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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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COMUNICACIÓ DIGITAL
Adéu al “gratis total” en diaris

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El sector publicitari segueix incrementant el seu volum de negoci

NOVES EINES
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Es constata un fort creixement de l’ús 
de tecnologia en les redaccions

  
Un estudi dut a terme pel Centre Internacional de Periodistes 
(ICFJ) amb el suport de Google conclou que en els dos últims 
anys hi ha hagut un  increment molt significatiu en l’adopció de 
tecnologia per part de les redaccions  dels mitjans, per adaptar-
se a les noves necessitats, quan fins abans de 2017 aquest 
canvi va ser molt menys rellevant.

L’estudi identifica cinc idees claus:
Els desafiaments.- Els periodistes estan augmentant l’ús de la 
tecnologia per respondre als problemes urgents que enfronten 
els mitjans de comunicació avui.

Ciberseguretat.- Més de dos terços dels periodistes i les re-
daccions asseguren ja les seves comunicacions: una millora 
significativa respecte a 2017. Menys de la meitat dels perio-
distes utilitzaven tècniques de ciberseguretat fa dos anys. El 
percentatge de les redaccions nord-americanes que asseguren 
les seves comunicacions és ja del 82%. Europa, amb un 92%, 
segueix sent la líder. El mètode preferit de seguretat són les 
aplicacions de missatgeria xifrades. Totes les altres mesures 
de seguretat són utilitzades per una quarta part o menys de les 
redaccions.

Verificació de dades.-  Més de la meitat dels periodistes utilit-
zen regularment eines digitals per verificar dades. Entre les 16 
habilitats tècniques per les quals es va preguntar en l’enquesta, 
la verificació digital de fets és la més comuna. Un terç de les re-
daccions té verificadors de dades integrats a la plantilla. A més, 
el 44% de les redaccions i el 37% dels periodistes han participat 
en més activitats de verificació de fets durant l’any passat.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Més del doble de periodistes fan servir eines de verificació de 
xarxes socials del que indicava l’enquesta fa dos anys. Només 
l’11% dels periodistes va utilitzar algun tipus d’eines de verifi-
cació de xarxes socials en 2017. Actualment, una quarta part 
dels periodistes diuen que fan servir les eines a l’almenys set-
manalment.

La majoria dels mitjans estan fent esforços per abordar el tema 
de la desinformació i generar confiança. Són més els directors 
editorials que els periodistes els que diuen que la desinformació 
és un important problema. El setanta-cinc per cent dels càrrecs 
amb responsabilitat editorial estan preocupats per l’impacte de 
la desinformació en la indústria, mentre que només la meitat 
dels periodistes diuen que afecta el seu treball diari.

Els mitjans de comunicació
Més redaccions híbrides digital/paper.  Les redaccions híbrides 
(amb igual preocupació pel digital que per l’escrit) estan crei-
xent a mesura que les redaccions tradicionals es redueixen. De 
2017 a 2019, el nombre de redaccions híbrides va augmentar 
en totes les regions estudiades. Aproximadament la meitat de 
les redaccions en sis de les vuit regions són híbrides. Fins i tot 
al sud d’Àsia, on els mitjans tradicionals (aquells que depenen 

de formats heretats) regnaven fa només dos anys, les redac-
cions híbrides ara dominen.

Creixement nul de les redaccions només digitals.  Sorprenen-
tment, el creixement digital a les redaccions és pla o ha dismi-
nuït en gairebé tot arreu, el que suggereix que són menys les 
noves empreses en marxa. En set de les vuit regions, el percen-
tatge de redacció només digital ha disminuït o s’ha mantingut 
estable des 2017. La major disminució en les redaccions només 
digitals ha estat a Amèrica de Nord (de l’33% a l’22%) i Euràsia 
(de 55 % a 45%).
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Només creixen les redaccions petites.  Les úniques redaccions 
que s’estan expandint són les petites. En general, els grans 
mitjans segueixen retallant personal.

Menys de deu empleats a temps complet.  La majoria de les re-
daccions són petites. Més de la meitat de les redaccions tenen 
deu o menys empleats a temps complet. Les organitzacions no-
més digitals són les més petites, amb un 75% que empra fins a 
deu empleats a temps complet.

El 20% de les redaccions petites cobreixen esdeveniments locals 
i hiperlocals, en comparació amb el 10% de les redaccions més 
grans (més de 26 empleats). A nivell mundial, una mitjana del 15% 
de les redaccions informen exclusivament sobre notícies locals.

Creix la cobertura de l’educació, l’economia i la salut.  Si bé el 
govern i la política són els temes dominants, aproximadament 
un terç dels periodistes ara cobreixen l’educació, l’economia i la 
salut. Més de la meitat dels periodistes de tot el món cobreixen 
la política i el govern, el que el converteix en el principal focus 
de notícies de la indústria, seguit de l’educació (33%), econo-
mia (32%) i salut (32 %). Els periodistes a Euroàsia són els 
menys propensos a cobrir la política.

La gent
Incorporació de la dona a llocs de gestió en les redaccions. El 
nombre de dones que ocupa llocs de gestió en les redaccions 
augmenta i es va normalitzant. És a Amèrica de Nord, Euro-
pa, Amèrica Llatina i Euràsia on més dones periodistes ocupen 
càrrecs de gestió. De mitjana, un terç dels treballs de gestió 
a nivell mundial són ocupats per dones, però les diferències 
regionals són enormes.

Els líders: Euràsia, amb un 62%, seguit d’Amèrica del Nord, 
amb un 56%; Europa, amb un 51% i Amèrica Llatina / Carib, 
amb un 49%.

Els endarrerits: Orient Mitjà/Nord d’Àfrica amb el 29% i Àsia de 
Sud, on només el 26% de les dones ocupen funcions de gestió. 
La majoria dels periodistes a Europa i Amèrica de Nord són do-
nes. Les dones representen el 56% dels empleats de redacció 
a Amèrica de Nord i el 51% a Europa.

De mitjana, les dones representen el 40% dels periodistes a les 
redaccions de tot el món. Les regions amb el mínim de dones 
són Àsia de Sud, on només el 26% dels periodistes són dones, 
seguides de l’Orient Mitjà/Nord d’Àfrica amb un 29%.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Experts en tecnologia. Les redaccions no estan contractant 
més especialistes en tecnologia. Els experts en tecnologia són 
molt pocs. Només el 4% dels empleats són professionals de 
la tecnologia, com els desenvolupadors de productes, un aug-
ment de l’2% sobre 2017. No obstant això, creix el nombre de 
periodistes que tenen algun títol en un camp relacionat amb la 
tecnologia.

El percentatge de periodistes contractats amb experiència en 
l’ús d’eines digitals i de vídeo va augmentar del 33% el 2017 al 
43% en 2019. No obstant això, en 2019 encara pocs tenen ex-
periència digital avançada. Les habilitats bàsiques de redacció 
continuen dominant en l’era digital.

Les eines
El digital, positiu.  La majoria dels periodistes creuen que el 
digital ha transformat tots els aspectes del seu treball, principal-
ment per a millor. Més de dos terços dels periodistes i editors 
creuen que el digital també tenen un impacte positiu en el seu 
treball. Els enquestats diuen aclaparadorament que aquests 
serveis milloren la qualitat de les notícies i la participació de 
l’audiència. Una majoria lleugerament més petita creu que les 
eines digitals augmenten la productivitat.

Periodisme de dades.  El periodisme basat en dades s’ha tornat 
molt més comú avui que fa només dos anys. La creixent depen-
dència de les dades marca el major canvi en la forma en què 
treballen els periodistes.

Creixen les apps de missatgeria. L’ús d’aplicacions de missat-
ges per part de periodistes per atraure el públic s’ha disparat, 
fins i tot superant a Twitter. Més de dos terços dels periodistes 
(69%) involucren al seu públic al menys setmanalment a través 
de missatges instantanis. Això supera el 63% dels periodistes 
que fan servir Twitter i altres microblogs almenys setmanalment. 
  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Més combinació de formats per distribuir contingut. Les redac-
cions treballen a tot el món amb una major combinació de for-
mats per distribuir el seu contingut. Dos terços dels mitjans de 
comunicació difonen contingut en al menys quatre formats, un 
augment significatiu de l’40% sobre 2017. Els periodistes que 
cobreixen notícies hiperlocals són els que utilitzen la més àm-
plia varietat d’eines i plataformes per interactuar amb el públic.

Intel·ligència Artificial. Al 17% dels periodistes i a el 22% dels 
càrrecs de responsabilitat els agrada la formació en línia. Di-
rectius i periodistes difereixen en el tipus de formació que es 
necessita. Si bé els mitjans en la seva majoria ofereixen capa-
citació en producció de vídeo i àudio, els periodistes volen rebre 
més capacitació en temes com ciberseguretat, podcasting, ei-
nes de verificació de fets i promoció de les notícies a les xarxes 
socials. La bretxa entre la demanda i la disponibilitat és major 
en l’ús i comprensió de l’AI (intel·ligència artificial). El 42% dels 
periodistes volen capacitació a AI, i només el 5% de les redac-
cions l’ofereixen. 

NOTA: Per contextualitzar l’article que precedeix aquesta nota, 
repetim l’accés a l’estudi The 2019 State of Technology in Glo-
bal Newsrooms, necessari en l’anterior edició del butlletí per 

aportar dades a l’article L’estat de la tecnologia a les redaccions 
globals. CLICAR AQUÍ
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www.firabarcelona.com

CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
IDEES, NEGOCIS, PERSONES

OCTUBRE
SMART CITY EXPO KYOTO
03 - 04/10   
Congrés sobre Ciutats 
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

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

IoT SOLUTIONS WORLD 
CONGRESS
29 - 31/10    
Congrés Internacional sobre 
Solucions IoT per a la Indústria

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

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

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

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

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

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com
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El futur dels mitjans de comunicació, 
més enllà del punt digital
Per Steph Newman, editora de Màrqueting de continguts i mi-
tjans de comunicació / News Media Works 

La indústria dels mitjans de comunicació experimenta un pe-
ríode d’intensa transformació, que es fa més complex per les 
molt diferents taxes de canvi en diferents parts del món.   Algú 
que ho entén millor que la majoria és Earl J. Wilkinson, direc-
tor executiu i conseller delegat de la International News Media 
Association (INMA). Ha estat viatjant a empreses de mitjans de 

comunicació a tot el món per entendre l’estat de la indústria a 
mesura que ens acostem al 2020.  “El mercat més trastornat 
digitalment és Escandinàvia, i els mercats menys trastornats 
digitalment estan al sud d’Àsia, com l’Índia, el Pakistan i Bangla 
Desh.”  

El debat sobre el model d’ingressos, segons ell, s’està produint 
a les redaccions de tota la regió, amb marques de notícies com 
Nine i News Corp centrant-se més en les subscripcions i  la 
diversificació d’ingressos. “A l’espai digital, és clar que el model 
publicitari no funciona com a reemplaçament dels ingressos pu-
blicitaris perduts”. 

Com vam arribar aquí?.- Earl ha estat a la indústria de notí-
cies gairebé 40 anys, inclosos 29 anys com a conseller delegat 
d’INMA.  Això li ha permès veure l’aparició d’una interrupció 
digital i com els mitjans informatius inicialment s’equivocaven. 

Les subscripcions digitals van començar a  mitjans de finals 
dels anys 90, el que Earl descriu com un  mecanisme defensiu 
per protegir la integritat de preus de circulació impresa. Això 
va ser seguit a principis dels anys 2000 pel desenvolupament 
del model freemium. Llavors l’any 2007, el  Financial Times  va 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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sortir amb un model de mesura, un enfocament refinat per The 
New York Times,  que va llançar la seva pròpia versió en 2011. 
D’altres capçaleres que van veure les seves limitacions van de-
cidir fer el mateix.  

“El 2015 sembla ser el lloc de desembarcament on els editors 
es van despertar i es van  adonar  que aquest era el nostre 
futur”, diu Earl.  La tecnologia que permet treballar aquests mo-
dels, així com una major acceptació cultural del pagament de 
les notícies digitals.  No obstant, establir el preu de les subs-
cripcions digitals continua sent un repte per als editors. 

“Ens hem introduït, fins a cert punt, per productes com Net-
flix i Spotify. Si cobrem menys que per una subscripció a no-
tícies, sembla que no ens valorem prou a nosaltres mateixos, 
però si cobrem més, sembla confiança ”. Mentre pensem ens 
acostem al 2020. “Em rebenta quan sento que hi ha empre-
ses que no han iniciat el procés de desenvolupament del seu 
model d’ingressos”, afirma mentre continua “les empreses han 
passat els últims cinc anys ideant, millorant i perfeccionant els 
seus models. Si encara no heu iniciat aquest procés, és preocu-
pant”. “Celebro les empreses que repensen els models antics i 
s’orienten cap a subscripcions digitals, però segueixen trobant 

un lloc on s’adapti la impressió. Abans era el diari de l’endemà, 
però ara també es tracta d’estratègia a llarg termini.”

Paral·lelament són les exploracions de nous fons que els editors 
poden aprofitar: filantropia, ajuts governamentals i col·laboració 
amb les grans tecnologies.  Les companyies de mitjans de co-
municació , argumenta Earl,  han estat massa desconnectades 
d’aquestes oportunitats.   
“D’una banda, hi ha l’espai legal on els editors de mitjans lluiten 
per redefinir la relació amb les grans tecnologies per assegu-
rar-se que els ingressos publicitaris no s’eviten perpètuament. 
D’altra banda, les empreses de mitjans de comunicació  han de  
vigilar amb els diners i els serveis que ofereixen Facebook com 
Facebook, Google i Amazon.” 

Membres contra subscripcions
Les subscripcions s’han  normalitzat  a la indústria, amb menys 
editorials que mai han  proporcionat el seu contingut gratuïta-
ment a l’espai digital.  The Guardian  (membre de  News Media 
Works ) és potser l’exemple més destacat a Austràlia,  confiant 
en les donacions de lectors  per mantenir el seu contingut obert 
i accessible per a tothom.  Però, és aquesta una via realista que 
podrien seguir altres editors? No hi ha cap model que el 99 per 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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cent de les capçaleres puguin replicar”, explica Earl, afegint: 
“Cal tenir una marca d’alta estima, valors profunds, nacionals i 
de prestigi. Fins i tot algunes marques relativament considera-
des no ho podrien fer.”  

Les discussions de Earl amb les marques de mitjans de comu-
nicació sobre l’èxit dels models d’adhesió han posat de mani-
fest la necessitat de  crear un sentiment de comunitat al voltant 
de la marca  abans de sol·licitar donacions. “En última instàn-
cia, The Guardian no hauria tingut èxit amb el seu model de 
donació si no haguessin passat dècades construint un públic 
fidel i apassionat.” 

La revolució de les dades  
La relació editor-tecnologia no ha estat exempta de moments 
clau. L’obtenció del balanç entre aprofitar recursos i no apro-
fitar-se ha estat un repte continu.  “Quan la publicitat digital 
començava als anys 2000, seguíem l’antic model d’impressió 
de regalar-ho tot de forma gratuïta, recuperar els costos creant 
una audiència massiva i venent publicitat”, explica Earl.  Era 
un model que enteníem, però no aconseguia tracció a l’espai 
digital. És per això que hem passat a un model de subscripció.” 

Ara, segons ell, les empreses de mitjans de comunicació són 
cada cop més intel·ligents a l’hora d’utilitzar dades per entendre 
les seves audiències, així en com es pot crear i impulsar contin-
gut susceptible d’activar i desencadenar conversions.  Earl con-
sidera això com una revolució dirigida per redaccions de premsa, 
que històricament s’han separat de l’economia del negoci de pro-
ducció de notícies.  

Ha observat les redaccions creant sistemes de puntuació de 
contingut, criteris adjunts a cada contingut, com ara la propen-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Fer
cada dia una banca 
socialment responsable

CaixaBank ajuda a millorar l’educació 
financera de més de 14.000 persones

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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sió a desencadenar subscripcions i compartir-los. També es té 
en compte si un contingut aporta un valor afegit a la marca de 
suports o contribueix al valor de la marca a llarg termini.

“Quan era un jove reporter, el meu treball no estava impulsat 
pel nombre de persones que llegien els meus articles. Avui en 
dia, els periodistes estan fent un seguiment de com les seves 
històries participen i converteixen els visitants amb el pas del 
temps. Els editors se centren en les analítiques i en com el seu 
equip està assolint els objectius.  Els editors ara tenen la capa-
citat de tenir en compte les dades, però encara determinen la 
direcció de les seves publicacions.”  

El futur és personal 
Al mirar enrere la seva carrera professional, Earl reflecteix que 
els mitjans de comunicació eren una indústria en moviment 
lent. Segons ell, per primera vegada, no té clar on serem en 
deu anys a  causa de la ràpida irrupció de les noves tecnologies 
i oportunitats  disponibles  per als editors. “Es parla molt que 
estem a punt d’entrar en aquest futur personalitzat. No crec que 
una veritable personalització  a escala arribi a aquesta indústria 
fins al 2021 o potser més tard.”  

Creu que la personalització no servirà, com alguns temen, com a 
reemplaçament de la serendipitat, sinó que participarà en una expe-
riència digital més àmplia. “Encara hi haurà  espai  per a la  sorpresa 
i les delícies, per al periodisme que importa versus el periodisme 
que condueix el trànsit.  La redacció d’un mitjà intel·ligent també és 
cada cop més intel·ligent sobre l’economia de contingut i és capaç 
de fer judicis per presentar un mosaic de contingut als lectors.” 

Innovació tècnica o simplement bombo?  
Li vam demanar a Earl que avalués el probable èxit de diverses 
estratègies tecnològiques que estan experimentant les mar-
ques de mitjans de comunicació:  

Pel que fa als codis QR, ens diu que “la major part de la publici-
tat de la premsa és publicitat de marca, no és una opció lògica. 
Si, d’altra banda,  la majoria de la  seva publicitat és publicitat 
puntual, podria ser una tecnologia brillant.  Quan a la  Realitat 
augmentada (AR), Earl opina que  això és només allò en que 
poden invertir els grans jugadors; “ara mateix, no hi ha cap ROI, 
dit això, si bé aquestes tecnologies poden no tenir valor tran-
saccional per a les marques, sí que tenen un valor de marca a 
l’avantguarda. Vostè vol ser vist com a innovador i ha d’invertir 
prou per semblar fresc.”   
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Sobre els Podcasts: “Els podcasts semblen tractar-se més so-
bre la generació de plom que sobre un producte de subscripció. 
El feedback que rebem a la xarxa INMA ara mateix dels nostres 
editors és que el mercat està en procés de canvi. Els intents 
que estan fent els editors com ara començar els podcasts dia-
ris, es daten molt ràpidament. Cal que surtin amb ofertes més 
grans i nítides, amb raons de negocis clares al darrere.”  

Quan a la Veu i àudio, Earl és taxatiu: “Amb l’àudio, em preocu-
pa la descoberta. És una preocupació que escolto a tot arreu en 
aquest moment. Crec que alguns dels canvis de les grans em-
preses tecnològiques ajudaran a solucionar-ho, així que vigileu 
el que passa.”  (Fotografies: Bayerischer Rundfunk i cwcma)
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Adéu al “gratis total” en diaris
Per Redes Sociales / La Verdad, Múrcia
  

El futur de la premsa digital és de pagament. De fet, es podria 
dir que el present ja ho és. Els mitjans de comunicació de tot 
el món estan des de fa anys dient adéu a el model del “gratis 
total”. I ho estan fent rendint-se a una realitat: el món digital no 
està sent el que molts auguraven. Als Estats Units, Regne Unit, 
França i Alemanya, mitjans líders han adoptat el sistema de 
pagament per continguts.

Sí, la publicitat a internet segueix la seva escalada, i per exem-
ple als Estats Units ja genera més diners que la resta dels su-
ports. Però el problema és que aquesta publicitat està sota el 
duopoli de Facebook i Google, dos gegants que se’n porten 
més del 90% de l’augment publicitari. 

Aquesta dura realitat ha portat al fet que aquells mitjans que ho 
van fiar tot al trànsit (gegants com BuzzFeed, que xifren les se-
ves audiències en desenes de milions) estan passant dificultats i 
acomiadant personal, o acabant revenuts per una fracció del que 
se suposava que anava a ser el seu valor. La publicitat, doncs, 
no paga el que el periodisme de qualitat (aquest que és l’única 
defensa contra l’imperi de les notícies falses) costa produir.

La qüestió és una certa novetat a Espanya (encara que hi ha 
mitjans que han aixecat sistemes de pagament des de fa ja 
anys) però en absolut ho és en la resta dels països del primer 
món. Així, el 78% dels diaris nord-americans tenen ja algun ti-
pus de sistema d’aquest tipus aixecat, incloent per descomptat 
als més grans, com el New York Times, el Washington Post o el 
Wall Street Journal. No és en absolut una singularitat america-
na. Si el que passa als Estats Units arriba amb retard a l’altre 
costat de l’Atlàntic, es pot donar per superat aquest retard. 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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França, Alemanya i el Regne Unit ja tenen les seves principals 
capçaleres a internet protegides per un mur de pagament, en-
cara que la varietat de fórmules segueix sent la pròpia d’una in-
dústria incipient. A França, per exemple, Le Monde ja supera els 
175.000 usuaris de pagament, i Le Figaro ronda els 100.000.

Al Regne Unit, on The Times va ser pioner en aquest camí, s’ha 
establert ja una clara dicotomia entre premsa “seriosa” de paga-
ment i sensacionalistes gratuïts. A Alemanya, mitjans com a Die 
Zeit o Handelsblatt segueixen el mateix camí. Per la seva banda, 
a Suècia, el 30% dels internautes paguen per llegir notícies. 

La Catosfera celebrarà la seva 11a 
edició els propers 15 i 16 de novembre

Els periodistes Ferran Casas, Albert Cuesta, Ismael Nafría 
i Mariola Dinarès, la lingüista Carme Junyent, el viquipedista 
Àlex Hinojo o l’enginyer informàtic Josep M. Ganyet són alguns 
dels convidats

Girona es converteix per cinquè any consecutiu en el centre 
neuràlgic del debat sobre les novetats tecnològiques, el món 

d’Internet i la comunicació a Catalunya amb la celebració de 
la Catosfera 2019, la qual compta amb el patrocini de l’AMIC, 
entre altres entitats.

Aquesta 11a edició se celebrarà el 15 i 16 de novembre a 
l’Auditori Josep Irla. Enguany, es tractarà el paper del periodis-
me en l’era del clickbait o la situació del català davant l’augment 
de la interacció per veu dels dispositius tecnològics són dos 
dels temes que tractaran les jornades.

El divendres dia 15 de novembre al vespre se celebrarà el so-
par #Trinxat on el periodista i subdirector de Nació Digital, Fe-
rran Casas, farà un retrat de l’actualitat política.

La Catosfera comptarà amb professionals de primer nivell com 
Javier Casares (Brutal.systems), Annabel Teixidor (Tradeinn), 
Alberto Sanz (Seoforce) i Àngel Ayach (programador web i 
SEO) per protagonitzar el dissabte al matí SEODay, un conjunt 
de xerrades sobre diferents estratègies de posicionament SEO.

La primera de les dues taules programades la tarda de dissabte 
16 de novembre compta amb el segell del Col·legi de Periodis-
tes de Girona que, amb el títol “Qualitat vs quantitat. On queda 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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endesa.com

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? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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el periodisme en l’era del clickbait?”, proposa reflexionar sobre 
aquesta pràctica tan habitual amb la consultora de comunicació 
Cristina Clopés, el periodista Ismael Nafría i el també periodista 
i membre del Grup de recerca en Comunicació Social i Institu-
cional de la UdG, Jordi Hernández i la directora de negoci del 
Diari Ara, Georgina Ferri. Moderarà la taula el periodista Ferran 
Casas,

Posteriorment, la periodista de Catalunya Ràdio, Mariola Di-
narès, moderarà la taula amb títol “Ens parlaran en català les 
torradores?”, en què també hi participaran l’enginyer informàtic 
Josep M. Ganyet, el viquipedista i activista del coneixement lliu-
re, Àlex Hinojo, el periodista Albert Cuesta i la lingüista Carme 
Junyent.

Els periodistes Ferran Casas, Albert Cuesta, Ismael Nafría 
i Mariola Dinarès, la lingüista Carme Junyent, el viquipedista 
Àlex Hinojo o l’enginyer informàtic Josep M. Ganyet són alguns 
dels convidats. (redacció AMIC)
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El sector publicitari segueix 
incrementant el seu volum de negoci
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El sector publicitari ha incrementat un 3,1% la seva generació 
de volum de negoci segons dades del cinquè Observatori de la 
Publicitat a Espanya, un estudi impulsat per la Associació Es-
panyola d’Anunciants (AEA). A més d’haver incrementat la ge-
neració de volum de negoci, l’estudi -que conté dades dels anys 
2018 i 2017- conclou que el sector s’ha estabilitzat l’evolució 
de l’ocupació i impulsat noves iniciatives empresarials. A més, 
s’aprecia un “clar interès” pels continguts i estan proliferant 
nous perfils professionals, cosa que l’AEA interpreta com un 
senyal d’una transformació d’acord amb el context digital. 

La premsa en paper i digital
L’estudi de referència dedica un apartat important a la premsa. 
Pel que fa a la impresa, arriba a la conclusió que publicitària-
ment es tracta de l’oportunitat d’un mitjà menys saturat, amb 
una actitud receptiva cap a la publicitat.

Destaca també l’alta acceptació de la publicitat, especialment la 
dels encartaments, i que ofereix possibles sinergies amb altres 
mitjans impresos més saturats, aportant cobertura addicional i 
major capacitat de segmentació.

En quan la premsa digital, e destaca la percepció d’alta satu-
ració publicitària, tot afirmant que, per aconseguir una major 
acceptació, la publicitat en diaris digitals hauria de seguir les 
pautes de la publicitat digital, utilitzant formats menys intrusius i 
que no interfereixin la lectura i oferint als el lector la possibilitat 
de decidir si veure o saltar-se un anunci.

Segons l’estudi, la contribució de l’activitat publicitària al Pro-
ducte Interior Brut d’Espanya és d’un 1,31%, dues dècimes per 
sota de l’any anterior. Pel que fa a les empreses de el sector , 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) preveu que hi ha al nostre 
país 38.463 companyies dedicades a la publicitat a Espanya. 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

Es tracta d’una dada aproximat ja que l’INE no revisarà la xi-
fra fins 2020. Tot i això, s’han creat prop de 10.000 empreses 
noves en els últims 10 anys, el que suposa un creixement de 
el teixit empresarial del 30,7% entre 2008 i 2018. Pel que fa a 
2017, tot i que l’Observatori va publicar en el seu dia un total 
de 38.463 dedicades a el sector publicitari, el Directori Central 
d’empreses de l’INE va actualitzar més tard la xifra i la va deixar 
en 37.920 empreses. Per tant, es manté la tendència a l’alça.
 

D’aquesta manera, el sector “Publicitat i estudis de mercat” 
aglutina el 1,27% del volum empresarial espanyol, per davant 
de sectors com activitats esportives (1,2%) o la indústria de 
l’alimentació (0,77%) en l’economia espanyola.

L’índex de xifra de negocis puja a un 124,04% respecte a 
l’113,13% de l’any anterior i per sobre de el sector serveis 
(117,45%). El sector publicitari ha generat un volum de negoci 
de 17.752.000 d’euros, fet que suposa un increment del 3,1% 
respecte a l’any anterior. A més aquesta xifra representa el 
3,5% del volum de tot el sector serveis a Espanya.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Ocupats i distribució territorial
Pel que fa a l’Enquesta de Població activa (EPA), l’increment ha 
estat del 0,8% en actius i del -0,9% en ocupats, amb 113.600 
persones actives en el sector i 99.000 ocupats. A la vista de les 
dades, l’AEA conclou que 2018 ha estat un any de xifres posi-
tives que segueix la línia de “certa recuperació” que s’observa 
des de 2016.

Si ens fixem en localitzacions, Madrid i Catalunya aglutinen 
el 54,3% de les empreses publicitàries amb 12.204 (31,7%) i 
8.696 (22,6%), respectivament. Les cinc comunitats amb més 
teixit empresarial són Madrid, Catalunya, Andalusia, Comunitat 
Valenciana i Canàries.

Pel que fa a sectors que demanen serveis publicitaris, els pri-
mers en el rànquing són: Serveis empresarials (33,2%); Comerç 
(14,6%); Indústria (13,5%); Telecomunicacions i informàtica 
(11,7%); En 2018 la automoció ha estat el motor de creixement 
de la inversió publicitària sent el que més ha invertit en televi-
sió, Internet i cinema.

Per la seva banda, les finances han apostat per la ràdio, els 
serveis públics i privats per diaris, mentre que distribució i res-

tauració pel medi exterior i bellesa i higiene per revistes. En ge-
neral, televisió i digital són els mitjans que reben major inversió 
seguits de la ràdio en tercer lloc.

L’estudi destaca finalment que el sector publicitari també ha ex-
perimentat una “gran renovació i innovació” amb més del 25% 
de les empreses publicitàries existents en 2018 nascudes en 
aquest últim any. A més també s’ha incrementat la presència 
a Espanya de grans grups publicitaris multinacionals al ma-
teix temps que han retrocedit de mica en mica les agències 
independents i han avançat les consultores. (Infografies: AEA 
i Anunciantes)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi La percepción de la Publi-
cidad en radio, prensa, revistas, exterior y cine, realitzar i editat 
per l’Observatori de la Publicitat d’AEA. CLIQUEU AQUÍ  i tam-
bé el resum executiu Observatorio AEA Prensa, CLICANT AQUÍ  

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Multi-mail Forward, o com 
automatitzar el reenviament de 
correus de Gmail a un altre email 
diferent
Per Santi Araújo / Genbeta

Multi-mail Forward és una extensió gratuïta per a Google 
Chrome que ens permetrà tornar a enviar de manera senzilla 
una gran quantitat de correus de Gmail a un altre compte de 

correu diferent. Davant l’afirmació que l’eina és molt útil en ca-
sos concrets, els seus creadors asseguren que és “descoratja-
dor” haver de enviar “correus electrònics separats, un per un, a 
la mateixa adreça de correu electrònic”. Afirmen que han creat 
aquesta solució per poder “automatitzar el procés i fer-ho amb 
només uns pocs clics”.

Com es pot comprovar en el vídeo de presentació, un cop 
instal·lada tenim la possibilitat de tornar a enviar correus a un 
compte secundari, només heu de fer clic a tots els correus elec-
trònics que vulgueu enviar i us es reenviaran tots alhora. Aquest 
escenari pot ser ideal en (per exemple) les següents situacions:

• Quan vols una còpia dels teus emails de treball al teu correu 
personal, o viceversa.
• Si vas a canviar de feina / universitat.
• Si vas a canviar de compte de correu.
• Arriba un nou empleat i vols que tingui accés a certs correus 
electrònics relacionats amb un projecte.

 

NOVES EINES

https://chrome.google.com/webstore/detail/multi-email-forward-by-cl/baebodhfcfpnmnpnnheadibijemdlmip
https://youtu.be/oii4iruJrgE
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A més, podem reenviar tots els correus, una selecció o els que 
estan sota una etiqueta. Multi-mail Forward també s’encarrega 
de xifrar la informació durant la transferència, i és possible tor-
nar a enviar els correus en format .PDF o .EML. Potser un dels 
punts més interessants és que podem decidir migrar tots els 
correus, una selecció o els que estan sota una etiqueta.

Com veiem, és una eina que pot ser molt útil per a casos molt 
concrets. Potser ara mateix no tinguis necessitat instal·lar-la, 
però serà una bona idea tenir-la en ment per si en un futur 
pròxim hem de recórrer a ella. (Infografies: computerera.co i 
aatayyab)

NOVES EINES
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El diari Ara explica el seu secret per a 
obtenir ingressos creixents
Per Carol Yuan / WAN-IFRA Editors

Abordar l’“Audience First” (primer públic) ha estat crucial per a 
un notable augment d’ingressos del diari Ara amb seu a Barce-
lona, segons la directora de recursos i innovació de la compan-
yia,  Georgina Ferri Tordera.

Ara és una publicació local amb diverses edicions. Va experi-
mentar un augment de vendes del 5,2 per cent el 2018 respecte 
al 2017 i un augment del 15,2 per cent respecte al 2016. Durant 
aquell temps, el sector a Catalunya experimentava una caiguda 
del 22 per cent, va dir Tordera als assistents a la conferència 
Digital Media Asia 2019 que s’acaba de fer a Hong Kong.
 

Després d’haver creat un pla de pagaments mètric el 2015, el 
diari Ara va crear un model de negoci consolidat, únic en el 
panorama mediàtic espanyol, que els va ajudar a crear una co-
munitat de 45.000 subscriptors.

Ara compta amb diverses edicions d’impressió -d’alta qualitat- 
productes diferenciats amb algunes apostes inusuals per a dife-
rents públics, com ara un diari còmic i alguns diaris artístics, va 
dir Tordera. Aquestes edicions especials atrauen naturalment 
diferents grups de públic. 

Com va explicar Georgina Ferri, “centrar-se en ingressos di-
rectes dels subscriptors requereix una profunda comprensió de 
l’audiència”. Ara ha desenvolupat una estratègia especial “Au-
diences First” (notem el plural), que és un nou enfocament per 
a B2B i B2C....

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Ferri Tordera va dir que van analitzar primer els clients, per definir 
qui són, on són, què volen, així com el temps i la forma en què 
consumeixen, després van començar a crear contingut diferen-
ciat per a aquests públics. “Vam servir públics dirigits amb contin-
gut orientat”, va dir Tordera. “Havíem de canviar les mètriques.”

Mitjançant aquest mètode, Ferri diu que el 63,5 per cent dels 
ingressos del diari prové ara de subscriptors i lectors.

Utilitzant tots els canals i xarxes
Tordera també assegura que Ara fa servir tots els canals i xar-
xes de distribució per arribar als seus públics. Va recomanar 
que les companyies de mitjans publiquin a les plataformes que 
més utilitzen els seus públics, tal com es concloure després 
d’una anàlisi acurada. “Un cop hem arribat a l’audiència, cal 
convertir aquests lectors habituals en subscriptors”, va dir, afe-
gint que “el procés de conversió funciona com un embut; al fi-
nal, desenvolupen la fidelitat de la comunitat, fet que augmenta 
el valor de ser subscriptor.

A més de Publicities First, el diari ha explorat altres models 
d’ingressos, com el seu Summer Camp centrat en el periodisme 
i els seus serveis com a empresa de comunicació.

Tot i que el diari Ara es centra en el digital, la seva directo-
ra de Recursos va dir que els editors no poden ignorar el seu 
producte principal. “Passar a un procés real de prioritat digital, 
sense oblidar la qualitat del paper. Primer digital, paper després 
i millor”, va dir.

L’autora d’aquest post, Carol Yuan, és estudiant de Periodisme 
Internacional de 3 anys a la Universitat Baptista de Hong Kong. 
(Infografia: Audir)

L’AMIC Valencians es presenta amb la 
1a Jornada de Mitjans d’Informació de 
Proximitat
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 Va-
lència 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 
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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 ponèn-
cies: obrirà Susana Lluna, llicenciada en periodisme i consulto-
ra 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 institucio-
nals i públiques de l’associació d’editors europeus OPA. Sota 
el títol “Hi ha vida més enllà dels gegants digitals? Noves opor-
tunitats 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 di-
nar relacional i de debat obert.

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. (Redacció AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Noves funcionalitats de les xarxes socials.- Barcelona. Di-
jous 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 organit-
zacions noves possibilitats dins del màrqueting. Pilar Yépez re-
passarà el nou escenari de les xarxes socials perquè en puguis 
treure tot el partit.

Tècniques avançades de periodisme escrit.- On line. Del di-
lluns 18 de novembre al 16 de desembre (10 hores) - Aquest 
curs, impartit per Carles Singla, proposa aprofundir en tres lí-
nies: la revisió d’algunes de les normes fonamentals de la re-
dacció 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 competèn-
cies necessàries per titular i redactar notícies, entrevistes i re-
portages.

Workshop de generació d’idees per a blocs.- Barcelona. Di-
lluns 18 de novembre (de 15:30h a 18:30h) - El bloc corporatiu, 
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com les xarxes socials, és un canal que ha d’alimentar-se amb 
una certa freqüència si volem treure-li rendiment. En aquest ta-
ller, 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.

Taller de cinema documental periodístic.- Barcelona. Di-
marts i dijous 19, 21, 26 i 28 de novembre (de 09:30h a 14:30h) 
- El periodista Carles Bosch ensenyarà, de forma amena i fàcil 
d’assimilar, a prendre les decisions de guió i de direcció que no 
poden esperar i usarà com a exemples alguns dels seus repor-
tatges i pel·lícules documentals més representatius i premiats.

Protecció de Dades per a periodistes.- On line. Del dimarts 
19 de novembre al 3 de desembre (10 hores) - Les noves nor-
matives 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 inte-
rrogants en la matèria.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Divendres 22 i 29 de novembre (de 
09:30h a 14:30h) - Aquesta formació, dirigida per Josep M. Bru-

gués, us proporciona les eines necessàries per afrontar amb 
èxit qualsevol intervenció davant un mitjà de comunicació o un 
altre tipus d’audiència.

Com millorar la reputació on-line (ORM).- Barcelona. Dimarts 
26 de novembre i 3 de desembre (de 15:30h a 19:30h) - En 
aquest curs, impartit per Pilar Yépez, aprendràs com escoltar 
en les plataformes on-line, com formar part d’aquestes conver-
ses, d’una forma natural i creïble, i com gestionar-les i controlar 
el seu impacte sobre l’empresa i sobre la marca, inclús en si-
tuacions de crisi.

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 Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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La comunicació i el món local: 
trencant el sostre de vidre?
Per ADPC

La recerca, realitzada per un equip de l’ADPC, analitza els gabinets 
de comunicació de la Generalitat de Catalunya, les 4 diputacions i 
els 23 municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya. A més, 
també analitza els departaments de comunicació de les que, fins fa 
poc, havien estat les empreses catalanes que cotitzaven a l’IBEX35.

El resultat és contundent, a l’empresa privada, tot i que hi ha 
dones directives amb responsabilitats, a l’organigrama sempre 

tenen per sobre un home. A l’àmbit públic, 3 de les 4 diputa-
cions i 14 dels 23 municipis tenen una dona dirigint l’àrea de 
comunicació.

Sílvia Planas és cap de comunicació de l’Ajuntament de Giro-
na. Per a ella, el món públic dóna més possibilitats d’accedir a 
càrrecs de responsabilitats, perquè “els processos de selecció 
de personal estan basats en els principis d’igualtat, capacitat i 
mèrit i regulats per llei”. A més, afirma que “l’Administració no 
penalitza ni la maternitat ni la voluntat de conciliar la vida fami-
liar i laboral. Es donen les màximes facilitats mantenint els seus 
càrrecs de responsabilitats, si es que els tenen”.

Aquesta reflexió la comparteix Águeda Bañón, cap de comu-
nicació de l’Ajuntament de Barcelona, tot i que encara veu 
llums i ombres. “Teòricament els processos de promoció a 
l’Administració Pública es basen en criteris igualitaris però, 
malgrat tot, continua existint una bretxa: a nivell directiu s’ha 
millorat molt però a nivell gerència no hi ha dones”, conclou. 
Bañón explica que a l’Ajuntament de Barcelona s’havia fet feina 
en igualtat però concentrada bàsicament en l’àrea de Recursos 
humans i la gestió actual s’ha encaminat en portar la transver-
salitat de gènere a l’estructura de l’Ajuntament.
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“Des de la Regidoria de Feminismes, que en si mateixa ha signi-
ficat una revolució, s’ha fet una feina molt important d’educació i 
han convençut”, afirma. Des de l’àrea de comunicació, han pro-
curat fer ús d’un llenguatge inclusiu a tota la producció des de la 
comunicació digital, l’editorial, les campanyes publicitàries, etc. 
Bañón destaca la feina duta a terme, i a vegades polèmiques, 
amb els cartells i la divulgació de la història del feminisme a la 
ciutat.

Per la seva banda, Planas afirma que la seva gestió ha coincidit 
“amb un moment en els darrers anys en què s’ha apostat d’una 
forma més ferma per un llenguatge no sexista i s’ha elaborat el 
Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament.”

La direcció dels mitjans.- La recerca també posa de manifest 
que aquesta tendència, tot i que menys accentuada, també es 
pot observar a la direcció dels mitjans de comunicació. La situa-
ció de la dona dins dels mitjans de comunicació ha variat poc en 
els darrers 30 anys malgrat que creix lentament. La seva presèn-
cia a les redaccions desenvolupant càrrecs de responsabilitat 
queda encara molt lluny del que podríem considerar una situació 
de paritat: se situa al voltant del 22% a les direccions i el 33% en 
els consells de redacció a Catalunya, mentre que a l’Estat espan-

yol i en els mitjans d’àmbit estatal i/o provincial, el percentatge 
de dones a les direccions és del 18%. És més si a Catalunya 
s’amplia la mostra i es tenen en compte, no només les grans 
capçaleres, sinó també els mitjans locals i comarcals, de perio-
dicitat diversa i de titularitat tant pública com privada, el nombre 
de dones al capdavant de les direccions augmenta fins el 27%.

Ara bé, aquestes dades estan actualitzades a gener del 2019 
i presenten una millora davant dels resultats obtinguts al fina-
litzar la primera fase de la recerca al 2017. Llavors, la mitjana 
de dones directores era del 13% (5 punts percentuals menys). 
Les dones que dirigien diaris en format paper representaven el 
10% (5 punts percentuals menys) i les que estaven al capda-
vant d’un mitjà digital, el 17% (10 punts percentuals menys).

A més, la dones van desapareixent a mesura que s’ascendeix 
en la jerarquia dels òrgans de direcció: caps de secció, 35%; 
caps de redacció, 31%; i, sotsdirectores, 29; i com hem vist, un 
22% de directores. Així, el sostre de vidre en la comunicació 
tampoc s’ha trencat. Ara bé, es destaca com a positiu que un 
32% dels mitjans tenen com a mínim paritat en els seus càrrecs 
de responsabilitat; i un 14% fins i tot tenen més dones que ho-
mes. (infografia: El Triangle)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi de l’Associació de 
Dones Periodistes titulat Dones a la comunicació: Els Consells 
de redacció dels mitjans de comunicació catalans”. CLIQUEU 
AQUÍ  
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El “paper” encara no pot morir: 
genera més ingressos per a les grans 
capçaleres que el digital
Per Rubén Arranz / El Independiente.com

Va ser l’exdirector de El País, Antonio Caño, qui a la fi de 2015 
va pronunciar una de les frases que millor defineixen la situació 
del negoci periodístic. En un discurs davant els seus redactors, 
va expressar: “El paper és com l’heroïna. Ens encanta, però 
ens mata”.

Amb aquesta afirmació, va voler transmetre la creixent neces-
sitat que la plantilla del rotatiu dediqués més esforços a l’edició 
d’internet, ja que aquí es trobava el futur de la premsa. El pro-
blema és que les dades econòmiques encara no permeten 
prescindir del paper. Segons la informació de què disposa la 
patronal dels editors de premsa (AMI), als quals ha tingut accés 
aquest diari, els seus associats van facturar el setembre pas-
sat 34,2 milions d’euros a través del diari imprès (-12,09% inte-
ranual), enfront dels 23.370.000 de les seves edicions digitals 
(11,97%). Tot, s’entén, per publicitat.

La tendència en aquest moment és clara: els anunciants aposten 
cada vegada més fort per internet, al contrari que ocorre en el 
paper. Ara bé, la premsa escrita encara representa una part im-
portant de la facturació de les empreses periodístiques. Els gu-
rus que fa uns anys van pronosticar que la premsa moriria aviat 
s’han equivocat, malgrat que la seva decadència és evident.

Els referents de el sector
Durant el passat setembre, les sis principals capçaleres generalis-
tes espanyoles van registrar uns ingressos de 13 milions d’euros 
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pel seu format imprès i de 10,3 milions pel digital, segons la infor-
mació que els seus amos han posat a disposició de la patronal.

En el cas d’El País, la seva facturació pel paper per publici-
tat va ser de 3,1 milions d’euros (-13%), enfront dels 3,7 de 
la seva edició digital (+8,2%). En el d’El Mundo, va ser de 2 
(-9,68%) i 2.350.000 (16,85%), respectivament. Es pot apre-
ciar que aquestes dues empreses ja aconsegueixen més rèdits 
en línia que fora de línia, però també que la publicitat impresa 
és encara una part important del negoci. Aquest mes, ABC va 
facturar 1,7 milions (-1,25%) pel seu diari i 1,53 milions per la 
seva edició digital (9,13%), mentre que La Razón, 2,6 (3,51%) i 
513.000 euros (+ 42,8%).

La tendència en el cas dels dos principals rotatius catalans va 
ser similar: va millorar el seu negoci a internet i va empitjorar 
en el paper. Els ingressos de La Vanguardia per anunciants en 
l’edició impresa van ser de 2,3 milions (-22,91%), enfront dels 
1,56 del digital. En el cas d’El Periódico, va obtenir 1.210.000 
(52,33%) i 601.605 euros (0,9%), respectivament.

Dades de difusió
Segons dades de l’Oficina per a la Justificació de la Difusió als 
quals ha tingut accés aquest diari, El País va tenir una difusió 
de 109.805 exemplars (-10,98%), enfront dels 78.091 d’El Mun-
do (-13,75%), els 66.793 de ABC (-13,06%) i els 61.607 de La 
Razón (-34,33%). La dada conjunta dels quatre grans genera-
listes madrilenys no va superar en molts exemplars al de l’únic 
gran diari gratuït que ha sobreviscut a la crisi de el paper, com 
és 20 Minutos, que va tenir una difusió de 297.714 exemplars 
diaris de mitjana (-4,39%).

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 de 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.

Pel que fa als dos grans diaris catalans, La Vanguardia comp-
tava el passat setembre amb una difusió de 85.495 exemplars 
diaris, mentre que El Periódico de Catalunya, amb 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. (Infografia: 
https://wiadomosci.dziennik.pl)
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Juan Luis Cebrián: “Els periodistes 
anem dient que representem el poble 
i estem fora de palau, però no és ben 
bé així”
Per Jorge Berástegui / Diario de Avisos de Canàries

Periodista, escriptor, membre de la Reial Acadèmia de la Llen-
gua, amic de grans autors com García Márquez o Susan Son-

tag, coneixedor del poder polític, editor i opinador influent, Ce-
brián ha estat lloat i també criticat durament pels que recelaven 
de la seva gran influència. Als seus 75 anys, l’edat el tracta 
bé i li permet seguir comentant l’actualitat des de les pàgines 
d’El País. La Fundació Diario de Avisos de les illes Canàries li 
va atorgar recentment el premi Taburiente a la seva trajectòria 
professional. 

A vostè sempre l’han identificat amb una figura de poder, 
es reconeix en aquesta imatge?
Quan a mi em acusen de ser un representant del sistema, el 
que cal dir és que tots els editors, tots els directors de diari ho 
són. A les dictadures, perquè els mitjans han estat la manera 
de conformar una opinió pública que els sigui favorable a tot. 
I en les democràcies, perquè l’opinió pública es forma al vol-
tant dels mitjans de comunicació. Una altra cosa és que hi hagi 
molta mitologia al voltant del periodisme en general, a la qual 
contribuïm els propis periodistes, que sempre hem estat dient 
que representem el poble, que estem fora de palau. I no és ben 
bé així. Ara bé, en un país democràtic, els periodistes tenim una 
obligació, que és tractar d’explicar d’una manera independent 
el que els passa.
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Però aquesta suposada pertinença a sistema, no condicio-
na el treball periodístic?
Per a mi, el fonamental és com s’exerceix el poder dins d’un 
mitjà. Els directors de diari han de tenir poder per fer el seu 
producte. Quan vam fundar El País, jo vaig insistir moltíssim en 
que no seria director si no tenia dos poders fonamentals que 
han tingut tots els directors d’El País: dret de vet sobre tots els 
originals, inclosa la publicitat -és a dir, no es publica res que 
el director no vulgui-, i segon, autonomia en l’organització de 
la redacció. El director ha de dir qui fa què. Perquè ell és el 
responsable. Després, estan elements de control, com l’estatut 
de redacció, el consell de redacció o el defensor del lector, que 
es manté a El País, encara que hagi desaparegut d’altres periò-
dics. Però jo no em preocuparia massa per tot això. L’important 
és que els periodistes hauríem de ser contadors d’històries. I 
això té un poder, que és el poder de el relat.

A l’hora de decidir publicar una història, costa fer-ho si 
aquells que estan en el poder són propers?
No és tan difícil. Els periodistes no som responsables de la pu-
blicació de les notícies que donem, sinó que les fonts siguin 
certes o que estiguin comprovades. No podem pensar en quina 
serà la reacció social o del poder polític o econòmic en virtut del 

que publiquem. Si no, no publicaríem res. L’única postil·la que 
afegiria a això és quan hi ha en joc béns superiors, fonamen-
talment vides humanes. Quan alguns grups terroristes han de-
manat publicar un manifest a canvi de salvar una vida humana, 
jo sempre he estat partidari de fer-ho. Però en línies generals, 
davant el dubte sobre si aquesta història ha de caure millor o 
pitjor, el millor és fer periodisme.

(...)

La seva generació no intenta fer un cert tutoratge sobre els 
nous líders?
Aquesta generació està molt millor preparada. Entre altres 
coses, perquè ho ha tingut millor per fer-ho. Jo vaig haver 
d’esperar 12 anys per veure el mar i 14 per a sortir d’Espanya, 
18 per pujar a un avió. Però aquesta és una generació que no 
ha passat gana. La senyora que treballava a casa em deia: 
‘Menja’t el pa, que és blanc’. Els perdedors no tenien pa i, si en 
tenien, no era blanc. Això no és dolent per a aquesta generació, 
passa en general a tot Europa. Però quan es parla de la guerra 
civil... jo sé el que és la postguerra, i que Franco s’encarregués 
que la postguerra durés quaranta anys, jo coneixia el que havia 
passat en la guerra, no perquè m’ho expliquessin els meus pa-
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res, sinó perquè apareixia a la tele, en els capellans que esta-
ven aquí. Hi havia un ambient que va durar 40 anys.

Llavors, veu toves a les noves generacions?
Jo no crec que siguin toves. De fet, ho tenen més dur, estan 
més ben preparades però ho tenen més difícil ara.

Quin espai li queda al periodisme avui en dia?
Als periodistes molt d’espai, però fa ja 15 o 20 anys que vaig dir 
que, si hagués de fundar El País en aquest moment. ja no ho 
faria en paper, sinó directament a la web. I es va muntar un po-
llastre generalitzat, no només en la redacció d’El País sinó entre 
els accionistes... Està desapareixent el model de negoci dels 
diaris i l’opinió pública s’està formant d’una manera diferent. 
L’impacte de la societat digital és tan fort o més que l’aparició 
de la impremta, que va canviar la civilització completament. Va 
ser una cosa així com l’anarquia, quan tothom interpretava la 
bíblia a la seva manera i van començar les guerres de religió. Hi 
haurà periodistes. Com deia Eugenio Scalfari (cofundador del 
diari italià La Repubblica), el periodista és “gent que li explica 
a la gent el que li passa a la gent”. Som contadors d’històries. 
Però ara hi ha gent que conta les seves pròpies. La realitat és 
que no sabem el què passarà, però tot serà molt diferent.

En quin mitjà li agradaria treballar si comencés ara?
No ho sé, porto 54 anys de carrera i la meva opinió no és verge, 
sinó amb prejudicis. Però, per ser periodista, han caigut moltes 
barreres. Arianna Huffington ho va fer des del saló de casa amb 
un ordinador. 8 o 10 anys després va vendre el seu mitjà per 
350 milions de dòlars a America Online, que ja no sabem ni on 
és. Això és una altra cosa que no entenem de la societat digital, 
la rapidesa amb què canvien les coses. Els grans líders com-
pren als seus petits competidors per tancar-los.

Què li sembla que la FAPE hagi tornat a la càrrega amb 
l’exigència que només els titulats universitaris en Ciències 
de la Informació o Periodisme puguin exercir com a perio-
distes?
Això sempre ha estat aquí. Quan vaig muntar l’Escola d’El País 
amb José Juan Toharia, ho vaig fer seguint el model de la Co-
lumbia Journaliast School, que va ser creada per Pulitzer. Jo 
crec que el periodisme és un ofici. El bàsic és que un redactor 
escrigui sobre coses de les que sap, que és una cosa que no 
sempre es dóna. Aquesta polèmica de la FAPE estava ja con-
demnada al fracàs en els anys 70. Ara torna perquè hi ha més 
graduats en CCII treballant en gabinets que fent periodisme.
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Diu Owen Jones que, avui dia, les redaccions s’han abur-
gesat, que estan plenes de gent de classes mitjanes-altes i 
classes altes, però no d’orígens més populars...
No sé si és així. Si més no, a casa nostra. Jo crec que ara han 
caigut les barreres d’entrada. Ara, amb el mòbil, es pot fer de 
tot, entrevistar, tuitejar, etc. És el món dels influencers. Jo sem-
pre poso un exemple: la model Kim Kardashian, 75.000.000 de 
seguidors. Obama, 5.000.000. (Fotografia: Economia Digital)
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Per què els periodistes no haurien de 
eliminar els seus tuits
Per Periodismo.com

En una discussió en línia amb estudiants de periodisme sobre 
l’ús professional de les xarxes socials, un periodista va comen-
tar: “Elimina tots els teus tuits, comença de nou, i envia cada 
tuit com si s’hagués de transmetre a la televisió algun dia. Fes 
que el teu compte d’Instagram sigui privat. Seriosament. Un tuit 

dolent podria enfangar per sempre la teva carrera com a àrbitre 
de fets imparcials”.

Aquesta conversa, juntament amb altres discussions públiques 
sobre esborrar els tuits, va inspirar al portal Columbia Journa-
lism Review (CJR) a examinar quan i per què els periodistes eli-
minen els seus tuits. Com a part de la investigació en curs, van 
realitzar un petit estudi: fins ara van entrevistar a 17 periodistes 
per examinar com pensen sobre la preservació a llarg termini 
dels seus tuits. Els reporters treballen en diferents mitjans i ocu-
pen diversos càrrecs. Els van preguntar amb quina freqüència 
tuitegen, quin tipus de contingut publiquen, com obtenen els 
seus seguidors i per què i quan eliminen els seus tuits.

Al març de 2019, Tow Center va publicar un informe sobre l’arxiu 
limitat de notícies digitals. Va demostrar que no només les orga-
nitzacions de notícies trien no preservar el seu contingut digital, 
sinó que també desconeixen profundament la necessitat urgent 
d’un registre holístic del que es produeix en plataformes exter-
nes. Cap dels treballadors de notícies entrevistats per a l’estudi 
va informar als seus caps estaven arxivant les seves publica-
cions en xarxes socials, inclosos tuits i publicacions a Facebook, 
Instagram o qualsevol altra plataforma de xarxes socials.
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El periodisme com a indústria i les organitzacions de notícies 
com institucions no conserven els seus productes, però, són els 
periodistes com a individus més conscients? O el destí del pe-
riodisme tal com es publica a les xarxes socials, està en mans 
de l’empresa que controla cada plataforma? Estem, com a pe-
riodistes, científics socials, historiadors o ciutadans, a punt per 
al dia en què Twitter ja no existeixi?

Els periodistes esperen que els seus subjectes siguin respon-
sables i transparents, i comunament criden a les figures pú-
bliques per eliminar tuits enutjosos o desacreditadors. Al juny, 
Twitter va emetre una nova política: per comptes verificades 
amb més de 100.000 seguidors que representen a un funcionari 
electe o una oficina de recerca individual, la plataforma etique-
tarà, però no eliminarà, els tuits que violin els seus regles. “Hi 
ha certs casos en què pot ser d’interès públic tenir accés a certs 
Tuits”, va escriure la companyia.

De fet, en comparació amb altres plataformes socials, Twitter 
està relativament compromès a habilitar el discurs públic i man-
tenir-accessible després de la publicació. La configuració de 
privacitat de Twitter, per exemple, no és tan flexible com Face-
book o Instagram. “Creiem que aconseguir que les persones se 

sentin còmodes parlant en públic és fonamental”, va dir Kayvon 
Beykpour, líder del producte de Twitter.

Tots els periodistes amb els quals van parlar eliminen els tuits, 
encara que el grau d’eliminació varia. Van ser identificades 
dues categories principals entre els entrevistats: esborranys 
lleugers i esborranys pesats.

Esborranys lleugers.- Els eliminadors lleugers esborren els 
tuits de manera molt selectiva. Els exemples d’eliminacions lleus 
inclouen errors tipogràfics, publicació accidental d’informació 
incorrecta, i bromes fallides.

La majoria dels eliminadors lleugers entrevistats van dir que no 
eliminarien tots els seus tuits històrics. Aquest grup de periodis-
tes va dir que estaven aferrats personalment als seus vells tuits.

Alguns eliminadors lleugers van esmentar que suprimir un tuit 
podria generar una reacció negativa, el que podria tenir un im-
pacte més significatiu de deixar publicat un tuit controvertit. En 
un altre cas d’eliminació, un periodista va eliminar un tuit que 
va atreure massa atenció negativa. L’eliminació va fer que el 
tuit original fos encara més viral, ja que els detractors el van 
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acusar de difondre informació enganyosa i després esborrar 
l’evidència.

Esborranys pesats.- Els periodistes que eliminen regularment 
els seus tuits (més de la meitat dels periodistes entrevistats) 
sovint fan servir serveis automàtics com Tuitdelete, Twitwipe, 
Tuiteraser i Tuitdeleter. Aquests serveis poden configurar que 
esborraran els tuits històrics, i també poden programar elimina-
cions periòdiques. Amb aquests serveis, els grans eliminadors 
creen un feed de Twitter en blanc cada any, o fins i tot cada 
setmana. Tots els entrevistats que van informar haver fet servir 
aquests serveis, van dir que es van assabentar d’ells per prime-
ra vegada gràcies als seus amics a Twitter. Cap havia revisat 
la política de privacitat de la companyia o examinat quin tipus 
d’accés li estaven donant a el servei abans de registrar-se per 
utilitzar-lo.

Per què eliminar a granel?.- La raó principal per a l’eliminació 
massiva de tuits és l’assetjament online. Tots els periodistes 
entrevistats havien experimentat atacs en línia, especialment 
les dones. Alguns van informar que l’assetjament va passar de 
Twitter a trucades telefòniques i amenaces contra altres mem-
bres de la família.

“Aconsegueixes un nivell de visibilitat en el qual sents que hi 
ha algunes persones que estan tractant de atrapar-te”, va dir 
un periodista. “Llances suficients cops, has de rebren alguns 
també”. Un altre periodista va informar que, eliminar els tuits és 
una forma d’evitar que altres passin per el teu feed, trobar un 
tuit de fa tres anys i el retuitegin fora de context. “És difícil pen-
sar en preservar el teu registre històric quan estàs sota atac”, 
van afegir.

Alguns periodistes van informar que van decidir eliminar tot el 
seu feed després de canviar de feina, o mentre realitzaven una 
recerca de feina. Més d’un va esmentar el desafortunat cas 
de la periodista Sarah Jeong: després que el New York Times 
anunciés el nomenament de Jeong al seu consell de redacció, 
la dreta alternativa va usar els seus vells tuits per acusar-la de 
“racista” contra els blancs. Els periodistes van descriure aquest 
incident com una instància en la qual es justificaria esborrar 
tuits històrics.

En un nivell més profund, és important tenir en compte que si 
bé, suposadament, qualsevol persona pot escoltar la seva veu 
en les xarxes socials, la història seguirà sent escrita per aquells 
en el poder. Si s’eliminen les converses digitals dels grups mar-
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ginats, a què tindran accés els futurs historiadors més enllà de 
la perspectiva dels privilegiats? Els investigadors que confien 
en les xarxes socials per estudiar el present o el passat recent, 
han de recordar que el que està disponible ara no estigui dis-
ponible demà.

En les converses amb periodistes, van notar que el problema 
més ampli, més enllà de la preservació del periodisme a Twitter, 
és una dependència creixent de les plataformes privades per 
a fins públics. Això no es limita al periodisme: les entitats pri-
vades que posseeixen i distribueixen productes culturals com 
pel·lícules i música els fan summament accessibles en el pre-
sent, però la seva permanència està lluny de ser certa. 

Així com les biblioteques encara conserven còpies d’algunes 
d’aquestes obres fora dels jardins emmurallats patentats de 
gestió de drets digitals, potser nosaltres, com a periodistes i 
acadèmics de periodisme, hauríem de considerar més acura-
dament com tractem el primer esborrany del primer esborrany 
de la història i preservar-lo per a la posteritat. (Infografia: perio-
disme.com)
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Quan l’anunciant és periodista
Per Robert Sendra, periodista especialitzat en comunicació cor-
porativa, continguts online i mitjans locals / Report.cat

Contingut patrocinat, contingut destacat, publireportatge, con-
tingut ofert per… Tots els distintius es refereixen a la mateixa 
realitat: el branded content, que consisteix en la creació de 
continguts d’aparença no publicitària per part d’una marca, 
amb l’objectiu de transmetre els seus valors i connectar amb 
l’audiència.

Els mitjans en línia s’han convertit en un terreny adobat per a 
aquest material corporatiu: el 75% dels editors comercialitzen 
publicitat nativa als seus llocs web, segons destaca el Llibre 
blanc del branded content i publicitat nativa d’IAB Spain. 
Pot afectar aquest model de negoci a la credibilitat i la indepen-
dència dels mitjans?

D’acord amb el tercer Estudi sobre la professió periodís-
tica elaborat per Jordi Garcia Tabernero, director general de 
Comunicació i Gabinet de Presidència de Gas Natural Feno-
sa (avui Naturgy), la pèrdua de rigor, la confusió que genera 
en l’audiència i la caiguda de la credibilitat del mitjà a causa 
de la percepció que està oferint publicitat encoberta són els 
principals motius que esgrimeixen els periodistes contraris al 
branded content. En canvi, els enquestats que s’hi posicionen 
a favor argumenten que aquest model de màrqueting no és in-
trusiu, aporta informació treballada i de valor afegit i constitueix 
una font d’ingressos per als mitjans.

L’informe també recalca que el 59% dels periodistes considera 
que la professió ha perdut influència respecte als poders polí-
tics i econòmics. La dependència financera, la precarietat labo-
ral i la crisi econòmica són algunes de les raons que addueixen.
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Un repte per a la integritat periodística
Per a Alejandro Teodoro, director de la unitat de Brandslab de 
Grup Godó, el contingut de marca “ja ha explotat” i cada vegada 
té més pes en la facturació de la companyia. “La inversió en 
projectes de branded content creix anualment a doble dígit”, as-
segura. De fet, segons IAB Spain, el 84% dels professionals del 
màrqueting digital utilitza aquest format publicitari no intrusiu 
que busca connectar emocionalment amb el públic mitjançant 
històries rellevants que aconsegueixen esquivar els bloqueja-
dors de publicitat instal·lats a cada vegada més navegadors.

Els continguts comprenen des d’articles fins a vídeos, llibres, 
publicacions a xarxes socials, infografies o espais radiofònics. 
La tendència, segons Teodoro, va cap a l’ús de l’storytelling, els 
formats amb imatge i so i les mètriques.

Un exemple paradigmàtic dels continguts de marca és Pet 
Talks, una plataforma de divulgació científica creada per Ad-
vance d’Affinity per informar els propietaris de gossos i gats 
sobre com millorar el benestar dels seus animals. Un cop identi-
ficades les temàtiques que més podien interessar l’audiència, la 
companyia va buscar experts independents perquè aportessin 
la seva visió. En publicar els vídeos al web, la marca relaciona-

va cada temàtica amb els productes associats. Tot i això, “es va 
separar perfectament el contingut sobre cada necessitat de les 
accions comercials directes de venda”, destaca Sonia Carras-
co, Global Marketing Manager d’Affinity.

La iniciativa ha superat les expectatives dels organitzadors i 
ja arriba als quinze milions de reproduccions. I és que, segons 
Carrasco, hi ha tota una demanda de continguts per part del 
públic. “Hem obert un espai de diàleg que ens ha permès apro-
par-nos al consumidor i aportar-li un benefici personal tangible”, 
explica.

L’ombra allargada de la pu-
blicitat encoberta
Aquest cas evidencia que el 
branded content està accen-
tuant la seva naturalesa cama-
leònica respecte als continguts 
elaborats per les redaccions. 

Així doncs, se’l pot considerar periodisme?

“Òbviament, no”, afirma rotundament Roger Jiménez, president 
del Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i autor de Cien 
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casos, la ética periodística en tiempos de precariedad (Univer-
sitat de Barcelona, 2016). “L’activitat principal del periodisme 
està dirigida a satisfer un dret públic col·lectiu d’importància 
fonamental i ha d’estar regulat per unes exigències ètiques”, 
afegeix. Pel que fa al branded content, “sovint es confon amb 
els continguts propis dels mitjans de comunicació a causa de 
la presentació i les tècniques emprades pels professionals 
d’aquest sector”, critica.

Rosa Varona, cap de la unitat de Brandslab, coincideix a afir-
mar rotundament que el branded content no és periodisme, tot 
i que, segons ells, es tracta d’un exercici de creació conjunta 
entre anunciant i mitjà que “combina periodisme, màrqueting i 
creativitat, sempre respectant que la informació sigui rigorosa 
i veraç”.

Brandslab és una unitat de negoci que pertany a Godó Strate-
gies i està formada íntegrament per periodistes especialitzats 
en branded content. El valor afegit que aporta l’agència és la 
generació de sinergies amb la premsa escrita i digital i la ràdio 
del grup, de forma que els continguts s’hi integrin a la perfecció. 
En aquesta línia, són nombrosos els grups de comunicació que 
han creat unitats de negoci similars, especialitzades en la crea-

ció de contingut de marca adaptat als seus formats: La Factoría 
(Prisa), UEstudio (Unidad Editorial), Content Factory (Vocento), 
etc.

Davant d’un possible conflicte d’interessos d’aquests grups me-
diàtics, Jiménez reconeix que el branded content té cabuda als 
mitjans, “sempre que es presenti com un producte patrocinat 
i que no porti a confusió els lectors, oients i teleespectadors. 
El repte constant és la distinció entre el treball periodístic i la 
publicitat a les respectives plataformes”.

Per al president del Consell de la Informació de Catalunya, to-
tes les línies es van traspassar el 28 de gener del 2015, quan el 
Banc Santander va comprar la portada dels set diaris amb més 
difusió d’Espanya per anunciar el seu programa de beques uni-
versitàries. Un “fet clamorós”, diu, que va deixar en segon pla 
els temes noticiables de la jornada, com l’evolució del cas Pujol 
o el setantè aniversari de l’alliberament d’Auschwitz.

Preservar la separació entre informació i publicitat
A l’informe Periodistes que fan publicitat: un conflicte 
d’interessos, el Consell de la Informació de Catalunya aporta 
algunes recomanacions per preservar la integritat dels periodis-
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tes davant dels continguts patrocinats, com ara “no disfressar la 
presència de la publicitat”, no treballar alhora en una redacció i, 
al mateix temps fer publicitat comercial, i no deixar-se influir per 
un augment o reducció de la inversió publicitària per part d’una 
empresa a l’hora de decidir el tractament que ha de rebre en 
una peça periodística.

“En aquests casos sempre s’hauria d’especificar que estem 
parlant d’una col·laboració per seguir el principi de franquesa i 
neutralitat”, coincideix Sonia Carrasco, malgrat que matisa que 
no tot és blanc o negre en aquests tipus de continguts, ja que 
pot ser que els mitjans no estiguin “únicament cedint un espai 
publicitari, sinó aportant valor a l’audiència i, segons la seva 
implicació i rol, poden interpretar el projecte com a publicitari o 
com a projecte propi”.

Al Grup Godó, per exemple, opten per identificar el branded 
content amb la marca Brandslab o deixen clar que el contingut 
ha estat impulsat per un client, afegint el logotip de l’anunciant 
a la capçalera. “Si el contingut és de qualitat, és interessant 
per a l’audiència, està elaborat per un equip independent a la 
redacció i està identificat com a tal, no genera cap conflicte 
d’interessos”, considera Teodoro.

Són mesures, però, que alguns diaris digitals consideren insu-
ficients, i per això rebutgen la publicació de branded content. 
És el cas de Marea (“per blindar-nos davant de possibles pres-
sions”, asseguren), CTXT o infoLibre. Aquest darrer mitjà con-
sidera que “és un frau als lectors” fer publicitat utilitzant formats 
que són propis de la informació i que és insuficient avisar els 
consumidors amb “lletra petita”.

Per avaluar com els lectors consumeixen els continguts de mar-
ca, Contently, plataforma de màrqueting de continguts, va en-
questar 1.212 usuaris d’Internet als Estats Units i va concloure 
que el 34% dels consumidors considerava contingut editorial la 
publicitat nativa, mentre que el 43% interpretava aquests mis-
satges com un híbrid entre contingut elaborat per la redacció 
i anuncis. Només el 23% dels lectors identificava el contingut 
com a publicitari. (Infografies: Report.cat)
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Tot el que et van explicar sobre les 
“mentida news” eren “fake news”
Per Sergio Salgado, membre de la plataforma XNET / Público

Ha sortit de la impremta  #FAKEYOU: mentida news i desinfor-
mació. Monopolis de la manipulació informativa i retallades de lli-
bertat d’expressió, llibre coordinat per Simona Levi en la redacció 
col·laborativa del qual han participat diversos investigadors. He 
tingut l’ocasió de llegir-lo en diferents fases del seu desenvolu-
pament, però aquest article no pretén ser una ressenya del llibre 
-la lectura la recomano per pura higiene mental i supervivència 
política- sinó simplement una exposició d’algunes reflexions a les 

que m’ha donat peu la lectura del que a partir d’ara serà el llibre 
de referència sobre el tema de les fake news.

Començo proposant un experiment mental: Suposem que fos 
possible identificar totes les fake news publicades durant un pe-
ríode de temps determinat i classificar-les segons el seu tema. 
La meva aposta és que el tema sobre el qual es publica un 
major percentatge de mentida news no és cap conflicte inter-
nacional, algun tema social controvertit o ni tan sols la política 
electoral. El tema sobre el qual es publiquen més fake news és 
el tema de les fake news i d’Internet en general. Dit això, posi 
vostè totes les notícies sobre mentida news en quarantena fins 
que llegeixi #FAKEYOU. 

La majoria de professionals, intel·lectuals i autoritats que es-
criuen sobre mentida news ho fan partint de la base que, amb 
tota seguretat, les fake news són la major amenaça que existeix 
avui en dia a la llibertat d’expressió, que inclou per descomptat 
el dret a rebre informació veraç. Per acabar concloent sempre 
que, lamentablement i contràriament al que ells volguessin, no 
quedarà més remei que prendre algun tipus de mesura con-
tra la causa de el problema: la perillosa combinació de llibertat 
d’expressió de la ciutadania i Internet.
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El llibre parteix d’una base totalment diferent. Probablement les 
fake news siguin com a molt el segon major perill per a la lli-
bertat d’expressió. El major perill per a la llibertat d’expressió 
en aquests moments és la lluita dels nostres polítics contra les 
fake news perquè part d’aquest pressupost lliberticida tecnòfob 
i (interessadament o no) equivocat .

Al llarg de #FAKEYOU es demostra amb dades que:

Les fake news són els rumors de tota la vida amb els que 
l’ésser humà ha hagut de lidiar sempre i que sempre han es-
tat disruptius només quan s’activa la maquinària dels mono-
polis capaços de difondre massivament aquests rumors amb 
uns mitjans que cap ciutadà particular disposa. Si no fos per la 
presència d’aquests monopolis -els de tota la vida i els nous- 
que empitjoren la salut de la xarxa, de la informació i de la de-
mocràcia no estaríem parlant d’el problema de les fake news.

El negoci és rodó per als grans distribuïdors de fake news.- 
Els monopolis de la política que són els partits i les institucions 
fan el que sempre fan els polítics: proposar-se com a solució 
per als problemes que ells mateixos han causat.

Els monopolis de la informació culpen del problema a l’únic 
que amenaça el seu negoci: una xarxa oberta i neutral que fins 
ara ha demostrat ser un camp on les seves mentida news po-
den ser desmentides.

El missatge és clar: Internet és perillós, segueixin veient la tele-
visió i ningú sortirà ferit, però si s’entesten a seguir informant-se 
per vostès mateixos no ens quedarà més remei que limitar la 
llibertat d’expressió.

I ja que #FAKEYOU deixa enquadrat el debat sobre les mentida 
news , vull aprofitar per parlar d’algunes coses de les que no 
estem parlant mentre parlem de fake news.

Comencem per les fake news sobre les fake news. Tot i la 
ingent quantitat de diners invertida en la investigació no s’ha 
aportat ni una sola prova concloent que a través de Facebook 
s’hagin manipulat les eleccions americanes. Per l’amor de Déu! 
No són capaços de distingir l’art del porno, però són capaços 
del no-res de convertir-te en un votant de Trump?!

“Facebook es ven als anunciants com un actor rellevant en la 
creació d’opinió” i Zuckerberg va tenir el millor anunci publicitari 
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de la història el dia que va comparèixer davant el Senat en-
tonant un mea culpa (relatiu) perquè la seva màquina era tan 
poderosa que sense voler havia posat de president dels Estats 
Units a un milionaris cutre d’un reality.

Saben del què, en canvi, sí que hi ha proves prou clares ?: Fa-
cebook fa publicitat enganyosa sobre el seu impacte. Facebook 
reconeix que ha estat donant dades falses sobre l’audiència 
dels seus vídeos. Segons la demanda dels anunciants un 
“error” d’entre entre un 150% i un 900%,  durant més d’un any. 
Suficient perquè qualsevol altre empresari estigués a la presó 
per estafa.

Existeixen proves clares també que Facebook està morint com 
a negoci i pateix des de fa anys una crisi d’interacció i un aban-
donament per part de la gent jove. Se li està posant cara de 
MySpace. Sembla evident que Zuckerberg dóna ja el vaixell 
per enfonsat i pensa ja en el salt all següent negoci i és aquí on 
estem lluitant els activistes per la llibertat a Internet.

És molt més realista i útil si volem sobreviure políticament en-
tendre el tipus de paper real que Facebook juga en aquesta 
guerra d’informació: serveix per generar escombraria informati-

va i omplir amb ella el teu timeline fins que desisteixis d’intentar 
informar-te per tu mateix sobre un tema. Per això i res més. I 
ja n’hi ha prou.

Preocupem-de les armes i tècniques que sí sabem i de les que 
sí tenim proves que s’estan fent servir. No són una Intel·ligència 
Artificial, ni xarxes neuronals ni algoritmes secrets ni cap com-
plexa tecnologia de manipulació que a la fi resulta ser va-
porware i pur màrqueting d’una empresa: són, per exemple, 
fotos de pits.

Durant la primavera àrab alguns companys russos em comen-
taven que cada vegada que intentaven estructurar el descon-
tentament contra Putin en hashtags de Twitter com feien en el 
nord i sud de la Mediterrània, aquests hashtags s’omplien de 
porno fins a esdevenir inútils per al fi que es perseguia.

Fa uns dies vaig tornar a llegir la mateixa estratègia per part 
del règim xinès per minar l’autoorganització línia dels manifes-
tants de Hong Kong. També fa uns dies es filtrava un manual 
de manipulació del règim xinès per les protestes de Hong Kong. 
Un cop més ni rastre de les futuristes tecnologies a les que els 
donem la culpa de tot el que no ens agradi.
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En lloc d’això: repetir fins a la sacietat que són violents, que no 
són patriotes, parlar de la minoria silenciosa... i una llarga llista 
de tècniques que ha patit tot el que s’hagi manifestat contra el 
poder avui, al segle XX i en al XIX.

Encara que cap prova ho avali, necessitem un boc expiatori 
per a explicar-nos a nosaltres mateixos que Trump, el Brexit 
o Bolsonaro hagin guanyat. El conte de les fake news és un 
conte interessat que ens expliquen polítics i empresaris, però 
també un conte autocomplaent que ens expliquem a nosaltres 
mateixos. Aquesta és la reflexió a la qual he arribat a partir de 
la lectura d’#FAKEYOU. Mentre seguim explicant-nos aquest 
conte, no només estarem creient les seves mentides sinó que 
no estarem analitzant els problemes reals i per tant no serem 
capaços d’abordar-los.
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