, debatre, reaccionar, proposar les vostres
pistes, les vostres idees...
Els temes tractats.- Es discuteixen diversos temes: els mitjans
i jo (informació que reflecteix les meves inquietuds); la independència dels mitjans de comunicació; el cost de la informació;
quina ètica per als mitjans de comunicació?; entendre les notícies falses per combatre-les millor; quin paper social tenen els
mitjans de comunicació?
Com fer-ho? El passat dilluns es va llançar una plataforma digital: www.mediasetcitoyens.com. Els lectors, espectadors,
oients i ciutadans foren convidats a anar-hi per reaccionar sobre
els temes principals seleccionats per la consulta. Periodistes
d’editors socis seran presents regularment per respondre preguntes o participar en l’intercanvi d’idees. S’estudiaran les solucions i se’n triaran algunes per ser provades. Els col·laboradors
més actius seran convidats a una presentació important de debats i també seran recompensats amb subscripcions als socis
de mitjans de comunicació, visites a redaccions i publicacions
d’alguns reportatges als diaris associats al procés.

Les dates.- La consulta resta oberta fins al 20 de gener de
2020. Les reunions de discussió amb els lectors es fan a diverses ciutats de França. Síntesi dels intercanvis a principis de
febrer. Comunicació a mitjans de febrer. (Font: Ouest France il·lustració: Chaunu, Ouest France)

El sector de la comunicació posa
en valor la importància de mesurar
resultats

Aquest mes de novembre és el “Mes de la Mesura”, una iniciativa impulsada per l’Associació Internacional per a la Mesura i
Avaluació de la Comunicació (AMEC per les seves sigles en
anglès) que pretén posar el valor la investigació, mesurament
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i avaluació en el treball dels departaments de comunicació i
agències de el sector. Segons l’AMEC, el 85% d’aquests professionals avalua regularment la seva activitat, però menys del
20% de les empreses utilitzen mètriques avançades per extreure insights i prendre decisions estratègiques.
Hotwire ha realitzat la guia “El mesurament en la planificació
estratègica de la comunicació”, un document que recull consells i bones pràctiques per a la incorporació dels processos
d’investigació, anàlisi i avaluació en una estratègia i pla de comunicació. Per la seva banda, AMEC ha llançat una nova eina
interactiva per ajudar en els processos de mesurament de comunicació de les campanyes. El servei guia a l’usuari a través
del procés, des alinear objectius fins a crear un pla, establir metes i després mesurar les sortides (output), les eliminacions, els
resultats i l’impacte de la feina. A cada pas del procés, aquest
marc ofereix informació addicional i suggereix possible enfocaments i mètriques que podrien ser apropiades. (Font i infografia:
Reason Why)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us porta la guia “El mesurament en
la planificació estratègica de la comunicació, de Hotwire. CLIQUEU AQUÍ

FACUA qualifica d’atac a les llibertats
que el Govern pugui controlar
comunicacions digitals
El Reial decret llei en matèria de seguretat digital atorga a l’Executiu
la capacitat d’intervenir o clausurar qualsevol xarxa o servei digital
per raons de “seguretat nacional” i “ordre públic”. FACUA -Consumidors en Acció- qualifica d’atac a les llibertats que el Govern s’hagi
atorgat la capacitat de prendre el control o intervenir qualsevol xarxa
o infraestructura digital lliurement, incloent el tancament de pàgines
webs, la realització de talls de el servei, limitar la capacitat de les
administracions de triar els sistemes d’identificació ciutadana, etc.
L’associació adverteix que el Reial Decret Llei sobre matèria de
seguretat digital faculta l’Executiu per prendre aquestes decisions amb el simple fet d’al·legar que està amenaçada la “seguretat nacional” o l’” ordre públic”, permetent intervenir “qualsevol infraestructura, recurs associat o element o nivell de la
xarxa o del servei” que sigui necessari, sense límit.
FACUA adverteix que aquesta modificació de la legislació permet,
de facto, que el Govern tanqui o controli pàgines webs de forma
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lliure o realitzi talls de comunicacions sense haver de atenir-se
a cap normativa o autorització judicial, simplement al·legant que
suposen un perill. L’associació també critica que l’Executiu en funcions hagi aprovat aquest Reial decret llei tot just una setmana
abans de la convocatòria d’eleccions i per la via d’urgència, sense
permetre que la normativa passi pel Congrés dels Diputats per ser
debatuda ni que les organitzacions de la societat civil hagin pogut
fer les seves aportacions o crítiques a aquesta. (Font: Facua)

Nova àrea de descàrrega de materials
per a mitjans de comunicació al web
de Llengua catalana
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de
Cultura ha renovat l’àrea de descàrrega del web Llengua catalana, que conté material promocional i de difusió, adreçat especialment a tots els mitjans de comunicació i a empreses o serveis amb un propòsit promocional. Es tracta del material gràfic
i audiovisual disponible de productes, actuacions i campanyes
de Política Lingüística, que es pot descarregar gratuïtament. La
nova adreça d’aquests continguts també ha canviat: llengua.
gencat.cat/descarrega.

La nova àrea de descàrrega, amb una imatge gràfica renovada,
s’estructura en tres apartats: Cinema en català, Difusió i Logotips i imatge gràfica. En l’apartat cinematogràfic hi ha gairebé
250 tràilers, en alta i baixa resolució, de totes les pel·lícules que
des de 2014 han estat doblades o subtitulades en català amb
el suport de Política Lingüística. De les estrenes de la setmana,
se’n poden descarregar els cartells, espots i tràilers. A la nova
àrea de descàrrega també es poden obtenir els fullets en alta
i baixa resolució de les programacions del CINC classificades
per municipi. Aquest contingut és accessible des de l’adreça
llengua.gencat.cat/descarregacinema.
A l’apartat Difusió, inicialment, hi ha el contingut audiovisual
d’algunes de les iniciatives de Política Lingüística, com el programa Voluntariat per la Llengua i el nou curs de català per a
persones no alfabetitzades, Ep! Escolta i Parla. Aquest apartat
es desenvoluparà en els propers mesos. Finalment, l’àrea de
descàrrega facilita logotips i imatges gràfiques i permet descarregar les identificacions d’organismes com el Consorci per
a la Normalització Lingüística, el Departament de Cultura i el
Termcat, així com programes, productes i serveis de la Direcció General de Política Lingüística: Català i Empresa. Ja estàs
al dia?, Cens d’entitat de foment de llengua catalana, Cinema
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en català, Emmarca’t, En català també és de llei, Ep! Escolta i
Parla, Parla.cat, Optimot, Voluntariat per la Llengua. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes
Escriptura Creativa.- Barcelona. Divendres 15 de novembre
(de 10:00h a 14:00h) - A través d’aquesta formació, dissenyada
per Montse Sanahuja, els assistents aprendran a desbloquejar
la seva creativitat; detectaran els punts de millora dels seus
continguts; i començaran a dotar l’escriptura d’intencionalitat
i emocions amb l’objectiu de que els seus continguts siguin
atractius i diferencials.
Noves funcionalitats de les xarxes socials.- Barcelona. Dijous 21 de novembre (de 15:30h a 20:30h) - Les Xarxes Socials
ja porten uns anys de rabiosa actualitat. Han deixat de ser una
novetat i per aquest motiu s’han vist obligades a reinventar-se
i a incorporar eines que donin a les empreses i a les organitzacions noves possibilitats dins del màrqueting. Pilar Yépez repassarà el nou escenari de les xarxes socials perquè en puguis
treure tot el partit.

Fact checking: com verificar a Internet i xarxes socials.Manresa. Divendres 15 de novembre (de 10:00h a 14:00h) Aquest curs, a càrrec de Nereida Carrillo, pretén dotar els professionals de coneixements i eines per moure’s amb rigor en
l’entorn digital i garantir sempre la veracitat de la informació,
també a Internet.
Tècniques avançades de periodisme escrit.- On line. Del dilluns 18 de novembre al 16 de desembre (10 hores) - Aquest
curs, impartit per Carles Singla, proposa aprofundir en tres línies:
la revisió d’algunes de les normes fonamentals de la redacció
periodística informativa i interpretativa; treballar en un conjunt de
recursos i tècniques destinats a millorar la qualitat dels textos periodístics; i practicar per reforçar les competències necessàries
per titular i redactar notícies, entrevistes i reportages.
Workshop de generació d’idees per a blocs.- Barcelona. Dilluns 18 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.
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Taller de cinema documental periodístic.- Barcelona. Dimarts i dijous 19, 21, 26 i 28 de novembre (de 09:30h a 14:30h)
- Molts fets periodístics provoquen accions i reaccions humanes
que no es planifiquen en un guió previ perquè no són previsibles. En aquest taller, dirigit per Carles Bosch, de forma amena
i fàcil d’assimilar, s’ensenyarà a prendre les decisions de guió i
de direcció que no poden esperar.
Protecció de Dades per a periodistes.- On line. Del dimarts
19 de novembre al 3 de desembre (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.
Dissenya Presentacions creatives amb Powerpoint.- Girona. Dimecres i dijous 20 i 21 de novembre (de 09:30h a 13:30h)
- Sovint tenim la percepció de que PowerPoint és una eina
obsoleta per fer presentacions. En el curs, a càrrec de Marta
Aguiló, li donarem la volta a aquesta creença i aprendrem a
treure-li partit a nivell de disseny per a crear presentacions amb
PowerPoint potents i sorprenents.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de comunicació.- Barcelona. Divendres 22 i 29 de novembre (de
09:30h a 14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Brugués, us proporciona les eines necessàries per afrontar amb
èxit qualsevol intervenció davant un mitjà de comunicació o un
altre tipus d’audiència.
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)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
Google dispara el tràfic dels mitjans
espanyols mitjançant Discover
Per Dircomfidencial

visites per a algunes capçaleres. I aquestes xifres justifiquen
que en les redaccions s’intenti detectar patrons o maneres
d’optimitzar, especialment de cara a intentar guanyar o mantenir posicions a Comscore, la classificació influeix de forma
decisiva en el repartiment de al voltant del 90% del pressupost
d’anunciants que manegen les agències de mitjans.
David Esteve, responsable de Desenvolupament de Audiències
a El Confidencial, recorda que Discover és el successor millorat
de Google Feed i Google Now, els intents anteriors del cercador
d’oferir informació específica per a cada usuari d’acord amb la
informació que reuneix sobre ell: “Els mitjans ja rebíem trànsit
d’aquesta font des 2017, però desconec si en totes les redaccions eren conscients d’això”.

En els últims mesos les dades d’audiència digital espanyola
s’han vist sacsejades per un fenomen que de bon començament els analistes no eren capaços de calibrar i que avui segueix sent relativament difícil de mesurar. Fonts del sector estimen que l’efecte de la agregació personalitzada de notícies en
l’aplicació i la web mòbil de Google, coneguda com Discover,
pot arribar a suposar en l’actualitat fins al 15 o el 20% de les

El gran salt va començar a produir-se a partir de setembre de
2018, quan Discover va prendre forma i va introduir la possibilitat que cada usuari s’adaptés al seu gust el que se li ofereix per
mitjà de la interacció amb un sistema de targetes més optimitzat. El resultat va ser un augment creixent de trànsit a mitjans
en mesos successius, amb l’inconvenient que resultava molt
complicat diferenciar-lo del procedent de recerques. Al març de
2019 Google proporciona la forma de fer-ho mitjançant la seva

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
consola de recerca i llavors es pot veure millor la magnitud del
fenomen.
Rodrigo Laso, analista d’eldiario.es, ho resumeix en que “està
tenint un impacte molt més gran del que tots ens esperàvem.
Estem veient dades de més del 40% del total de clics que procedeixen de Google i presumiblement en el mitjà termini superarà als clics provinents de recerques”. Els números són prometedors, però el problema és que arribar a conclusions com
aquestes requereix esforç extra a refinar el mesurament i no
sempre hi ha un resultat comprensible.
Dificultats per mesurar bé
Això és precisament el que li passa a Maria Maicas, directora
de l’àrea digital de Telemadrid, que va començar a percebre
un augment considerable d’usuaris des Discover a l’abril. Les
dades que maneja reflecteixen diferències entre el que diu la
consola i el que indica Analytics, de manera que “o bé els referits no estan del tot bé o la consola infla les xifres”.
Encara que sembli estrany sent dos productes de Google,
Analytics no disposa encara d’un apartat per al trànsit de Discover, el que obliga els analistes a fer servir filtres basats en rao-

naments que puguin donar coherència als números. En aquest
cas, com en altres de mesurament complex, tot va començar
amb un patró que no encaixava: “Hi havia peces de contingut
que rebien lectures aparentment des de cercadors que trencaven amb el comportament habitual d’adquisició, al no tenir
necessàriament cap tipus de tendència associada ni augment
de volum de cerques a través de les eines de monitorització”,
explica Esteve.
Però si l’analítica de fons condiciona el comportament d’una
redacció, al llarg de la jornada el fa encara més la que ofereix
dades en temps real i promou decisions en un o altre sentit.
Chartbeat és l’eina més popular en aquest segment i tampoc
reflecteix a dia d’avui de manera adequada aquest origen, fins
al punt que des d’eldiario.es els van haver de donar la pista. “Els preguntem com treure la dada de Discover i ens van
contestar que no ho sabien. I els vam dir la manera de fer-ho
(no és més que treure el trànsit referit de google.com), amb
l’esperança que en el futur ho puguem obtenir d’una manera
més fàcil que bussejant en les dades”, apunta Laso.
No sembla que la situació hagi de canviar a curt termini. Preguntat per això en Twitter, l’analista de Google, John Mueller, va
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respondre que no hi ha intenció de marcar aquest trànsit i que
per distingir-ho i ha la consola de cerca.
Una de les recomanacions que els experts comparteixen és la
de concentrar tota la difusió possible d’un contingut alhora mitjançant publicació simultània en plataformes socials o notificacions, de manera que aquest trànsit pugui ajudar a que generi
una tendència a l’agregador. Aquestes i altres pràctiques obren
la porta a abusos per part d’alguns mitjans en l’ús del clickbait,
que fins a la data s’associava especialment amb titulars elaborats per Facebook.
Precisament algunes fonts consultades recorden el cas
d’aquesta plataforma per alertar que Discover és un producte
verd el desenvolupament del qual és incert, amb el que això
pugui suposar a futur per als nivells de trànsit que avui està enviant als mitjans. L’única cosa que sembla clara és que Google
avança cap a un escenari en el qual l’usuari cada vegada hagi
de fer menys per obtenir la informació que li interessa, amb
les cerques que acaben amb un clic en retrocés i l’agregació
personalitzada de Discover i el seu navegador Chrome com a
catalitzador. (Infografia: marketing4ecommerce)
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Taula sobre “Periodisme
d’investigació i model econòmic dels
mitjans de comunicació”
Per Le Quotinien de Dakar

El president de Mediapart a França, Edwy Plenel va dictar una
conferencia sobre “Periodisme d’investigació i model econòmic
de mitjans de comunicació” al Centre d’Estudis de la Ciència
i les Tecnologies de la Informació (Cesti), a Dakar (Senegal).
És citat entre els periodistes més brillants del planeta. És algú
que està “massa” lligat a la independència de la premsa. També

és un home de condemna. Un professional adorat per molts
confrares d’arreu del món. Edwy Plenel té 40 anys de periodisme. Conegut en el camp de la investigació, va compartir la seva
experiència. El president de Mediapart, un mitjà de comunicació
francès, també va parlar de l’organització i el funcionament del
seu òrgan de premsa. “Som principalment responsables davant
del públic i no de l’empresari, de l’estat. És davant del públic
que ens fem responsables. Som els responsables de conscienciar el públic de tot allò que és d’interès públic”, va deixar clar
que el concepte públic és força nombrós. És, segons ell, l’ús
d’impostos, corrupció, assemblees, justícia, deliberacions, és a
dir, tot el que es fa en nom de la gent ha de ser públic. El dret a
saber, diu, és més important que el dret a vot.
Avui, la premsa s’enfronta a una crisi, particularment professional, moral, econòmica amb la precarietat que hi regna. De
vegades també hi ha un sentiment de dubte, però Edwy Plenel
intenta tranquil·litzar-se. Diu: “Lluny d’aquests dubtes, pors i
temors, la nostra era necessita més que mai periodistes, apassionats de la seva professió, habitats per un ideal professional, que són les infanteries d’una batalla popular al servei de la
gent, de un dret fonamental que és el de conèixer”.
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Tot i així, creu que el periodista ha d’estar interessat en la veritat dels fets i no en la de les opinions. I a diferència del ciutadà
que, amb les xarxes socials, només dóna opinions, el periodista dóna informació creuada, documentada, “proveïda”. Per
a ell, la investigació no és només grans assumptes polítics o
econòmics; per exemple, pot estar interessada en altres qüestions com la violència sexual. En el context d’una investigació
sensible, Edwy Plenel aconsella que no s’afanyi mai. Ens hem
de dedicar un temps a comprovar-ho tot, a respectar les contradiccions, a la moderació de l’expressió. En la mateixa línia,
insta els periodistes a treballar col·lectivament.
També creu que els periodistes han de defensar la seva independència on es trobin, però mitjançant els sindicats. Als que
critiquen la premsa, respon amb aquesta cita d’Albert London al
seu llibre Terre d’Ebene: “La nostra feina no és complaure ni fer
mal. És portar el bolígraf a la ferida. “És a dir, el nostre paper és
posar els problemes sobre la taula.
En referència als riscos del periodisme d’investigació, el ponent
va recordar que des de la creació de Mediapart han tingut 200
procediments judicials, incloent-hi 5 demandes perdudes. Amb
tot, Edwy Plenel està convençut que el periodisme pot funcio-

nar realment sense publicitat, un ideal de periodisme que sempre ha defensat. (Foto: Franceinfo)
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Francesc-Marc Álvaro: “El món
periodístic s’ha fet un autogol quan
ofereix els continguts com l’aire que
respirem”
Per Quim Miró / Revista Comunicació21

Al cor de Vilanova i la Geltrú, Francesc-Marc Álvaro ha trobat
el seu espai ideal per escriure els seus articles als mitjans de
comunicació. Viu a tocar de l’església, que també té campanar
i es fa sentir a cada hora. Després de superar les escales de
l’edifici, Álvaro ens espera al replà amb la porta oberta. La conversa és al seu despatx, un lloc senzill però amb molta personalitat. Estanteries plenes de llibres i una taula blanca amb un

ordinador amb una pantalla de mida generosa. Durant més de
dues hores, Álvaro parla d’allò que més l’apassiona: la comunicació i el periodisme.
Vostè va començar l’ofici de periodista de ben jove publicant articles al Diari de Vilanova. Des de la seva experiència personal, creu que la premsa de proximitat és la millor
escola per a la formació de futurs periodistes?
La premsa de proximitat que vaig conèixer quan jo era jove
no és la mateixa d’avui perquè aleshores només existia el paper, la ràdio i, de forma embrionària, la televisió. Ara, la majoria
de la premsa local és digital i es treballa molt diferent. Com a
concepte, la premsa de proximitat té grans virtuts que fan que
sigui una escola de formació per descobrir aspectes bàsics com
observar, moure’s i preguntar. Però, al mateix temps, també té
dificultats, que molt sovint no subratllem. El fet que el periodista
estigui tan lligat a un entorn que, majoritàriament, és petit, on hi
ha pressions dels petits poders, no deixa de ser un obstacle o
un condicionant més acusat respecte del gran periodisme on tot
es dilueix perquè té una altra dimensió. No té el mateix impacte
que un redactor de premsa local tingui un regidor en contra que
un redactor de premsa d’abast nacional pel que fa a un conseller. El segon té més instruments per eludir-ho.
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Com han de resistir els mitjans d’àmbit local davant
d’aquest escenari de precarietat laboral i econòmica que
viu el sector?
Si ho sabés, em dedicaria a la consultoria i estaria forrat! La revolució digital ha provocat un canvi espectacular en el món del
periodisme i la comunicació. Tot i que es conserva l’essència,
hi ha hagut una devaluació dels salaris i, per tant, de la captació de talent, que són les persones. Per tant, ara aquells que
obren una nova capçalera ho fan pagant poc pel talent que es
necessita i això provoca un bucle que és difícil de resoldre i
que fa que molts dels projectes acabin més aviat del previst.
L’arrencada inicial se sustenta des de la il·lusió i el voluntarisme
però només serveix per fer un sobreesforç a l’hora de posarho en marxa. L’obertura de digitals ha fet que els costos per a
les empreses siguin molt més barats. L’estalvi del paper en un
digital hauria de ser una partida destinada a pagar bé els periodistes, però això no passa. A la gent l’has de pagar dignament i
aquest és l’angle mort que viu el sector actualment. He conegut
alguns casos de projectes interessants que no acaben de quallar perquè surten molt forts però acaben sent projectes amb
una sabata i una espardenya. Els que aposten per un projecte
de tres cèntims acabaran fent, alhora, un projecte periodístic de
tres cèntims.

Té més mèrit la capacitat de resistència que tenen els mitjans d’àmbit local que la resta?
Tot té a veure amb l’escala a la qual pertanys i és un negoci que
ha d’ajustar-se. En la mesura que un projecte de comunicació
local connecta, capta els anunciants i troba les sinergies al territori, acaba fent un projecte sostenible. Hi ha societats més
dinàmiques i altres més passives a l’hora d’acompanyar aquell
projecte determinat. A Catalunya hi ha un ventall de projectes
molt divers.
Darrerament hi ha un seguit de mitjans de comunicació que
estan fent mans i mànigues per combatre la situació precària que viu el sector a Catalunya. Des del seu punt de
vista, quin diagnòstic en faria?
Soc professor de periodisme, però no pas un expert en el negoci de la comunicació. Diré una cosa que tothom sap: el model
de negoci ha canviat molt i no sabem cap a on anem. Hi ha
moltes fórmules per fer rendible un mitjà i tothom va fent provatures sobre la marxa. El problema és que, arran de la revolució
digital, el periodisme s’ha acostumat a oferir uns continguts de
franc i ha canviat la mentalitat del receptor. Com justifiques,
aleshores, que darrere d’aquella informació hi ha esforç, dedicació i talent? El món periodístic s’ha fet un autogol quan ofe-
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reix els continguts com l’aire que respirem i això ha estat un
error estratègic monumental.
(...)
Quin paper hi juga la revolució digital en tot plegat?
Estem en un moment en què la digitalització ens canvia no només la manera d’actuar sinó de pensar. Internet ho ha modificat absolutament tot. Això ho llegiria dins del paradigma de
l’acceleració, ja que hi ha hagut una acceleració progressiva de
la història. Des de la descoberta de l’escriptura no hem parat
d’accelerar la comunicació. L’aparició de la impremta, la ràdio
i la televisió van ser factors que van provocar aquesta acceleració. Ara bé, l’entorn digital no només ho accelera sinó que ho
multiplica i ho expandeix fins a l’infinit. Aquest factor canvia la
manera de pensar perquè la revolució és mental.
Aquesta acceleració pot acabar afectant la naturalesa humana a llarg termini?
La meva generació –la de la Transició– ha nascut abans de la
revolució digital. En canvi, la dels nostres fills és la generació
que s’ho ha trobat. Caldrà veure com pensaran i com actuaran.
És un canvi rellevant, perquè no és tant un canvi en els hàbits

sinó en la manera de pensar i de veure el món, de relació entre
el jo i el món. L’omnipresència de les pantalles canvia la relació
amb el món, la relació amb els altres i amb tu mateix. El mòbil
ens ha alterat el concepte d’identitat, no en el sentit de gènere,
religiós i nacional, sinó en el sentit fonamental de qui soc jo
per als altres. Perquè ara soc un jo virtualitzat i sense silenci.
Abans tancaves la porta de casa teva i aquest jo entrava en
repòs, però ara el teu jo continua actiu permanentment. I això
té a veure amb la privacitat. Aquest valor s’ha perdut totalment
des de l’esclat de les noves tecnologies. WhatsApp, Instagram
i Twitter provoquen que la confusió entre allò públic i allò privat
sigui molt alta. Això provoca un augment del soroll i una confusió que devaluen la comunicació més rellevant.
Que el digital guanyi el paper és per una qüestió purament
econòmica per als mitjans tradicionals i de comoditat per
als lectors?
Les dues coses. Hi ha un factor més obsolet que el paper, que
és la distribució. Veure furgonetes carregant piles de paper de
diari amunt i avall és el que ha quedat més tocat. Ara s’imposa
una nova realitat: fent un clic a la tauleta digital o al mòbil des
del sofà de casa tens aquell producte sense la necessitat de
moure’t. I aquest és el factor de la comoditat. Qui no ha viatjat
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pel món buscant un diari concret en un quiosc o en una llibreria? Jo, de jove, somiava a tenir tots els diaris del món a casa.
Ara ho tinc a través de la tauleta. És un fenomen fascinant.
(...)
La situació política dels últims anys a Catalunya també ha
tingut incidència en el relat dels mitjans de comunicació.
Com gestionen o han de gestionar els consells de redacció
la independència editorial en un context tan polititzat com
el que estem vivint?
Tots els mitjans tenen una tendència, però han d’evitar el sectarisme. Aquesta tendència es pot exercir d’una manera oberta o
sectària. Qualsevol mitjà té una tendència determinada. Si això
el porta a desfigurar els fets, serà sectari. En canvi, si el porta
a no fer-ho, explicar-ho des del seu punt de vista sense trencar
el pacte amb la veritat, serà un mitjà que farà bé la seva feina.
Aquesta és la frontera. El món digital ha afavorit la polarització.
I això condueix al sectarisme.
Vol dir que els mitjans digitals tendeixen al sectarisme?
No és això. Em refereixo al fet que, en la mesura que es busquen públics de temàtica més viva i calenta, s’afavoreix una

narrativa que porta cap al sectarisme. És a dir, a la notícia no
comprovada i a l’opinió que insulta més que argumenta. Amb
això tampoc vull dir que en els mitjans tradicionals de paper
no n’hi hagi, però el digital afavoreix la trinxera. Ara bé, la fake
news més gran de la història a l’Estat espanyol no la va donar
un mitjà digital sinó El Mundo, un mitjà de paper que va sostenir
que l’autoria de l’atemptat de l’11-M del 2004 a Madrid era ETA
i no pas el gihadisme.
El més difícil en l’exercici d’opinar sobre l’actualitat és tenir la capacitat d’extreure’s del soroll i escriure amb el cap
fred?
Pots opinar si has fet l’esforç previ de comprendre, i pots comprendre si has fet l’esforç previ de tenir els fets contrastats. Majoritàriament, tothom pensa que l’opinió periodística permet dir
tot allò que vulguis i això no és cert. De vegades sembla que
en l’opinió es pugui prescindir dels fets, però jo crec que s’ha
de fonamentar l’opinió a través del coneixement de la realitat.
Perquè això acaba sent el periodisme. La meva opinió és una
mirada personal fonamentada en els fets. El món de les xarxes
ha distorsionat el principi d’opinar i l’ha convertit en un escenari
més propi d’una barra de bar. (Foto: eldiario.es)
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Té futur la premsa? Què es pot fer?:
Ser més local que mai
Per José C. Alemany / Laboratorio de Periodismo

Però, tot i la delicadíssima situació que travessen les edicions
impreses, són bastants els estudis, anàlisis i opinions que
creuen que ben aviat els diaris impresos es redefiniran i, (tenint
en compte que les seves xifres de difusió no seran mai, ni de
lluny, les que van tenir en la dècada dels 90 i primers anys de
segle XXI) podran trobar el seu lloc en el mercat.
Quins són aquests canvis que s’han de fer? Segons assenyalen des de la consultora per a mitjans de comunicació Next idea
Media, aquestes serien, sense ànim d’exhaustivitat, les principals claus a tenir en compte:

La premsa és, amb diferència, la més damnificada per la crisi
que afecta, en major o menor grau, a la indústria dels mitjans
de comunicació. El canvi d’hàbits impulsat per la digitalització i
no haver sabut adaptar els seus continguts ni la seva funció a
aquesta nova era, entre altres raons, ha causat una hecatombe
pel que fa a xifres de difusió i també, en una part per errors
propis, en el que pertoca a ingressos per publicitat.

Adaptar els continguts a la nova era: notícies curtes i notícies llargues.- Gairebé tots els estudis que van en aquesta
línia coincideixen que, en general, la premsa impresa encara no
ha sabut reaccionar pel que fa a continguts. Segueix publicant
en alguns casos les mateixes informacions que en l’edició digital es donen el dia anterior, sense fer-se forts precisament on
més mancances té el digital.
Quines són algunes d’aquestes mancances? Una d’elles, el que
s’està anomenant la “infoxicació”. Els diaris digitals, que se segueixen nodrint per publicitat, publiquen centenars d’articles al
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dia, barrejant en portada i molts canals informacions d’interès,
amb altres banals, actualitzacions que no aporten res més que
tractar de tornar a aparèixer en les notícies de Google, ampliacions i reiteracions ad infinitum, etc.
A més, la mida d’aquestes notícies és generalment mitjana; és
a dir, entre sis-centes i mil paraules, atès que és molt més rendible en termes de publicitat digital dues notícies de cinc-centes
paraules que una de mil (el problema vindrà quan aquests mitjans tractin de llançar murs de pagament amb aquesta mentalitat), però escassegen els grans reportatges i les notícies curtes
(perquè Google no sol posicionar informacions de menys de
300-400 paraules, o al menys no en posicions destacades)
Per tant, la premsa digital ofereix (en general, amb les conegudes excepcions dels diaris de qualitat líders), moltes informacions i de mida mitjana, que porten aparellats dos problemes:
infinitud de temes que causen cansament al lector perquè sembla que un mai està prou informat , i escassa aprofundiment en
els grans temes.
La premsa escrita, per tant, ha de saber posicionar-se en
aquest terreny de joc:

• Anàlisi dels grans temes, amb tota la profusió de disseny i
infografies que sigui necessari, que doni al lector la capacitat
d’entesa i les claus necessàries de les que no tenen els articles
publicats en premsa digital (o encara que es publiquin, l’atenció
a la pantalla sol anar decaient a mesura que passen els minuts,
no així amb el paper)
• Una selecció i jerarquització dels temes importants del dia, que
pot remetre a la web amb titular i dos o tres línies, o recollir-se
en forma de breus, perquè qualsevol lector, a l’acabar la lectura
del diari de paper tingui, d’una banda, la profunditat necessària
que requereixen els grans temes pels quals ha apostat el paper,
i de l’altra, una guia informativa de les notícies seleccionades,
que remeten a la web, amb les quals qualsevol lector tindria ia
les necessitats informatives cobertes.
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No obstant això, la major part de mitjans de comunicació impresos segueixen oferint el mateix que el digital, quant a grandària
i oportunitat. Les newsletter i les edicions segmentades per
temes, que molts diaris digitals estan preparant poden donar
l’estocada definitiva als mitjans impresos en aquest assumpte
si no són capaços de liderar aquesta àrea, que hauria de ser un
dels seus forts.

Els diaris digitals estan poblats d’informacions generals, des del
vídeo viral que es repeteix a tots els diaris fins a la sacietat a
qualsevol tema que pugui aportar algunes milers de pàgines
vistes més. L’edició impresa ha de jugar en una altra lliga, i
passa per tornar als territoris, a ser més locals que mai. I, en la
mesura del possible, també anar recuperant corresponsalies a
l’estranger.

Més locals que mai.- La crisi ha fet que molts mitjans generalistes hagin tancat les seves edicions locals i que moltes edicions regionals-provincials hagin tancat les corresponsalies a
molts municipis i hagin apostat per potenciar redaccions centrals i serveis centrals que, a al final, en la ràtio d’un diari local
digital, fan que la informació dels municipis hagi quedat en un
30% i la resta sigui de producció general, en el cas de grups
editors.

Utilitat.- Aquesta profusió d’informació digital fa que el concepte d’utilitat, un dels que més es valoren en aquest moment,
tot just es tingui en compte. Els diaris impresos han de pensar
en termes de utilitat a l’hora de dissenyar la seva estratègia
de continguts. Lògicament, en un primer nivell, hi ha l’obtenir
coneixement per saber interpretar millor la societat en la qual
ens movem i puguem tenir un criteri format, però en la mesura
que aquesta utilitat descendeixi més, amb qualitat, al nostre dia
a dia i el nostre entorn més proper, i ens doni claus per desenvolupar-nos en ell, més opcions perquè el periodisme escrit
sobrevisqui.

I és un error, apunten els informes. Cal desfer aquest camí, no
per recollir desenes de petites notícies de cada ciutat o municipi, sinó perquè el que passa a les ciutats i municipis, amb valor de proximitat emocional i d’interès general, aflori aprofitant
la qualitat periodística i sigui d’interès per aquesta zona, però
també per a tots els altres territoris als quals es dirigeix el mitjà.

Periodicitat.- Molts diaris impresos, de dilluns a dijous, són
perfectament prescindibles, perquè amb prou feines hi ha diferenciació pel que fa al que publiquen els mitjans digitals. Sim-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
plement, donen servei a un lector que es va acostumar a anar
a l’quiosc i hi segueix anant, o es subscriptor, sense cap altre
al·licient.

el valor real, però no dins de paquets de pagament a preus irrisoris. Ara bé, si la informació no és diferencial, encara que es
publiqui en paper, no servirà de res.

No obstant això, divendres, dissabte i diumenge, els diaris impresos es reinventen, deixant de banda l’actualitat i oferint als
el lector informacions i anàlisis que no es troben en un altre lloc.
És possible trobar un tipus de continguts adequats també per a
les edicions de dilluns a dijous?
Preu i exclusivitat.- Un dels principals errors en què ha incorregut la premsa impresa des de finals dels 90 se segueix mantenint. No té sentit oferir gratuïtament el digital aquests continguts que tant costen de fer, indiquen alguns dels informes.
Tampoc és una estratègia sostenible col·locar darrere d’un mur,
que pot costar dos o tres euros a el mes, perquè no ajuda a la
diferenciació per exclusió; és a dir, es paga més per un article
que no pot trobar-se en un altre lloc.

Encara avui, el mitjà imprès genera confiança. Les investigacion mostren que fins i tot els millennials, que no tenen afinitat amb els mitjans tradicionals, confien més en els mitjans
impresos que en altres fonts, particularment en les xarxes socials. El digital els crida l’atenció, però l’imprès els guanya el
respecte. La impressió és tàctil. La tangibilitat de la impressió
encén els sentits d’una manera diferent al que veiem en una
pantalla, diu Stuart Howie, autor del llibre The DIY Newsroom.
La impressió ha de ser útil. “Els diaris i revistes han demostrat
ser formats duradors i útils. El telèfon mòbil és el dispositiu útil
per excel·lència, però també es pot fer molt amb el paper. Els
millors productes impresos són el que necessitem per saber i
il·lustrar-nos sobre el món sense que hàgim de rastrejar a través de la World Wide Web”, apunta.

Els mitjans impresos han de repensar aquesta estratègia: o els
articles diferencials per a paper van només a l’edició impresa o
si van a la digital, cal que estiguin en una subscripció premium
total (a preu major) o disponible com un plus pel qual es paga

La impressió és la novetat. “La impressió és la nova moneda
en un món digital on tothom té un lloc web i viuen les seves
existències personals i comercials de manera ostentosa a les
xarxes socials. The Economist honora la paraula escrita en la
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seva bella revista setmanal de notícies. Monocle és una revista
mensual que emana una forta personalitat internacional... Per
a l’autor de The DIY Newsroom, per tant, els mitjans impresos
han d’establir estratègies que sàpiguen treure partit a les seves
fortaleses i no oferir productes per als quals el digital és més
fort. (Fotografies. Impremta de Medios i Bellaterra.cat)
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Els mitjans socials són ara una font
de notícies creïble?
Per Tom Morris, analista d’intuïció i continguts / Global Web
Index

municació a distància es fa instantània i constant, és freqüent
que la gent se senti aclaparada pel panorama mediàtic modern.
Però per a alguns, aquesta riquesa d’informació demostra una
part especialment important de la seva rutina diària.
A escala mundial, els usuaris de 6 de cada 10 diuen que la raó
més important d’utilitzar internet és estar al dia de les notícies
i de l’actualitat. Posteriorment, és més probable que aquestes
persones revisin els seus cercles socials per mantenir-se informades i actualitzades.
Mitjançant les nostres dades, vam classificar a aquestes persones com a “xarxes de notícies”, aquelles que utilitzen les xarxes
socials per estar al dia de les notícies i seguir els comptes de
periodistes o organitzacions de mitjans.

La manera en què rebem i ens relacionem amb les notícies s’ha
convertit en gairebé poc reconeguda. No només a individus del
passat, sinó fins i tot en relació amb els nostres propis comportaments fa una dècada.
A mesura que la propietat dels telèfons intel·ligents avança cap
a una cobertura global gairebé completa i a mesura que la co-

Qui són els networkers de notícies?
Amb una divisió relativament uniforme de homes i dones, són
un grup d’individus més joves, amb una mica menys de la meitat que es consideren mil·lenaris. També és més probable que
siguin afluents, i 1 de cada 4 grups de notícies es classifiquen
entre el 25% més gran dels guanyadors a tot el món.
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Per a aquesta audiència, el consum de notícies no és només un
hobby, sinó un estil de vida. Gairebé 9 de cada 10 periodistes
de premsa coincideixen que és important estar ben informat
sobre les coses i ser crucial per mantenir-se en contacte amb
el que passa al món.
Les xarxes de notícies tenen una probabilitat d’altruistes 1,3
vegades més, com ho demostren els 8 de cada 10 que coincideixen que tots hem d’esforçar la igualtat. A més, 3 de cada 4
consideren que és important contribuir a la comunitat on viuen.
La seva participació activa a favor d’un futur millor significa que
mostren més positivitat respecte als problemes globals; una
meitat de la meitat d’aquest públic diu que se senten positius
tant per l’economia global com pel futur del medi ambient .

Perfils de xarxes de notícies
Ells estan més representats a les regions de Latam i MEA, i tres
usuaris de cada 10 d’Internet en aquestes regions són xarxes
de notícies, en comparació amb el percentatge més petit situat
a Amèrica del Nord (17%).

D’on treuen les seves notícies?
A nivell mundial, 7 de cada 10 usuaris d’Internet van visitar un
lloc web, una aplicació o un servei de notícies el darrer mes,
que va augmentar fins al 97% entre els periodistes de notícies.
Tenint en compte tant la seva propietat majoritària com la seva
comoditat, els usuaris més habituals del dispositiu comproven
les novetats en un telèfon intel·ligent (88%). Tanmateix, els or-
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dinadors/portàtils no es queden fora de la imatge: 2 de cada 3
notícies de xarxa encara diuen que les utilitzen per seguir les
notícies mensualment.
Dels 37 serveis de notícies que tractem, la xarxa nord-americana CNN és el servei que més sovint es dedica a les xarxes de
notícies a nivell mundial, mentre que el National Geographic segueix en segon lloc, separat només per un 1%. Això varia molt
segons la regió. Tot i ser un servei de notícies nord-americà,
cinc xarxes de cada deu notícies de la regió APAC asseguren
haver vist material del servei en els darrers 30 dies, contra poc
més de 4 de cada deu a Amèrica del Nord.
Mentrestant, els usuaris més joves s’orienten més cap a fonts
de notícies alternatives, establertes més recentment que serveis de llarga durada com CNN o BBC News.
Mentre que CNN domina la resta d’edats, 4 de cada 10 usuaris
d’entre 16 i 24 anys van informar que van veure contingut de
National Geographic en els darrers 30 dies, amb altres serveis
de notícies virals com Vice i Buzzfeed freqüentats, de mitjana,
dues vegades més probables per aquesta jove demografia.

En els darrers dos anys, la participació de l’audiència entre els
principals serveis de notícies s’ha mantingut força estàtica.
Per exemple, CNN, BBC News i National Geographic, els tres
millors serveis de notícies a tot el món per a les xarxes de notícies, tenen poca fluctuació entre les seves xifres de compromís,
cosa que suggereix que els periodistes de notícies siguin fidels
als serveis amb els quals interactuen repetidament.
Això suposa un repte difícil per als nouvinguts, donada la forta
i coherent presa de serveis que actualment tenen els serveis
actuals en aquest espai.
Com es van convertir les xarxes socials en una font de notícies vàlida?
Durant les dues últimes dècades, els mitjans digitals han permès
un accés i difusió més ràpids d’informació, donant lloc a la disminució de les fonts de notícies tradicionals, com ara la impressió.
Les notícies en particular són cada cop més destacades: en
els darrers mesos, 6 de cada 10 xarxes de notícies asseguren que han utilitzat una aplicació de notícies i aquesta xifra ha
augmentat un 20% des del 2013. Tot i això, aquest nombre és
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lleugerament menor per als periodistes més joves. Una mitjana
de 3 de cada 4 xarxes de notícies de 25 a 64 anys han utilitzat
una aplicació de notícies el darrer mes, enfront de gairebé 2 de
cada tres periodistes de 16 a 24 anys.
Tot i que accedeixen a les notícies a través d’un lloc web o
d’una aplicació, es mostren xifres fortes d’interacció -gairebé
el doble de l’accés a notícies mitjançant una aplicació de notícies agregada- les xarxes socials mantenen un fort avantatge. I
aquesta bretxa continua creixent.
Els mitjans socials han esdevingut el mètode dominant per a
la interacció de notícies. Ja no es consideren purament una
font de comunicació, els mitjans socials també serveixen de
plataforma comercial, lloc d’entreteniment i, ara, una font de
notícies, tot a l’abast d’un dit.
Gairebé tots (95%) els periodistes de notícies utilitzen mensualment una aplicació de xarxes socials, gastant aproximadament 32 minuts més al dia en xarxes socials que la mitjana dels
usuaris d’Internet. Probablement, això està relacionat amb la
proliferació d’articles, vídeos i opinions a les xarxes socials que
tracten notícies i esdeveniments.

És difícil ignorar la presència de les xarxes socials com a font
de notícies, sobretot, perquè els usuaris d’internet 4 de cada
10 asseguren que estar al dia de les notícies i de l’actualitat és
la seva principal raó per utilitzar les xarxes socials. Les novetats com a motiu van superar “mantenir-se en contacte amb els
amics” el darrer trimestre del 2018.
Els usuaris entre 16 i 24 i 55-64 anys, però, prefereixen encara
la funció social de les xarxes socials, valorant la interacció amb
els amics i la família que les actualitzacions de notícies.
Com sabem en qui confiar?
Però, amb tants serveis de notícies per triar i muntar “fake
news”, per què els networkers de notícies trien que adherir-se a
una font determinada i per què han de confiar en ella? En general, des de les xarxes socials es confia més en la BBC i més de
la meitat dels lectors estimen que dona un servei de confiança i
precisió, un 5% més que la popular CNN popular.
És cert que la informació es pot perdre enmig d’un mar
d’enganyament, o de vegades, falses fonts de notícies en el
clima digital actual. Per tant, els serveis de notícies més destacats i efectius continuen sent els que apel·len al desig de la
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neutralitat i exactitud d’aquest públic, a més de ser actualitzats.

Com influiran les notícies en la nostra vida en el futur?
Un possible resultat de la futura integració de les xarxes socials
amb els serveis de notícies és que oferirà a les audiències mundials l’oportunitat de connectar-se entre si mitjançant un punt
de premsa. La integració de les xarxes socials i les notícies pot
resultar molt positiva.
Amb públic mundial de totes les edats capaç d’accedir a contingut informatiu des de qualsevol lloc del planeta, els problemes
que en una ocasió van veure poca representació podrien guanyar tracció ràpidament. Es tracta simplement de filtrar què és la
“veritat” i el que no.

El que encara queda per veure és com la popularitat de les xarxes socials continuarà sent una font de notícies per si mateixa.
La pressió és creixent perquè els gegants de les xarxes socials
mostrin notícies fiables i sense censura a les seves plataformes, especialment davant els problemes recents amb precisió
de la informació i seguretat de dades.

Afegim també que la informació dels mitjans de comunicació ha
de ser la pedra angular de qualsevol campanya de màrqueting
amb èxit. Això és cada cop més cert ja que passem més de la
meitat de la nostra vida a Internet. (Infografies: Hahn Public i
Globalwebindex)
NOTA: L’enquesta global d’hàbits dels mitjans de comunicació a 45
països proporciona la visió precisa que cal per mantenir el ritme amb
els consumidors actuals que canvien. El Butlletí de l’AMIC us acosta
el report Traditional vs. digital media: global trends. CLIQUEU AQUÍ
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Emergència mediàtica

Per Arnau Nadeu, editor editorial de la Xarxa Línia / Comunicació21

El Remei és un petit barri de Badalona. Poc més de 2,6 quilòmetres quadrats i un miler de veïns. En un dels carrers principals, d’una vintena de balcons pengen llençols blancs amb
el mateix missatge: “Los vecinos del Remei, en lucha por un
barrio digno”. Segur que els sona la història. Sobretot després
que l’alcalde de la ciutat fes un polèmic tuit celebrant haver evitat la instal·lació d’un centre per a menors migrants no acompanyats en aquest barri. El cas va córrer com la pólvora per les
xarxes socials i va tenir ressò mediàtic a nivell estatal.
Dies després, el setmanari local Línia Nord va enviar un periodista sobre el terreny. Ningú ho havia fet. I la sorpresa va

ser majúscula quan aquest periodista va poder comprovar que
molts veïns no tenien ni idea de què es volia instal·lar a la zona.
En altres paraules, molts no sabien contra què “lluitaven”. Alguns parlaven d’ocupes, altres de drogoaddictes, també de joves delinqüents… La desinformació, que sempre empitjora els
conflictes, regnava al barri.
El Remei és només un dels molts deserts mediàtics que tenim
al nostre país i, especialment, a l’àrea metropolitana de Barcelona. Barris sencers que, si no fos per la premsa de proximitat,
estarien encara més oblidats que ara. On la premsa escrita de
pagament ha pràcticament desaparegut, on no es consumeix
cap diari digital català mainstream i on els canals de televisió
que menys destaquen per la seva qualitat i rigorositat informativa registren grans audiències. I, sobretot, on les xarxes socials,
exactament igual que els miratges al desert, creen la falsa
il·lusió d’informació entre un veïnat que, sovint sense saber-ho,
s’empassa fake news sense filtre ni aturador.
El Grup Comunicació 21 –que aquests dies està d’aniversari-,
fa ara fa 20 anys que es dedica, a través de la seva xarxa de
periòdics de proximitat Línia, a reforestar –valgui la metàfora–
deserts mediàtics. En alguns casos té la sort de no ser l’únic,
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però en molts altres s’hi ha enfrontat sol. I no ho ha tingut ni ho
té precisament fàcil. La crisi dels mitjans de comunicació ha fet
créixer els deserts informatius de la mateixa manera que la crisi
climàtica està desertitzant a pas accelerat algunes parts del
nostre planeta. Si parlem d’emergència climàtica, doncs, per
què no fer-ho d’emergència mediàtica?
Potser ens falta trobar la nostra Greta Thunberg perquè ens sacsegi de dalt a baix i ens faci lluitar per un futur que molts donen
per mort. Perquè ens alliberi de la resignació i ens faci creure
que hi ha vida més enllà de demà. Perquè per molt malament
que estigui l’ofici, avui encara podem enviar un periodista al
barri del Remei de Badalona a combatre la desinformació i reforestar, a modesta escala, un petit desert mediàtic.
I si la nostra Greta Thunberg es diu Periodisme? (Fotografia:
Xarxa Línia)
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