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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.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: La indústria de la premsa espanyola genera 6.200 milions anuals i més de 36.000 llocs de treball
D’AQUÍ I D’ALLÀ: 35 mitjans valencians de proximitat “fan pinya” amb l’AMIC

COMUNICACIÓ DIGITAL
Newsonomics: The New York Times vol captar subscripcions entre els lectors

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La publicitat el 2020: dominaran les xarxes socials i el vídeo en línia, malgrat el mesurament

NOVES EINES
Soundtrap for Storytellers, eina per crear podcasts

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
“Fast content”, la tendència d’oferir continguts breus i creatius

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La barreja de periodisme i publicitat genera confusió
TRIBUNA: Les subscripcions: del valor afegit a la retenció
ENTREVISTA: Mitjans de comunicació: cap a la creació d’una etiqueta “AOC” per a articles de qualitat?
ANÀLISI: L’accés gratuït a Internet hauria de ser un estudi bàsic sobre drets humans
DOSSIER: Com estan innovant els verificadors contra la desinformació
OPINIÓ: Als periodistes doneu-los de menjar
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La indústria de la premsa espanyola 
genera 6.200 milions anuals i més de 
36.000 llocs de treball
Per Asociación de Medios de Información (AMI)

Aquestes dades es recullen en el primer informe Contribució de 
la Premsa a Espanya sobre la implicació i l’impacte que té el 
sector en termes econòmics, socials, ocupabilitat i culturals en 
la societat espanyola, elaborat per AMI i Deloitte.

Com a resultat de la seva activitat, la indústria de la premsa espan-
yola genera més de 6.250 milions d’euros, dels quals 5.222.000 són 
fluxos econòmics generats en el mercat espanyol. Una altra dada 
destacable és que el sector genera més de 36.000 llocs de treball 
(directes, indirectes i induïts). A més, s’estima que el potencial im-
pacte de la taxa als serveis digitals seria de 2,7 milions d’euros.

Els encarregats de presentar l’estudi abans d’ahir, dimecres, 
van ser Ramón Alonso, director general d’AMI i Carmen Igle-
sias, sòcia directora de les indústries de Mitjans de Comunica-
ció i Tecnologia per Deloitte Espanya. Durant la xerrada, Alon-
so va declarar que el sector “gaudeix de bona salut. Tenint en 
compte que mai hem tingut un ajut directe i que encara estem 
sortint d’una crisi molt llarga i molt dura, les dades demostren 
que estem forts i que tenim un futur molt bo”.

L’informe, que inclou a 80 capçaleres dels editors integrats a 
l’AMI, destaca que el sector editorial representa un terç del 
producte interior brut (PIB) de la Indústria Cultural i Creativa, 
en la qual es troba el sector de la premsa. D’aquesta mane-
ra, els grups de premsa representen el 71% del volum total 
de l’activitat econòmica del sector, seguit pels punts de venda 
(18%) i les distribuïdores (11%).

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Segons l’estudi, dels 6.231.000 d’euros generats pel sector, gai-
rebé la meitat es produeixen a través de l’impacte induït a ter-
cers com a allotjament, menjar, entreteniment, turisme o farmàcia. 
Així, l’informe conclou que per cada euro de producció directa dels 
grups de premsa, es generen sis euros addicionals en l’economia.

Les conclusions d’ocupabilitat també són molt destacables. 
L’estudi apunta que per cada ocupació directa generada pels 
grups de premsa, es creen cinc llocs de treball a Espanya. A 
més, es generen 36.333 llocs de treball pel sector, el 60% pels 
grups de premsa. D’aquests, 13.272 corresponen a llocs de 
treball directes de grups de premsa, empreses distribuïdores i 
punts de venda.

En termes de fiscalitat, la taxa efectiva aplicada al sector de 
l’empresa és del 29%, per sobre del tipus nominal del 25% de 
l’Impost de Societats, el que es reflecteix en una contribució 
tributària de 49,2 milions d’euros en 2018. l’estudi indica també 
que per cada euro del benefici abans d’impostos, dels grups de 
premsa van contribuir a 2018 amb 0,29 euros d’impostos su-
portats. Per tant, la premsa espanyola contribueix a la Hisenda 
Pública suportant i recaptant impostos per un valor del 7,77% 
de la seva xifra de negoci.

Durant la presentació de l’informe, Concha Iglesias va expli-
car que el possible impost als serveis digitals, encara pendent 
d’aprovació, tindrà un impacte addicional sobre el sector de la 
premsa a Espanya, que serà “un dels sectors afectats” . Segons 
l’estimació de l’informe, l’impacte seria de 2,7 milions d’euros.

A més, des del punt de vista de l’impacte sociocultural, la in-
vestigació indica que “la premsa es posiciona com a garant de 
credibilitat en un escenari de creixent preocupació per la ve-
racitat dels continguts”. L’estudi destaca que el rànquing del 
Digital News Report 2019 afirma que la premsa en paper és 
el mitjà amb major nivell de credibilitat a Espanya (34% dels 
enquestats), per davant de la televisió (33%) i els diaris online 
(31%). Així mateix, l’informe també reflecteix que el 76% de la 
capacitat editorial de la premsa espanyola es destina a infor-
mar sobre aspectes culturals, econòmics i d’actualitat, el que  
suposa 1,2 milions de pàgines editorials anuals dedicades a 
aquests temes.

D’altra banda, l’informe apunta que 2018 va recollir la millor 
dada històrica tant de lectors de notícies digitals (amb gairebé 
8.000 milions d’euros, el que implica un 14% més que l’any 
anterior), com de lectors de la versió impresa i digital, on la xifra 
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va ascendir a 3.400 milions de lectors (un 4% més que l’any an-
terior). Sobre això, Ramón Alonso va destacar que els mitjans 
d’AMI tenen un 50% més de lectors diaris que fa 20 anys.

Finalment, Alonso va defensar que els mitjans de l’associació 
han tingut “un paper clau tant en la transició com en tota la 
història recent d’Espanya” i ha afegit que “sempre han tingut 
la certesa que l’impacte del sector a la societat era molt impor-
tant”. (Foto: UAO)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix gratuïtament el Resum 
Executiu AMI 2019 només CLICANT AQUÍ 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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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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35 mitjans valencians de proximitat 
“fan pinya” amb l’AMIC
Per Carles Desfilis, Sandra Alonso / Valencia Extra

  
Asseguren que no tenien encara uns objectius marcats a l’hora 
de néixer, però que d’haver-los “s’han superat totes les expec-
tatives”. En vuit mesos, ja són 35 mitjans valencians, en va-
lencià i de proximitat els que han decidit associar-se a l’AMIC. 
L’experiència, tot i que amb història i una sòlida xarxa a Cata-
lunya, és nova a la Comunitat Valenciana. Una forma de ‘fer 
pinya’ entre els diversos mitjans de proximitat valencians que, 

en paraules del subdirector general de Política Lingüística del 
Govern valencià, Marc Jiménez, “cohesionen el territori”.

Dilluns es va presentar, formalment, l’Associació de Mitjans de 
Comunicació i Informació de la Comunitat Valenciana, resumit 
com AMIC Valencians. Per Jiménez, una forma de generar una 
“veu potent per relacionar-se amb administracions i altres enti-
tats”, una “articulació” de la premsa de proximitat: “Així té una 
veu i aconsegueixen que els mitjans en valencià, que és una 
cosa a destacar, puguin agrupar-se i tenir una veu represen-
tativa”.

Mitjans associats, interessats, representants institucionals i 
convidats es van donar cita en un hotel de València per donar 
la benvinguda a AMIC i, amb les ponències de Susana Lluna i 
Rosalía Lloret, aprendre sobre els “molts reptes” del periodisme 
de proximitat.

Segons el president de l’Associació, Ramon Grau, que els mi-
tjans de proximitat valencians “‘s’articulin” és una cosa “molt 
positiva”, encara que, assegurà, “no hi ha una altra”: “Hem 
d’anar tots junts davant les restes que té el nostre sector: les 
noves tecnologies, la innovació, els nous hàbits de consum...”. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Tot això sense oblidar, va afirmar, que “la premsa de proximitat 
és la premsa que cohesiona el territori”, amb una informació 
propera als interessos de la ciutadania.

Territori, societat i democràcia
AMIC Valencians neix amb la voluntat, segons Grau, de ser una 
eina “útil al col·lectiu” de mitjans, que es materialitza a través 
de formació o campanyes col·lectives. “Ja som 35 mitjans. Hem 
superat els 30 en poc més de vuit mesos”, va sentenciar.
Per al subdirector de Política Lingüística, aquesta agrupació de 
mitjans valencians i en valencià significa la “enhorabona de la 
societat civil valenciana”. Va assegurar que, en un context de 
sobre informació de grans capçaleres, és la premsa de proxi-
mitat la que juga un paper clau: “Nosaltres no deixem de ser 
una societat molt propera, on la relació amb els veïns i l’entorn 
proper és encara molt directa. Faltava cohesionar tots aquests 
mitjans de comunicació de proximitat, referents durant molts 
anys que ara, amb l’associació, milloraran encara més la seva 
situació”.

La directora general de Promoció Institucional, Fernanda Es-
cribano, creu que cal donar força a la informació de proximitat 
“que, d’alguna manera, la ciutadania entén més propera a les 

seves inquietuds i necessitats”: “No puc dir més que la meva fe-
licitació per aquesta iniciativa”. Per Escribano, en sintonia amb 
el seu company del Botànic, creu que “la proximitat cohesiona 
el territori, la societat i la democràcia”: “Els ajuntaments fan una 
política més propera a la ciutadania que potser l’autonòmica, 
nacional o, més lluny encara, l’europea. A nivell mediàtic pot 
ser similar: com més proper sigui el mitjà a la societat, més 
cohesionarà aquestes voluntats i inquietuds”.

Sinergies
Abans de donar pas a la Jornada de Mitjans d’Informació de 
Proximitat: Innovació i nous models de negoci, el director de 
València Extra, Àlex Ladrón de Guevara, va fer públiques les 
bones xifres de l’inici de l’Associació: “Ja hem arribat als 35 
[mitjans associats] i, previsiblement, acabarem l’any arribant als 
40”.

Segons va apuntar Ladrón de Guevara, AMIC Valencians con-
forma una xarxa de mitjans de proximitat que, al “fer pinya”, po-
den donar-se suport els uns als altres. És l’exemple de les cam-
panyes de publicitat conjuntes als mitjans associats, i l’obertura 
de noves possibilitats “per arribar a clients molt potents”. Es 
tracta d’unes “sinergies” que generen “nous projectes de futur”, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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assegurà, als diferents mitjans de proximitat de la realitat valen-
ciana: “Com més sumem, millor”. (Foto: Diari La Veu)

Els col·legis de periodistes reclamen 
una legislació enfront dels vetos

La Xarxa de Col·legis Professionals de Periodistes d’Espanya 
ha convocat una reunió plenària, en la qual participaran els nou 
Col·legis que la integren. L’objectiu: abordar les possibles me-
sures a emprendre des de la professió en defensa dels perio-
distes. Tot després dels creixents atacs que vénen suportant els 
professionals i que s’ha intensificat a Catalunya. I com un pas 
més enllà, els vetos que formacions polítiques, com Vox, han 
realitzat a determinats mitjans de comunicació en la cobertura 
informativa de les passades eleccions generals.

Els col·legis advoquen per una resposta contundent i cridaran a 
la unitat d’acció de periodistes, mitjans de comunicació, univer-
sitats i altres organitzacions professionals. Creuen que el que 
està en joc és el dret fonamental d’informació de la ciutadania i, 
per tant, reclamaran a les formacions polítiques amb represen-
tació parlamentària que impulsin la promulgació de les lleis ne-

cessàries per millorar la protecció dels periodistes en l’exercici 
de les seves funcions. La reunió es farà demà, dissabte, a Ma-
drid. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Problemes en la renovació del 
conveni de Vocento

Recentment, representants de Vocento i del Comitè d’Empresa 
del diari ABC s’han reunit per afrontar la renovació d’aquest acord 
laboral i, de moment, les postures es troben distants. Cal tenir en 
compte que els empleats del diari monàrquic van acceptar, al des-
embre de 2017, que en el conveni que estaria en vigor fins al 31 
de desembre de 2019 s’establís una rebaixa del 7% en els salaris 
dels treballadors que percebessin més de 25.000 euros anuals.

També es va pactar una suspensió de les aportacions al pla 
de pensions d’aquests empleats. Atès que el conveni tenia vi-
gència entre 2017 i 2019 i es va signar al desembre de 2017, 
l’empresa i el Comitè d’Empresa van acordar retallar nou dies 
de la nòmina d’aquest any, cosa que es va fer efectiva. La pro-
posta inicial -després denunciar el conveni- és la de disminuir la 
tisorada en un 33% el 2020 i eliminar-lo definitivament en 2021. 

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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L’empresa ha expressat la seva indisponiblitat, per raons econò-
miques, per complir amb el compromís que va adquirir amb els 
treballadors en 2017, que és el de recuperar el 7% de la retalla-
da que es va aplicar en l’anterior conveni. Durant aquest primer 
exercici, també ha plantejat la possibilitat de no fer aportacions al 
pla de pensions, a canvi d’integrar aquesta quantitat en el salari 
fix. Diverses veus de la plantilla van expressar el seu malestar 
per les condicions proposades. (Font: El Independiente)

Un jutge imputa periodistes de vuit 
mitjans per informar sobre el sumari 
dels CDR
El titular del Jutjat d’Instrucció Número 41 de Madrid, Juan Car-
los Peinado ha acordat la imputació de periodistes d’El Mundo, 
El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Espanyol, la 
Cadena Ser i RTVE per publicar informacions d’interès públic 
sobre el sumari dels membres dels Comitès de Defensa de la 
República (CDR) detinguts i empresonats per terrorisme per or-
dre de la Audiència Nacional. Peinado ha acordat la imputació 
dels professionals dels mitjans de comunicació sense demanar 
prèviament informe de el Ministeri Públic.

Els periodistes són investigats per un delicte de revelació de se-
crets per revelar dades d’interès públic sobre els membres dels 
CDR que suposadament pretenien cometre accions de caràc-
ter terrorista a Catalunya i assaltar el Parlament el dia que el 
Tribunal Suprem notifiqués la sentència del Procés.  Aquestes 
informacions van ser publicades quan les actuacions es troba-
ven sota secret de sumari. (Font: El Mundo)

Associacions i sindicats de 
periodistes rebutgen les imputacions, 
“un atac a la llibertat d’informació”
Diverses associacions i sindicats de periodistes han rebutjat 
les imputacions fetes pel titular de Jutjat d’Instrucció Número 
41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. “És un atac a la llibertat 
d’informació que garanteix la Constitució i a més contradiu la 
reiterada jurisprudència de Tribunal Constitucional (TC)”, ha 
assegurat el secretari general de la Federació de Sindicats de 
Periodistes (FeSP), Agustín Yanel, qui ha rebutjat la decisió del 
jutge de citar-los com a imputats “només perquè van informar 
d’un sumari”.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La FAPE ha emès un comunicat en el qual insta el jutge a aixecar 
la imputació dels periodistes, “en benefici dels drets constitucio-
nals a la llibertat d’expressió i d’informació, pilars fonamentals” 
del sistema democràtic espanyol. El comunicat recorda que els 
periodistes “no cooperen en la revelació de secrets, com assen-
yala el magistrat, sinó que exerceixen el seu dret constitucional 
a difondre informació veraç, verificada i contrastada amb fonts 
fiables i d’interès general”.  La Federació de Periodistes també 
recorda, d’altra banda, que el Codi Deontològic de la FAPE es-
tableix que el secret professional “només pot vulnerar-se en els 
casos en què la font ha mentit fefaentment o si la informació pot 
derivar en un crim o un delicte molt greu”. 

També ha parlat Juan Caño, recent nomenat president de 
l’APM, el qual ha rebutjat la citació judicial com investigats dels 
12 periodistes i considera que “els que han de guardar silenci 
són els funcionaris i no els periodistes, el deure és difondre in-
formació veraç i contrastada sobre assumptes d’interès públic”. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Joan Maria Morros nou degà del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya

La degana del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya, Neus Bonet, 
anuncia que deixa el càrrec per 
motius personals. El vicedegà, 
Joan Maria Morros, assumeix el 
deganat per acord de la junta de 
govern. Neus Bonet ha explicat 
als membres de la Junta que els motius que l’han portat a pren-
dre aquesta decisió són estrictament personals.

La junta ha aprovat en la mateixa sessió, com determinen els 
Estatuts del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que Joan Ma-
ria Morros, fins ara vicedegà, passi a ocupar el càrrec de degà 
del col·legi fins que es convoquin les pròximes eleccions, pre-
vistes d’aquí un parell d’anys. El relleu es formalitzarà a mitjans 
del mes de desembre.

Joan Maria Morros i Cuadras és un periodista català de ràdio i 
televisió, actualment cap d’Informatius de les emissores RAC 1 
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i RAC 105, del Grupo Godó, i s’ha compromès a “continuar en la 
defensa dels periodistes davant qualsevol tipus d’ingerències, 
coaccions i agressions i reforçar el paper del Col·legi de Perio-
distes com a entitat que treballa per la defensa del periodisme 
a Catalunya”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: RAC1)

Fernández-Galiano candidat a presidir 
l’AMI (ex-AEDE)

La AMI -antiga AEDE-, la patronal que agrupa els editors de 
premsa escrita, té ja un ferm candidat a liderar l’organització 
una vegada conclogui el mandat de Javier Moll. Antonio Fer-
nández-Galiano, president d’UniDAD Editorial, ha presentat la 
seva candidatura, que compta amb el suport dels membres de 
l’associació per convertir-se en el segon president després de 
la seva refundació el 2017, que va obrir la porta d’entrada a 
diaris digitals i gratuïts.

L’editor d’El Mundo, Marca i Expansión ha fet el pas després 
que Carlos Godó no mostrés interès per al càrrec, desoint la 
proposa d’alguns membres de l’actual junta directiva, segons 
va publicar El Independiente. La decisió final es prendrà a 

l’Assemblea anual de la patronal, que se celebrarà a principis 
de desembre .

En l’actual Comissió Executiva d’AMI estan representats pri-
mers espases del sector. La integren Manuel Mirat (CEO de Pri-
sa), Luis Enríquez (CEO de Vocento), Antonio Fernández Galia-
no (Unidad Editorial), Antonio Miguel Méndez Pozo (president 
de Promecal), Fernando de Yarza (president d’Henneo) i Carlos 
Godó (CEO de grup Godó). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Premi a un estudi sobre la premsa 
lleidatana

L’investigador Albert Royo ha estat proclamat guanyador del 
30è Premi Josep Lladonosa d’Història Local dels Països Ca-
talans, amb l’obra titulada La premsa a la demarcació de Llei-
da 1898-1939. Es tracta d’un estudi interdisciplinar de la his-
tòria de la premsa lleidatana durant aquest període. El guardó 
l’atorguen l’Ajuntament d’Alguaire (Segrià) i el Patronat Munici-
pal Josep Lladonosa i Pujol, que està integrat pel mateix con-
sistori, la Universitat de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià 
i la Diputació de Lleida. El treball guanyador es convertirà en el 
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llibre del Sant Jordi vinent que el diari La Mañana regalarà als 
seus lectors, atorgant així una difusió popular a la investigació 
científica, habitualment relegada a les aules.

El vicepresident de la Diputació de Lleida, Ferran Accensi, va 
destacar que el Premi Josep Lladonosa permet “prestigiar i in-
centivar la investigació al voltant de les històries locals, aque-
lles que expliquen els fets que ens són més propers als pobles 
i viles, i per tant a les persones que en elles hi viuen”. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Newsonomics: The New York Times 
vol captar subscripcions entre els 
lectors
Per Ken Doctor / Nieman Lab

Hi ha fricció. I després hi ha una fricció estúpida.

Tothom en el negoci de subscripcions decau la fricció, fent mas-
sa passos entre el comprador que seria i la compra en si. Intro-
duïu el número de la targeta de crèdit; escriviu la vostra adreça; 
trieu un nom d’usuari i una contrasenya; ho sentim, la vostra 
contrasenya ha de tenir com a mínim 3 caràcters en majúscu-
les, 2 caràcters en minúscula, un nombre superior a 6 i dos de 
%, & i #. Massa paraules, pàgines, clics.

Bona part d’això és difícil d’evitar. Però, com a consumidors 
de notícies, ens trobem amb una fricció estúpida tot el temps. 
Seguiu un enllaç a un lloc de notícies al qual ja us heu subscrit, 
però apareix una pantalla d’inici de sessió. “Ugh, ja no em co-
neixeu?”, Cridem, en silenci o d’una altra manera.

Afrontar (i donar forma) tot el que aquesta fricció és una part del 
pla del New York Times per a la dominació mundial de la subs-
cripció de notícies digitals. El conseller delegat del Times, Mark 
Thompson, em va descriure aquella part de l’estratègia del diari 
en una entrevista després que la companyia notifiqués els seus 
resultats del tercer trimestre de la setmana passada.

The Times ha decidit obligar els no subscriptors a registrar-se 
per tal de mostrejar fins i tot un parell d’articles. Però el mo-
viment també té un impacte en els subscriptors, que sovint 
s’inicien a la sessió en alguns dispositius o en algunes aplica-
cions, però no en d’altres, cosa que els fa aparèixer anònims. 
És “confús per als consumidors i confús per a nosaltres. Algú 
que és un subscriptor de deu anys molt fidel, es converteix en 
un usuari anònim.”
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Què guanya el Times? Millor informació sobre els possibles 
subscriptors, sí, però també un millor coneixement de l’activitat 
dels subscriptors a través de dispositius, desbloquejant una 
personalització més precisa. Això aprofundeix la relació alhora 
que proporciona valor en les dues direccions.

Aquest nou èmfasi en el registre serveix per a un objectiu ge-
neral: l’objectiu de Thompson és assolir els 10 milions de subs-
criptors el 2025, cosa que va crobrint des que ho va exposar 
fa tres anys. The Times és ara a més del 40 per cent del camí, 
sorprenentment per a molts, i Thompson diu que estan en el 
camí per assolir-lo o superar-lo en cinc anys. 

Quan va profetitzar el número de deu milions a analistes finan-
cers, el Times tenia 1,6 milions de subscripcions digitals a les 
seves notícies i productes de nínxol. 10 milions semblaven un 
tram brutal. Avui en dia, té prop de 5 milions. Aquests són els 
números clau:

4,9 milions. Aquest és el nombre total de subscriptors del New 
York Times en general, entre impresos i digitals. Ja és tres ve-
gades superior al punt àlgid dels primers temps d’impressió.

4,1 milions. Això és aproximadament la quantitat de clients de 
notícies que paguen el Times a través del digital (3.197.000 
subscripcions) i impressions (869.599 circulació mitjana diu-
menge).

856.000. Aquest és el nombre de subscriptors dels seus pro-
ductes que no són notícies, mots encreuats i cuina, sobre tot.

10 milions. Aquest és l’objectiu del Times per a 2025 per als 
subscriptors digitals. La seva corba de creixement, segons el 
conseller delegat, Mark Thompson, preveu que s’arribarà a 
temps.

500.000: és el nombre de subscriptors del Times fora dels Es-
tats Units. Potser paguen menys per les seves subscripcions 
que els clients nord-americans, però la seva importància per al 
Times és cada vegada més gran. Avui, constitueixen el 16 per 
cent de tots els subscriptors del Times; per al 2025, el Times 
preveu que un 20 per cent d’ells –o dos milions en total– ho 
seran.

Thompson i jo vam discutir sobre aquests números, a més del 
perquè i de com ha canviat el temps i  com The Times ben 
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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? 
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aviat cobrarà més als seus lectors més fidels. I del idioma: “el 
Times pensa que el lector de fora els Estats Units se sentirà 
més còmode llegint l’Opinió en el seu idioma”. (Il·lustració: The 
Algemeiner)

Creixement del 208% dels subscriptors 
de notícies digitals durant cinc anys

Bona notícia per als editors centrats 
en generar ingressos directes del 
lector. El nombre de subscriptors de 
notícies digitals a tot el món ha aug-
mentat un 208% en cinc anys fins al 
2018 i s’espera que creixi un 13% 
més el 2019, segons l’informe World 
Press Trends 2019 de WAN-IFRA, 
publicat recentment. Així, el creixe-
ment dels ingressos digitals continua 
contrarestant algunes de les caigu-
des impreses que han provocat la 
contracció dels ingressos totals de la indústria durant els últims 

cinc anys. Es preveu que aquesta tendència àmplia continuï al 
2019. L’informe, que arriba a la seva 30a edició, analitza da-
des recollides de l’enquesta anual de WAN-IFRA a més de 50 
països. També inclou informació i dades dels socis globals de 
WAN-IFRA, inclosos ZenithOptimedia, IPSOS, PwC, Chartbeat, 
Parse.ly i IO Technologies.

Tot i que hi ha preocupacions creixents sobre la fatiga de la 
subscripció, els números de públic continuen sent encoratja-
dors. Els autors fan referència a les dades de Chartbeat extre-
tes de 248 països que demostren que el nombre de visites de 
pàgines de convidats ha augmentat un 76% en els 11 mesos 
fins a febrer de 2019. Suggereixen que es tracta d’una indicació 
que els consumidors de notícies de tot el món busquen fonts 
fiables enmig de la creixent marea de desinformació i desinfor-
mació.

La majoria d’aquest trànsit prové del mòbil. Les dades de Chart-
beat mostren que el 56% de les audiències digitals que acce-
deixen a llocs de notícies des de dispositius mòbils, eclipsant el 
trànsit des de PC i tauletes d’escriptori. El contingut rellevant és 
clau per aconseguir la fidelització, per la qual cosa els usuaris 
lleials són el principal contribuïdor al trànsit en línia. A nivell 
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mundial, són més de dos de cada cinc visualitzacions de pà-
gines. 

L’enquesta va trobar que la majoria dels enquestats veuen el 
creixement de les audiències digitals, específicament les de les 
xarxes socials, com l’oportunitat potencial més important. Els 
editors han de passar d’una mentalitat centrada en la producció 
de notícies a una mentalitat centrada en atendre les necessitats 
dels usuaris de notícies.

L’informe és optimista i espera que els números d’audiència 
creixin en els pròxims anys, a mesura que els editors més 
avançats continuïn innovant, aportant valor a les comunitats 
i prosperant. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Il·lustració: 
WAN-IFRA)

NOTA: Els nostres lectors poden ampliar la informació des 
d’aquest link, des del qual es pot adquirir el report al preu de 
250 euros. 

La lluita dels editors europeus contra 
Google i Facebook
Davant el duopoli de Google i Facebook, molts editors europeus 
s’estan unint en les denominades aliances d’inici de sessió que 
permeten als usuaris utilitzar un sol compte per registrar-se a 
múltiples llocs. Això permet mantenir una relació directa amb 
els usuaris i que els mitjans obtinguin accés a les dades per 
oferir-los als anunciants.

Alemanya. El mercat alemany és el més avançat en oferir 
aquest tipus de solucions. La principal és Verimi, que no es 
defineix com una aliança d’inici de sessió, sinó com un espai 
segur per a la identitat digital dels usuaris a l’oferir múltiples 
serveis: des informatius fins bancaris.

Portugal. La iniciativa va començar el 2017 sota el nom Project 
Nònius i el ritme d’implementació està sent lent. En l’actualitat 
compta amb 1,5 milions d’usuaris registrats, menys d’una quar-
ta part del mercat mensual d’Internet del país lusità.

França. Aquest mateix any 10 companyies de mitjans s’han 
unit per crear PassMedia, que començarà a estar disponible a 
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finals d’any. A diferència de les altres plataformes, les úniques 
dades que recol·lectarà seran els emails dels usuaris.

Resultats. A aquestes iniciatives, se sumen altres en països 
com Suïssa i Finlàndia. Ara tot són incògnites: encara és massa 
aviat per veure els efectes d’aquestes aliances en els pressu-
postos publicitaris de Google i Facebook, però potser en un 
futur pròxim aquestes iniciatives es converteixen en la salvació 
dels editors i la seva més gran defensa davant els gegants tec-
nològics. (Font: CTRL)

Octubre porta El País al lideratge 
digital
  

El País ha aconseguit escalar fins al primer lloc de la classi-
ficació com a diari digital més llegit després d’obtenir més de 
20,5 milions d’usuaris únics a l’octubre, segons les dades de 
comScore. D’aquesta manera, el diari que comanda Soledad 
Gallego-Díaz destrona El Mundo, que des de juliol havia revali-
dat de forma ininterrompuda el control de el rànquing.

A destacar que El Mundo també sucumbeix davant La Vanguar-
dia, que ocupa la segona posició. És més, el diari barceloní fre-
ga el primer lloc després d’anotar-se 20.458.000 usuaris únics, 
fent que El Mundo tanqui el podi amb 20.124.000 usuaris únics. 
Per la seva banda, ABC revalida la quarta posició sense proble-
mes al collir més de 19,4 milions d’usuaris únics.

Una sorpresa més d’aquesta nova edició del rànquing la tro-
bem en la cinquena posició, que torna a ser de 20 Minutos. El 
diari propietat de Henneo aconsegueix a l’octubre 16.862.000 
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usuaris únics, el que li permet imposar-se a El Confidencial, 
que també recupera un lloc pel que fa a el mes anterior amb 
16.522.000 usuaris únics. El més perjudicat del mes d’octubre 
és El Espanyol,  que deixa de ser el nadiu digital líder i passa 
a la setena plaça després de marcar 16.460.000 usuaris únics. 
A més, OK Diario (12.274.000 usuaris únics) amplia l’avantatge 
que el separa d’El Periódico  (10.099.000 usuaris únics), men-
tre que eldiario.es, que aconsegueix 9.686.000 usuaris únics, 
tanca la classificació apropant-se a la novena plaça. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 20minutos)

La taxa Google tindria un impacte 
marginal en la premsa espanyola

El Impost Sobre Determinats Serveis Digitals  (ISDSD), popu-
larment conegut com a taxa Google, que pretén aprovar el Go-
vern espanyol una vegada format el nou Executiu, perd força. 
Fa un any, quan va ser plantejat per primera vegada, es va 
témer que la seva aplicació pogués tenir greus conseqüències 
sobre l’activitat dels mitjans de comunicació .

Una preocupació fundada el que, tal com està plantejada ac-
tualment, la taxa gravaria a les empreses que facturin 750 mi-
lions d’euros a tot el món i amb ingressos digitals superiors a 
més de 3 milions d’euros a Espanya. Complir aquesta premis-
sa, suposaria un cop fiscal per a Unidad Editorial i Prisa, les 
úniques empreses de mitjans que compleixen amb aquestes 
condicions i sobre les quals s’aplicaria un tipus impositiu del 3% 
sobre la facturació digital.

No obstant això, la realitat és que l’aprovació d’aquest grava-
men tindria un impacte més aviat marginal sobre els mitjans 
espanyols. Haurien d’abonar al fisc 2,7 milions d’euros anuals, 
una part mínima tenint en compte que el Govern pretén recaptar 
1.200 milions amb un gravamen pensat en les grans compan-
yies tecnològiques, com Google, Facebook, Amazon o Apple. 
Des d’alguns sectors consideren que es tracta d’un càlcul opti-
mista. (Font: Control)
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La Razón accelera la seva 
transformació digital i implanta la 
plataforma del Washington Post

La Razón tenia un dèficit molt clar en la seva versió digital res-
pecte a la competència. De fet, mai ha aparegut en les primeres 
posicions dels rànquings d’audiència que mensualment emet 
Comscore. El seu trànsit està molt per sota de les seves pu-
blicacions rivals, com són El País, La Vanguardia, El Mundo 
i ABC; capçaleres que lideren la classificació de digitals amb 
més usuaris únics d’Espanya.

Per remeiar aquesta posició de desavantatge, va arribar fa una 
mica més d’un any a La Razón el periodista Sergio Rodríguez 
com a subdirector digital de la publicació del grup Planeta. Pro-
cedia d’El Mundo, on va arribar a ser director de Transformació 
Digital i Innovació de el diari. Una de les seves primeres deci-
sions va ser contactar amb The Washington Post per contractar 
la seva plataforma de gestió de continguts, anomenada Arc. 
Sis mesos després La Razón ja ha llançat la seva nova versió 
web amb aquesta tecnologia integrada. 

Aquesta tecnologia permet als periodistes de La Razón publicar 
les seves notícies amb més rapidesa , el que millorarà la pro-
ductivitat de la redacció; i que les pàgines es carreguin a màxi-
ma velocitat; entre altres funcionalitats. A més, Arc conté eines 
com Websked o Pagebuilder que facilitaran la forma de ges-
tionar les notícies i la portada del web. (Font: Dircomfidencial)

El País s’alia amb Facebook Watch 
per llançar un nou format de vídeo

El País  ha decidit asso-
ciar-se amb Facebook 
Watch per desenvolupar 
un nou format de vídeo 
que es publicarà a la pà-
gina que posseeix el diari 
a la xarxa social que co-
manda Mark Zuckerbeg cada dimarts durant el proper any. Els 
reportatges de “Dale una vuelta” (com es diu la iniciativa sor-
gida després de l’acord per les dues companyies) intentaran 
aportar solucions a alguns dels desafiaments de present, com 
el canvi climàtic, la intel·ligència artificial, el futur de la feina, la 
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tecnologia de l’alimentació o la lluita per la desigualtat, entre 
d’altres.

D’aquesta manera, l’equip de reporters de El País s’acostarà 
cada setmana als escenaris on es plantegen els problemes i 
parlarà amb els protagonistes que treballen per donar-li la volta 
a les coses. Tots els reportatges es fixaran en contextualitzar 
la història, aportant dades, gràfics de situació i animacions que 
ajuden a explicar cada un dels temes. En el primer capítol, pu-
blicat aquest dimarts, el diari viatja fins Villahoz (Burgos), un 
poble de només 150 habitants que per combatre la despoblació 
s’ha proposat ser el primer poble ‘startuper’ d’Espanya. El País 
és el diari que més èxit recull en plataformes com Youtube, on 
suma 724.000 subscriptors, o Instagram, on acumula gairebé 
660.000 seguidors. (Font: Prnoticias)

Vocento ven el seu cercador 
Infoempleo

L’editora d’ABC ha tancat recentment la venda d’Infoempleo, 
el seu portal de recerca de feina, per gairebé 900.000 euros a 
Educaedu, un dels principals directoris de cursos d’educació 

en línia, segons fonts del mercat. Vocento posseïa el 51% de 
la societat, de manera que el muntant total de l’operació puja 
a 1,7 milions d’euros, ja que Educaedu ha adquirit el 100% de 
la companyia.

En el que portem d’any, la divisió de classificats de Vocento  ha 
generat una facturació de 20,8 milions d’euros, un 41,7% més 
pel que fa a l’exercici previ. Aquest salt s’explica, principalment, 
per la suma de AutoScout24 al perímetre de la companyia. No 
obstant això, sense aquest extraordinari, la divisió s’ apuntaria 
igualment una millora de el 9%.

Després desprendre’s d’Infoempleo, aquesta pota de negoci 
es queda amb AutoScout24 (que al desembre es va fusionar 
amb Autocasión) i pisos.com. Classificados és la tercera font 
d’ingressos del grup per darrere de la premsa (235.700.000) i 
el negoci audiovisual (24,3 milions), tot i que el fort creixement 
que experimenta apunta que en els propers mesos pugui saltar 
a la segona plaça. (Font: Vozpopuli)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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La publicitat el 2020: dominaran les 
xarxes socials i el vídeo en línia, 
malgrat el mesurament
Per Susana Castellano, Client Manager Madrid Insights Divi-
sion / Kantar

Getting Media Right és l’estudi de Kantar que analitza de mane-
ra anual al sector del màrqueting. En aquest nou informe, ano-
menat Getting Media Right: Màrqueting in Motion, es mostra 
com el 46% dels professionals de màrqueting de tot el món diu 
no aconseguir l’equilibri correcte ni les sinergies necessàries 

entre mitjans digitals i offline, mentre que tres quartes parts 
(76%) encara tenen dificultats amb el mesurament a través de 
diferents mitjans.

El 2020 s’espera que la inversió publicitària en mitjans digitals 
augmenti ja que els professionals del màrqueting busquen opti-
mitzar el seu mix de mitjans. Per exemple, el 84% d’ells planeja 
incrementar la seva inversió publicitària en vídeos en línia en 
els propers 12 mesos mentre que el 70% planeja augmentar la 
despesa publicitària en xarxes socials i el 63% planeja fer-ho 
en podcasts. Això contrasta en gran mesura amb els mitjans 
impresos, on el 70% dels professionals del màrqueting diu que 
reduirà la seva inversió en revistes i el 66% la disminuirà en 
diaris.

Malgrat el creixement previst de la publicitat en línia, el me-
surament en mitjans digitals segueix representant un desafia-
ment per als professionals del màrqueting. Per exemple, els 
anomenats “jardins tancants” representen un punt cec que di-
ficulta entendre el rendiment global de les marques en tots els 
canals deixant a molts anunciants sense conèixer una part de 
l’acompliment de les seves marques en els diferents canals.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Ja en el seu sisè any, Getting Media Right estudia la situació 
del sector del màrqueting en el món actual, connectat i en canvi 
constant. L’estudi es basa en entrevistes en profunditat a gairebé 
500 professionals del màrqueting (anunciants, editors de mitjans i 
agències a nivell global). L’informe mostra una indústria que conti-
nua diversificant l’ús que li dóna als diferents mitjans i el seu con-
text, però que així i d’entendre millor com les idees, el contingut 
i els canals treballen conjuntament per aconseguir impulsar les 
vendes en curt termini i el creixement de marca en el llarg termini.

Alguns punts clau de l’estudi són:

• El dilema entre el curt termini vs. el llarg termini arriba al seu 
punt màxim. A dia d’avui gairebé tots els professionals del màr-
queting (inclòs el 88% dels anunciants) reconeix la importància 
de compaginar les vendes a curt termini amb l’estratègia de 
creixement de marca a llarg termini. Així i tot, només el 54% 
dels professionals de sector fan servir mesuraments a curt i 
llarg termini i el 38% encara confia només en resultats de ven-
des a curt termini.

• Els professionals del màrqueting encara tenen problemes 
amb les campanyes integrades. Un 25% dels anunciants ha fra-

cassat a l’hora d’integrar els seus departaments de màrqueting 
i el 27% no té estratègies integrades que incloguin activitats en 
mitjans i altres activitats.
 
• El targeting programàtic segueix creixent. Quatre de cada 
cinc professionals del màrqueting (80%) fa servir actualment 
targeting programàtic per a les seves campanyes i s’espera que 
arribi a el 90% el 2020. Tot i això, gairebé un de cada tres anun-
ciants no creu que estigui targetitzant amb èxit les audiències 
correctes.

• La publicitat sense cookies pot deixar als professionals del 
màrqueting mancats d’informació. La majoria de la indústria 
-gairebé la meitat de les agències i prop de tres quartes parts 
dels anunciants- no ha començat a preparar-se per a un món 
sense cookies, deixant a molts preocupats per com impactarà 
en la indústria aquest canvi.

• Aproximadament un terç dels anunciants no creu haver en-
tès la importància del context. Prop de dos terços dels profes-
sionals del màrqueting estan d’acord amb que desenvolupar 
contingut a mida és imperatiu, però a l’hora d’entendre com el 
context impacta en les execucions creatives sorgeix una bretxa. 

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Calen més insights sobre com determinat contingut específic 
necessita ser adaptat a contextos específics per millorar la re-
ceptivitat del missatge. (Infografia: Kantar)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi com-
plert Getting Media Right: Màrqueting in Motion. CLICAR AQUÍ 

Els anunciants augmenten la pressió 
per aconseguir millores en el 
mesurament
En un context de creixement moderat dels ingressos empresa-
rials, els directors de màrqueting necessiten conèixer de mane-
ra rigorosa quin és el retorn que ofereixen les seves inversions 
en programàtica, en màrqueting de influencers, en experiència 
de client... I, a més, són aquest tipus d’accions relacionades 
amb les noves tecnologies les que més creixement pressupos-
tari estan recollint en els últims mesos, en detriment dels mi-
tjans tradicionals, amb una tendència a la baixa. La dada és 
reveladora: 8 de cada 10 anunciants indiquen que fins a un 30% 
de la seva inversió publicitària no està controlada pels mesura-
dors homologats, segons un estudi de Scopen.

Segons l’Observatori de la Publicitat a Espanya 2019, impulsat 
per l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea), no existeixen 
estudis homologats per a totes i cadascuna de les accions que 
conformen l’estratègia global. D’aquí el creixent interès pres-
supostari en investigació i en el desenvolupament de dash-
boards propis, evolució de mètriques-analítiques, experiències 
d’usuari, els DATA, etc., segons expliquem els anunciants.

Infoadex ha estat treballant els darrers mesos per presentar da-
des més rigorosos sobre la publicitat digital. A partir de gener 
de l’any que ve, aquesta companyia ja emetrà estadístiques 
molt més afinades de la despesa publicitària de les marques 
en xarxes socials i en aplicacions mòbils. També serà capaç 
de discriminar el tipus de compra que es fa en el mitjà online, 
ja sigui per volum, per performance o per programàtica. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Al 95% de consumidors no els agrada 
ser interromputs en activitat en línia.

La trobada Native Day, organitzada per iProspect amb la 
col·laboració de Outbrain i Verizon Media, aborda un tema clau 
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en el sector de la publicitat digital i el màrqueting, en una si-
tuació de gran fragmentació.  Aquest paradigma es dóna per 
l’existència de molta quantitat de formats disponibles i a la gran 
saturació d’informació que pateix el consumidor quan s’enfronta 
a la pantalla. Això deriva en què l’usuari prefereix bloquejar 
qualsevol informació de caràcter publicitari i de marca que apa-
regui a la pantalla (36% dels usuaris utilitzen algun tipus d’Ad 
Blocker a Europa segons dades de Outbrain).
 
D’aquesta manera, la integració amb el contingut resulta un 
repte per a qualsevol anunciant. És per això pel que neix la pu-
blicitat nativa, com a solució per a aquest problema, perquè el 
navegant es senti amb una actitud més positiva cap a la marca 
(un 45% més) i que influeix en què també se sentin més propers 
a la compra (un 27%), segons confirma l’estudi Redefining Na-
tive Study 2018 de Verizon Media .

D’acord amb dades de Verizon Media el 79% dels consumi-
dors desitjarien veure els anuncis més inserits en la pàgina, i 
4 de cada 5 reconeixen que accepten la publicitat nativa com 
una forma de contingut. El 83% certifica que la publicitat, cada 
vegada més, s’està fent més i més intrusiva. Outbrain, per la 
seva banda, ha preguntat a més de 1.000 usuaris espanyols i 

ha corroborat que al 95% dels consumidors no els agrada que 
la publicitat interrompi la seva activitat online i el 66% ignoren 
els anuncis quan interrompen la seva experiència al navegar. 
(Font: Programa Publicidad)

Caixabank blindarà les dades dels 
seus clients davant el “negoci 
publicitari” de Google o Facebook
El risc que les ‘bigtechs’ (Google, Facebook, Amazon, Apple i 
també Microsoft) estan generant en el sector bancari tradicional 
és creixent. La setmana passada, Google va anunciar que el 
2020 oferirà comptes corrents en unió amb Citigroup. Això són 
paraules majors perquè suposa donar un pas més per a les 
tecnològiques que surt de l’espai de què fins ara no es movien: 
els pagaments en línia.

Però Caixabank ja té clar quina serà la seva fortalesa per als 
propers anys davant de les tecnològiques que vulguin entrar en 
el negoci bancari: la forta protecció de la privacitat de les dades. 
En opinió del seu president, Jordi Gual, “com menys privacitat 
tenen els ‘bigtechs’ més ingressos per publicitat entren. Aquí 
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crec que l’avantatge de la banca és clara: l’ús responsable de 
les dades i la confiança que els clients tenen que això és així”.

Per tant, l’objectiu de Caixabank serà posar en valor un model 
de negoci en el qual l’entitat financera és el garant natural de 
les dades dels seus clients. Segons Gual, “el nostre negoci no 
és vendre dades ni generar ingressos per publicitat i això és un 
factor diferencial. El negoci no té a veure només amb bits sinó 
amb trust (confiança)”. (Font: Okdiario)

Suspès el concurs de mitjans de RENFE 
després d’un recurs presentat per les 
revistes
El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha 
suspès provisionalment la tramitació de l’Acord Marc de Ser-
veis de gestió i inversió publicitària del grup RENFE després 
del recurs imposat per ARI, Associació de Revistes, assenyala 
aquesta en un comunicat. En línia amb el que estableix la Llei 
de Contractes del Sector Públic, disposa el Tribunal que els 
plausibles perjudicis que es puguin derivar són de difícil repara-

ció, suspenent la tramitació de procediment de contractació en 
tant i quant no hi hagi resolució definitiva.

El recurs d’ARI es basa fonamentalment en dos grans pilars: 
d’una banda, la necessitat d’objectivar sempre en favor de 
l’eficiència la despesa pública i per un altre a la idoneïtat de 
l’objecte del contracte i el contingut de la mateixa. En aquest 
sentit, Renfe ha prioritzat la utilització massiva de mitjans ge-
neralistes, sense tenir en compte el perfil dels lectors de revis-
tes. Segons les dades de l’estudi AIMC Marques 2018 , crida 
l’atenció com el 80,5% dels lectors de revistes, de qualsevol 
temàtica, van realitzar algun viatge per Espanya en l’últim any, 
mentre que la mitjana de la població està en un 75, 8%. En el 
cas d’alguna revista de viatges aquesta dada arriba a el 99,9%. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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NOTA: Per contextualitzar el text anterior, El Butlletí de l’AMIC 
us ofereix un resum de l’estudi AIMC Marques on es revela com 
i on viatgen els espanyols durant les seves vacances. CLICAR 
AQUÍ  

El salari en les agències de mitjans 
triplica el sou mitjà a Espanya

El salari mitjà de les agències de mitjans a Espanya s’estabilitza 
entorn dels 65.500 euros anuals, mentre que el sou mitjà a 
Espanya és de 23.000 euros per exercici. A Madrid les retri-
bucions mitjanes en aquest col·lectiu són més elevades que 
a Catalunya, les dues principals regions per a la indústria pu-
blicitària local. Així ho assenyala l’últim Salaray Scope realitzat 
per Scopen, en base a dades de 2018. Segons la seva anàlisi 
el sou mitjà a les agències de mitjans s’ha disparat un 20% en 
els últims 20 anys, arribant als actuals 65.300 euros anuals de 
mitjana . Aquesta xifra gairebé triplica el sou mitjà a Espanya, 
que puja a 23,000 euros.

Hi ha diferències si s’analitza la situació a Madrid respecte a 
Barcelona. Mentre que a la capital d’Espanya els sous de les 

agències de mitjans han crescut aquest any un 2,8% en com-
paració amb 2017; a la capital catalana la xifra es desploma un 
8,6%. També hi ha diferències de remuneració si es treballa en 
una multinacional o en una firma independent; en les primeres 
el sou mitjà és de 68.300 euros, amb un creixement del 6,7%, 
mentre que en les segones és força inferior: 54.000 euros, amb 
un descens important del 21% respecte a fa dos anys. (Font: 
El Publicista)

NOTA: El Butlleti de l’AMIC us ofereix la notificació oficial 
d’Scopen sobre les retribucions a les agències de mitjans. CLI-
CAR AQUÍ  
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Soundtrap for Storytellers, eina per 
crear podcasts
Per Mobilesyrup

  

Soundtrap for Storytellers és un servei dissenyat específica-
ment per a crear podcasts professionals des d’una única plata-
forma. A més, a l’incorporar sis idiomes més, permet a milions 
de nous usuaris la possibilitat d’usar la funció de transcripció 
intel·ligent en la seva pròpia llengua.

Soundtrap, part de Spotify, ha anunciat el llançament del seu 
servei de transcripció Soundtrap for Storytellers. Aquesta nova 
funció ja està disponible en espanyol, francès, alemany, portu-

guès, portuguès del Brasil i suec, i permetrà a milions d’usuaris 
de tot el món a crear podcasts d’alta qualitat de forma senzilla 
i fàcil. 

Soundtrap for Storytellers consisteix en una eina de creació de 
podcasts en línia que ofereix als creadors les següents caracte-
rístiques en un mateix servei: gravació, entrevistes simultànies 
amb vídeo-xat, transcripció i edició de veu com a document de 
text, producció d’àudio completa, publicació de la transcripció 
per optimitzar el SEO i publicació de l’podcast a Spotify. 

La funció de transcripció interactiva i l’estudi d’edició de Sound-
trap for Storytellers  han resultat ser molt populars, ja que es-
talvien temps al permetre que els creadors transcriguin les pa-
raules en directe i editin l’arxiu en àudio com es faria en un 
document de text. Això elimina el procés de transcripció de veu 
per mitjà d’un teclat i haver d’escoltar el podcast cop i un altre. 
Al principi, només estava disponible en anglès, però ara qualse-
vol que parli espanyol, francès, alemany, portuguès, portuguès 
del Brasil o suec podrà utilitzar aquesta nova característica. Es 
pot accedir a tots els seus serveis a través d’ordinadors i a un 
conjunt selecte de funcions d’enregistrament i edició en siste-
mes iOS i Android. Les eines addicionals inclouen:

NOVES EINES

https://www.soundtrap.com/storytellers
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• Col·laborar i fer entrevistes en remot: Soundtrap for 
Storytellers  permet als podcasters col·laborar entre ells sense 
problemes des de qualsevol lloc del món. La plataforma està 
situada en el núvol i permet a múltiples persones parlar, gravar 
(en tracks separats) i treballar en el mateix podcast mitjançant 
un link per unir-se a la sessió en remot

• Fomentar el descobriment: Publica la transcripció de pod-
cast per millorar el SEO, dirigir el trànsit al el podcast i aconse-
guir nous seguidors

• Efectes de so: Crear un jingle propi i completar la producció 
amb dissenys de so usant els instruments i bucles incorporats a 
Soundtrap, a més de poder accedir a una àmplia biblioteca de 
sons sense haver de sortir de l’estudi

Storytellers va ser dissenyat específicament per a podcasters amb 
l’objectiu de crear podcasts professionals des d’una única platafor-
ma. Conté una biblioteca amb sons musicals i efectes, de tal mane-
ra que els usuaris puguin arrossegar i deixar anar fàcilment qualse-
vol àudio directament a la finestra Soundtrap. El preu de Soundtrap 
for Storytellers  és de 14,98 € al mes i disposa d’un pla anual que 
ofereix un preu de 11,99 € al mes. (Infografia: Mobilesyrup)

Eines per a periodistes: Com verificar 
una notícia online

Eliot Higgins, és un reconegut professor, fundador de el lloc 
Bellingcat, un portal que ofereix recursos per als periodistes 
d’investigació. Fa poc va fer una xerrada a la Fundació Norue-
ga per la Premsa Investigativa i Lliure, on va compartir com 
l’equip de Bellingcat fa ús de les eines disponibles en línia per a 
comprovar fets i notícies en casos com el de desaparegut avió 
MH17 de Malaysia Airlines.

El bloc First Draft va publicar una llista de quatre pilars de la 
verificació en el periodisme digital, presos de la conferència de 
Higgins a Noruega, que compartim a continuació:

NOVES EINES
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1. Comprovar la font.- Quina és la biografia de la persona 
que comparteix el contingut? Quines altres coses sol compar-
tir? Van compartir altres el mateix contingut anteriorment? Si 
la cerca és en un article o un altre tipus de document en línia, 
revisar el lloc en el qual es va publicar, i a qui se li atribueix. A 
continuació, seguir els links a les fonts fins que es pugui ubicar 
el lloc d’origen.

2. Realitzar una recerca inversa de les imatges.- Fa servir 
TinEye o la recerca inversa en Google per veure en quin altre 
lloc va ser utilitzada una imatge. Les imatges antigues són so-
vint re-compartides en un context equivocat, o reutilitzades en 
forma enganyosa. Comprovar sempre les imatges.

3. Verificar els noms d’usuari en diferents xarxes socials i 
llocs web.- Comprovar el nom i/o usuari de la font en xarxes 
socials i a Google. Cerca altres perfils. Comprovar si el lloc que 
va publicar el contingut té bona reputació i qui hi ha darrere 
d’ell. Una bona eina per ajudar amb això és Storyful Multi-
search.

4. Cercar contingut similar.- Qui més està compartint la his-
tòria? Pots trobar altres fonts fidedignes? Tenen informació de 

primera mà? Investiga altres articles, cerca amb paraules clau 
rellevants en les xarxes socials, i verifica si el que trobaràs està 
en línia amb la informació que estàs examinant. (Font: perio-
disme.com)

Les noves eines d’eliminació 
automàtica de dades de Google no 
protegeixen la teva privacitat
Segons es pregunta Javier Cortés en un detallat article publi-
cat a El País, són realment efectives les mesures que estan 
prenent o estem presenciant accions pensades de cara a la 
galeria?. Recentment, Google ha anunciat noves funcionalitats 
de privacitat en algunes de les seves plataformes com Youtube, 
Maps i Google Assistant, que inclouen una configuració perquè 
la companyia elimini les nostres dades personals de forma au-
tomàtica cada tres o cada 18 mesos. Amazon va abraçar una 
mesura similar poc més tard per eliminar automàticament els 
enregistraments d’Alexa amb la mateixa periodicitat.

La qüestió és que, segons el  Reglament General de Protec-
ció de Dades de la Unió Europea (RGPD)  aquestes eines 
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podrien ser de poca utilitat per a protegir la nostra informació 
personal, ja que, al cap de tres mesos de ser recollides, les 
plataformes digitals ha extret pràcticament tot el valor poten-
cial de les dades des del punt de vista publicitari. L’adopció 
d’aquestes mesures no interfereix en el seu model de negoci i 
suposa un rentat d’imatge de cara als usuaris. L’autor recorda 
que, al costat del RGPD, Europa hauria d’haver aprovat el re-
glament ePrivacy, que regula la captació de dades d’usuaris a 
internet i les galetes fins al punt que grans empreses com les 
abans esmentades haurien de canviar radicalment la seva ma-
nera de treballar. (Font: El País)

Les petites empreses ara poden 
vendre productes a través de 
WhatsApp Business
WhatsApp Business permetrà la venda de productes de peti-
tes empreses, amb la qual cosa es converteix en una botiga 
en la qual veurem productes i fins i tot comprar-los. Aquesta 
característica permet crear a les pymes una llista de productes 
amb fotos, preus i descripcions que es podran veure a través 
de WhatsApp. Des del costat de l’usuari corrent del servei, no 

caldrà descarregar cap aplicació tercera per accedir a aquests 
catàlegs.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, més enllà de proporcionar un ca-
nal més de venda com ja ho constitueix Instagram, on poden 
etiquetar productes amb preu i nom en fotografies de comptes 
d’empresa, és estalviar temps. A través dels comptes profes-
sionals, moltes empreses es veien en la tessitura d’enviar re-
currentment llistats de productes i preus a petició dels clients. 
Ara, això s’acabaria atès que els consumidors podran accedir 
al catàleg des de la pròpia aplicació. La nova funcionalitat de 
l’aplicació de missatgeria instantània per excel·lència està dis-
ponible tant per a dispositius Android com iOS, però encara 
trigarà una mica a estar disponible a l’Estat espanyol. (Font: 
Engadget)

Aplicació web per compartir arxius 
gratis

Blaze és una aplicació sorgida de l’interès del seu creador, 
Akash Hamirwasia, per crear un servei que li permetés compar-
tir arxius entre dispositius d’una forma fàcil i ràpida. D’aquesta 
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manera va néixer una webapp que permet compartir arxius 
directament de dispositiu a dispositiu sense registres, sense 
descàrregues, sense instal·lació d’aplicacions... en definitiva, 
sense complicacions i diferent al que és habitual.

Per compartir un arxiu, simplement hem d’accedir a la pàgina 
web de Blaze, prémer sobre el botó “Start Sharing”, optar per 
un nom que ens identifiqui, un altre nom que identifiqui l’espai 
que crearem per compartir amb un altre dispositiu un arxiu i 
llest. Un cop fet aquest senzill tràmit, només cal compartir els 
arxius desitjats i connectar-se al mateix espai anomenat “room 
a Blaze”, per accedir als fitxers en compartició. (Font: Genbeta)

Glyphy, un web per copiar en un sol 
clic caràcters i símbols especials

Per a què no tinguem la necessitat de buscar a Google la 
combinació que ens permeti escriure caràcters i símbols espe-
cials com ½, ≠, un estudi de disseny australià ha creat Glyphy. 
Glyphy, que ve de la paraula glifs, terme amb què habitualment 
es denomina a aquest tipus de caràcters i símbols especials, 
funciona de forma tremendament senzilla. 

Només cal entrar a glyphy.io, examinar els diferents glifs dis-
ponibles, situar el que ens interessin i fer clic amb el ratolí sobre 
ell. Només amb això, el caràcter o símbol especial haurà quedat 
en el nostre porta-retalls i podrem enganxar-lo a qualsevol do-
cument, web o aplicació. (Font i infografia: Internetísimo)
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”Fast content”, la tendència d’oferir 
continguts breus i creatius
Per Interactiva Digital
 

Madzuli Agency explica la tendència d’adaptar els continguts 
de marca a la forma de consum d’l’usuari actual a través del 
mòbil i les xarxes socials: ràpida, senzilla i amena.

Actualment, més del ‘90% dels usuaris tenen un telèfon 
intel·ligent. Això ha provocat un canvi en com els usuaris consul-

ten i consumeixen la informació i, al seu torn, en com s’ofereix. 
Ara, l’accessibilitat que atorga el mòbil convida a connectar-se 
de forma constant en períodes curts de temps. 

Aquest panorama ha propiciat l’auge del fast content. Però, en 
què consisteix? En realitat, es tracta de tot el contingut pensat 
per ser consumit de forma ràpida i, en general, des del telèfon 
intel·ligent, sobretot a través de les xarxes socials. Des de la 
creació d’snapchat, han estat moltes les plataformes que han 
decidit incloure una secció per afegir contingut breu i efímer: 
Facebook, Instagram i fins i tot WhatsApp. Per això, les mar-
ques se centren en aquest format, que aconsegueix satisfer la 
necessitat de l’usuari de consumir continguts de forma ràpida, 
senzilla i el més amena possible. “És primordial tenir en compte 
que, amb la quantitat d’informació que rep dia rere dia l’usuari, 
cal aconseguir diferenciar-se amb un contingut breu, de quali-
tat, innovador i creatiu”, assegura Kevin Geets, CEO de Madzuli 
Agency, agència belga de màrqueting digital 360º amb presèn-
cia a Espanya. 

Per això, el treball de l’agència conclou amb tres consells im-
prescindibles per aplicar el fast content a les campanyes de 
màrqueting amb un resultat reeixit:
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Menys continguts, però de millor qualitat. La idea no rau en 
oferir als consumidor una gran quantitat de vídeos que, proba-
blement, ignoraran o acabaran ignorant. Es tracta de publicar 
contingut audiovisual meditat. Això vol dir que cal tenir en comp-
te a quin target es vol enfocar la campanya i, en base a això, 
seleccionar el format que millor s’adeqüi. D’aquesta manera, 
es crearà un contingut que cridi l’atenció de l’usuari, aportant 
sempre un alt component creatiu i innovador. Per això també és 
primordial anar alineats als valors de la marca i el producte o 
servei que es vol comunicar.

La primera impressió és la que compta. Per aquesta raó, 
l’objectiu final, quan parlem de fast content, és que el missatge 
arribi a l’audiència de la forma més clara possible des del pri-
mer segon. Ha de ser continguts sense embuts, en què l’usuari 
tingui clar en tot moment què es vol comunicar i qui ho està 
comunicant.

Triar el suport més adequat. YouTube és una de les xarxes 
socials més consumides a nivell mundial. Els seus bumper ads 
són anuncis obligatoris d’una durada màxima de 6 segons i, 
per tant, una bona opció per incloure el fast content d’una mar-
ca. No obstant això, l’usuari ho pot percebre com el que és: 

un anunci més. Altres opcions, com vídeos curts similars als 
stories d’Instagram i Facebook, ajuden a humanitzar la marca 
i connectar amb els seus seguidors de manera més personal. 
Això generarà més interès en el consumidor i ajudarà a que 
augmenti l’engagement.

Aquesta tendència ha sorgit arran de la necessitat de les mar-
ques per adaptar-se als hàbits de consum de client. “La tendèn-
cia del fast content ha sorgit arran de la necessitat de les mar-
ques de adaptar-se als hàbits de consum de el client. Per això, 
l’objectiu és captar l’atenció de l’usuari des del primer segon, de 
manera que aquest realitzi l’acció que busquem amb la nostra 
campanya o que, fins i tot, es converteixi en el fan numero de 
la teva marca”, conclouen des Madzuli Agency. (Infografia: In-
teractiva Digital)
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Els periodistes remarquen la 
necessitat de les agències de notícies 
en el 20è aniversari de l’ACN

Una reflexió sobre el paper de les agències de notícies en 
l’actualitat i el futur va ser el plat fort de l’acte final de celebració 
del 20è aniversari de l’Agència Catalana de Notícies. La conclu-
sió principal de la taula rodona amb periodistes que es va fer a 
la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, va 
ser que les agències són més necessàries que mai per aportar 
rigor, veracitat, capil·laritat territorial, immediatesa, i més enca-
ra en un temps de creixents fake news.

El president de l’ACN, Ignasi Genovès, va reclamar “un finança-
ment realment adequat” perquè l’ACN continuï amb la tasca 
que ha desenvolupat en aquest 20 anys. “Només amb un fi-
nançament posat al dia l’agència podrà seguir creixent i oferir 
continguts de qualitat com els que està oferint”, ha advertit.

El director de l’ACN, Marc Colomer, va coincidir a demanar “el 
compromís financer explícit de l’administració” per garantir-ne la 
continuïtat i el nivell de la feina que desenvolupa. Va reivindicar el 
“compromís inequívoc de seguir-hi sent” de l’agència “amb la màxi-
ma rigorositat periodística”. L’objectiu de l’agència, va assegurar, 
és ser “una tercera pota del panorama de mitjans públics catalans”, 
fins i tot en l’actual “situació anòmala del país”, que “segurament és 
de les més convulses que li ha tocat relatar i que relata cada dia 
l’ACN”. En resposta a preguntes d’alumnes de la UPF, Colomer va 
explicar que el 65% del finançament de l’ACN és públic, i per això 
va patir les conseqüències de les retallades pressupostàries. “Fer 
més i millor amb més gent, queda bé, però la realitat és la que és”, 
va concloure, tot remarcant que la professionalitat dels seus treba-
lladors ha fet que no s’hagi sacrificat ni la qualitat ni el rigor.

Colomer va recordar que el paper de les agències també és 
el de proporcionar als mitjans finalistes informació perquè 
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puguin alliberar recursos per generar valor afegit i distingir la 
seva marca informativa dels competidors. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – foto: ACN)

Per llegir, els francesos prefereixen el 
diari imprès

  
El 2019, el 97% dels francesos va llegir almenys una capçalera 
de premsa cada mes, independentment del mitjà: imprès o digi-
tal. El 2019, l’audiència de marca de les capçaleres de premsa 
digital va constar del 43,5% de les lectures impreses i el 56,5% 
dels contactes digitals.

Tot i això, les versions en paper continuen sent el mode de lec-
tura més popular de la població francesa. Cada mes, el 88,5% 
dels francesos llegeixen, almenys una capçalera de premsa, 
mentre que el 81,4% cada mes fa el mateix en versions digitals. 
(Font: offremedia)

Leila Guerriero rep el Premi Vázquez 
Montalbán

  
La periodista Leila Guerriero va rebre dilluns passat el  Pre-
mi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez Montalbán, el 
guardó que impulsa el Col·legi de Periodistes de Catalunya  per 
recordar la figura de l’escriptor i periodista que li dóna nom. 
L’argentina es va endur el premi en la categoria de periodisme 
polític i cultura per la seva trajectòria professional i perquè a 
través dels seus articles, cròniques i llibres “posa de manifest 
i rellevància la necessitat, la importància i la força del perio-
disme”,  segons el jurat que també destaca el treball de camp 
que Guerriero fa per donar forma i fons als seus escrits que es 
converteixen, així, en  excel·lents assajos sociològics. 
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El tribunal -format per Ana Cristeto, directora d’El Periódico de 
Catalunya; Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya; Carles Revés, director de l’àrea editorial de Grup 
Planeta; Tomàs Delclós, periodista d’El País, i Josep Cuní, que 
va actuar com president- va decidir el premi, dotat amb 6.000 
euros, per unanimitat. (Font: El Periódico – foto: ACN)

Els drets de l’infant, en un nou 
diccionari i una infografia interactiva 
del TERMCAT

Coincidint amb el Dia Universal de la Infància i el 30è ani-
versari de l’adopció de la Convenció dels Drets de l’Infant a 
l’Assemblea General de les Nacions Unides, el TERMCAT VA 

PUBLICAR la Terminologia dels drets de l’infant, una obra en 
línia elaborada pel Centre de Terminologia que posa a l’abast 
dels usuaris 48 termes relacionats amb els drets recollits en 
aquesta Convenció.

Tant els termes en català com els equivalents en altres llengües 
s’han creat o adaptat a partir del text de la Convenció, així com 
de reculls terminològics i documents explicatius relacionats. Les 
definicions que acompanyen aquests termes no són estrictament 
terminològiques, sinó que contenen un resum dels punts més 
importants dels articles de la Convenció corresponents. Cada fi-
txa terminològica inclou la denominació en català, una definició, 
equivalents en castellà, anglès i francès i, si escau, notes com-
plementàries que amplien la informació de la definició. 

La publicació del diccionari es complementa amb una infografia 
interactiva sobre els drets recollits en la Convenció dels Drets 
de l’Infant. Amb la publicació en línia es fa accessible la termi-
nologia a tots els usuaris potencials, experts en drets de l’infant, 
estudiants, professionals del sector educatiu i d’altres sectors 
al servei de la infància, infants, famílies, pares i tota mena de 
lectors interessats en aquesta matèria. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: TERMCAT)
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El TERMCAT elaborarà un 
diccionari terminològic de l’activitat 
parlamentària

S’ha signat un conveni entre el Parlament de Catalunya, el 
Departament d’Acció Exterior i el TERMCAT que permetrà 
l’elaboració d’un diccionari dedicat a la Terminologia de l’activitat 
parlamentària, que està previst que tingui versió en paper i en 
línia i que contingui uns quatre-cents termes amb denomina-
cions en català, definicions, notes explicatives i equivalències 
en castellà, occità (aranès), francès i anglès. 

El diccionari inclourà terminologia referida als àmbits de 
l’organització i funcionament del Parlament (amb denomina-
cions com ara admissió a tràmit, cap de l’oposició, contrarèplica, 
crida a l’ordre, inviolabilitat parlamentària, quòrum d’aprovació, 
uixer/uixera, votació secreta), la funció legislativa (disposició 
addicional, esmena a la totalitat, ponència redactora, tràmit 
d’audiència), la funció de control i impuls al govern (proposta de 
resolució, repregunta, sessió de control) o la relació amb altres 
institucions (consulta prèvia, petició d’intervenció, transposició 
de normativa europea).

La versió en línia del diccionari s’integrarà a la col·lecció de Dic-
cionaris en Línia del TERMCAT, amb més de 140 títols dedicats 
a diversos àmbits d’especialitat, i també al Servei de Consultes 
Optimot. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Endega la 42a edició dels Premis 
Baldiri Reixac

La Fundació Carulla convoca 
la 42a edició dels Premis Bal-
diri Reixac, que distingeixen 
l’excel·lència educativa arreu 
dels territoris de l’Estat de parla 
catalana. Els premis reconeixen, 
impulsen i fan possibles projec-
tes educatius que donen respos-

ta als reptes de l’educació del s. XXI mitjançant la cultura i els 
llenguatges artístics. Els guardons, repartits en quatre catego-
ries (Baldiri Escola, Baldiri Experiències, Baldiri Alumnes, Baldiri 
Connexions), destinaran fins a 100.000€ als projectes educatius, 
centres i alumnes que ofereixin respostes originals, creatives, 
transversals i integradores als reptes de l’educació actual.
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Aquest any, s’hi ha sumat una nova categoria, Baldiri Conne-
xions, que ofereix a centres educatius i agents culturals la pos-
sibilitat d’aliar-se i presentar un projecte compartit que proposi 
l’art i la cultura com a palanques de transformació educativa i 
social. Els participants als diferents premis podran presentar 
les noves candidatures fins a la mitjanit del 27 de gener del 
2020 i durant el mes de maig es faran públics els guanyadors 
i guanyadores de cada categoria i el 7 de juny tindrà lloc l’acte 
de lliurament de premis. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: Fundació Carulla)

Formació al Col·legi de Periodistes
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.

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Divendres 29 de novembre i dimecres 

4 de desembre (de 09:30h a 14:30h) - Aquesta formació, dirigi-
da 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.

Construeix un newsletter eficaç.- On line. Del dilluns 2 al 
dijous 19 de desembre (10 hores) - En aquest curs, a càrrec 
d’Ismael Nafría, analitzarem els elements fonamentals que cal 
tenir en compte per idear, preparar, publicar, enviar i analitzar 
els resultats d’un bon butlletí. 

Introducció al periodisme mòbil.- On line. Del dimarts 3 a 
diumenge 22 de desembre (6 hores) - Aquesta formació, dis-
senyada per Jordi Flamarich, presenta les bases del periodis-
me mòbil i ensenya tècniques, nous formats i estils periodístics 
adaptats tant a la reduïda mida de la pantalla, com a la forma 
en què l’audiència accedeix i redistribueix la informació a través 
de les xarxes socials.

Iniciació al SEO: SEO intern i longtail.- On line. Del dimecres 
4 al dilluns 30 de desembre (10 hores) L’objectiu del curs, a 
càrrec de Pilar Yépez, és entendre què és SEO (Search Engine 
Optimization) des d’una perspectiva global i implantar-lo des 
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d’un punt de vista pràctic a la nostra tasca com a professionals 
de la comunicació. 

Com informar sobre la violència masclista.- Barcelona. Di-
lluns 9 de desembre (de 15:30h a 20:30h). La violència contra 
les dones és un problema social de primera magnitud al qual 
la societat assisteix entre perplexa i commocionada. En aquest 
curs, impartit per Joana Gallego, reflexionarem sobre aques-
ta violència, el tractament mediàtic que se’n fa, s’analitzaran 
casos concrets i es donaran indicacions sobre com abordar el 
tema d’una manera més profunda i rigorosa.

Introducció al Protocol per a comunicadors.- Barcelona. Di-
marts 10 i 17 de desembre (de 15:30h a 19:30h) - Aquest curs, 
dirigit per Gisela Enseñat, permet conèixer els principis bàsics del 
Protocol i la seva vinculació amb els actes públics i privats de dife-
rents àmbits; dominar les tècniques i eines bàsiques per a l’efectiva 
organització del actes i reconèixer les sinèrgies relacionals i comu-
nicatives que el Protocol aporta a empreses i institucions.

Taller de perfeccionament de locució de productes audio-
visuals.- Barcelona. Dimecres 11 de desembre (de 10:00h a 
14:00h) - L’objectiu d’aquest taller, a càrrec de Xavier Serrano, 

és oferir pautes per ajudar al professional a millorar a l’hora de 
locutar qualsevol producte audiovisual: veus en off de notícies, 
reportatges, documentals, voice-over, publicitat...

Protecció de Dades per a periodistes.- Manresa. Dijous 12 de 
desembre (de 09:30h a 14:30h) - La nova llei sobre protecció de 
dades ha impactat en les tasques dels mitjans de comunicació i 
dels gabinets de premsa. Com adaptar els newsletters a la nova 
normativa? He de tenir el consentiment de les persones que es 
vegin als meus vídeos de xarxes socials? Quant de temps puc 
guardar les bases de dades?  El curs, impartit per Genís Marga-
rit, donarà resposta als principals interrogants en la matèria.
Com ens hem de comunicar a Twitter i Facebook.- Barcelona. Di-
jous 12 i 19 de desembre (de 15:30h a 20:30h) - En aquest taller, 
dissenyat per Sílvia Llombart,  treballarem sobre casos pràctics 
que durem a terme a classe, plantejarem situacions i aprendrem 
com comunicar a Twitter i Facebook a partir de la pràctica.

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-
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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 barreja de periodisme i publicitat 
genera confusió
Per Europa Press Andalucia

El periodista i professor honorari de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) Manuel López, col·laborador de l’AMIC, 
ha advertit que en el periodisme “estem davant el perill de la 
desinformació a través de la confusió generada per l’intent poc 

ètic de barrejar informació amb interessos comercials”. López, 
autor del llibre L’ètica i els periodistes que fan publicitat, fruit 
de dos anys d’investigació acadèmica, va intervenir al cicle de 
Diàlegs al Consell Audiovisual d’Andalusia, a Sevilla, amb la 
conferència “Desinformació en temps de publiperiodisme”.

Encara que reconeix que sense publicitat el periodisme no exis-
tiria, el professor alerta que la publicitat es va més enllà de les 
línies vermelles. López ha posat així com exemples que a El 
País s’incloguin ‘continguts patrocinats’ o que un diari català 
contracti una periodista per informar sobre temes de salut amb 
el seu sou pagat per uns laboratoris farmacèutics.

La presència de la publicitat està guanyant terreny en tot tipus 
de mitjans, va subratllar, “i els publicitaris s’aprofiten del mal 
moment econòmic de les empreses per anar imposant les se-
ves propostes”. Una d’aquestes fórmules és la contractació de 
grans professionals de la informació per a promocionar certs 
productes comercials i la prova de la consolidació del publipe-
riodisme és que ja hi ha dues empreses (Espectalium i Frame 
Comunicació) especialitzades en la representació de periodis-
tes per a esdeveniments i anuncis, “com si fossin models”.
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No hi ha cap llei que prohibeixi als periodistes fer publicitat, ha 
destacat López, però sí que ho prohibeixen tots els codis ètics 
de la professió, encara que nombrosos professionals i, sobre-
tot, empreses periodístiques es plantegen que “el millor codi 
ètic és el que no existeix”. 

D’aquesta manera, codis de conducta com els de la Federa-
ció d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE), Col·legi 
de Periodistes de Catalunya (CPC) o Consell de la Informació 
de Catalunya (CIC) estableixen l’obligació de separar escrupo-
losament informació i publicitat, però  això no comporta san-
cions directes sobre el professional que no respecti les normes 
deontològiques del periodisme, segons va asseverar el confe-
renciant.

Per la seva banda, els publicitaris tenen també les seves prò-
pies normes deontològiques, com les relatives a la contractació 
de menors d’edat per a anuncis, però no se’n parla del pro-
blema que pot ocasionar el fet de contractar un periodista de 
prestigi per presentar el seu producte. Els publicitaris sí que 
han estudiat, en canvi, els beneficis que generen els periodistes 
d’elit en campanyes de propaganda.

Professionals amb salaris milionaris
Va posar èmfasi que els periodistes contractats per fer publi-
citat són professionals amb grans salaris, alguns superant els 
dos milions d’euros, i que amb aquests anuncis poden guanyar 
200.000 euros en un matí. El conferenciant ha exposat així els 
casos d’Eduardo Arce (BBVA), Àngels Barceló (Banc Sabadell), 
Sara Carbonero (Ford), Carmen Chaparro (BBVA), Carlos He-
rrera (BBVA), Antonio Jiménez (Galeria de el Col·leccionista), 
Susanna Griso (Pastas Gallo), Júlia Otero (Banc Sabadell), 
Fernando Ónega (Banco Pastor), Pedro Piqueras (Gallina Blan-
ca), Matías Prats (ING), Cristina Villanueva (Pizzes Tarradellas) 
o Olga Viza (ING).

El primer cas conegut de professionals del periodisme que van 
ser criticats, o denunciats, per fer publicitat es remunta a gener 
de 1996 i està protagonitzat per Carmen García Vela, presen-
tadora del programa Informe Semanal de TVE, per fer publicitat 
d’un detergent en un plató que calcava al d’aquest prestigiós 
espai informatiu. Manuel López també va explicar que un any 
més tard aquest anunci va ser prohibit per les queixes de les 
empreses Henkel, Unielever i Benckiser, contra Procter & Gam-
ble, “però fixem-nos en què no van ser els periodistes els que 
van denunciar el cas, sinó empreses rivals”. 
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El professor emèrit de la UAB va incidir en què la majoria dels 
periodistes abans esmentats segueixen fent informació en 
premsa, ràdio i televisió sense que les seves empreses els 
impedeixin aquesta activitat comercial. Davant d’aquesta situa-
ció, “i si la professió periodística no és capaç d’acabar amb el 
publiperiodisme a través de l’autoregulació”, Manuel López va 
afirmar que “potser ha arribat el moment en què sigui l’Estat el 
que faci de mitjancer, igual que ho fa amb metges, arquitectes i 
advocats”. (Foto: CAA)

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Les subscripcions: del valor afegit a 
la retenció
Per Dircomfidencial

Els mitjans de comunicació porten dèca-
des enfrontant desafiaments constants, 
la majoria de les vegades des d’una 
estratègia determinada per les conse-
qüències a curt termini. Així ha estat fins 
fa uns anys, quan algunes publicacions 
van deixar de posar el focus en el volum 
d’audiències per centrar-se en aquells 
lectors interessats a contribuir econòmi-
cament a la producció de continguts. En 
altres paraules, el model de subscripció.

Sobre les bondats i els riscos de les subscripcions s’ha disser-
tat fins a la sacietat. A Espanya aquest debat es va anar elevant 
a mesura que els grans actors del sector han anat anunciant la 
seva intenció de donar el pas. El Mundo ja ho ha fet i s’espera 
que properament el segueixin El País, La Vanguardia, ABC o El 
Confidencial.

Els sistemes de pagament no es redueixen a posar un mur al 
lector davant del contingut que fins fa res consumia gratuïta-
ment. Es requereix una estratègia sòlida que conjugui de la 
forma més harmoniosa possible factors editorials, tecnològics 
i comercials.

Se sol dir que no hi ha un “model únic” reeixit, però una aproxi-
mació estratègica garanteix un bon començament. I aquest és 
precisament el camí que mostra l’expert en periodisme digital 
Pepe Cerezo en el seu llibre Els mitjans davant els models de 
subscripció (Editorial UOC) .

“L’estratègia és part fonamental de l’èxit. Les companyies que 
millors resultats estan aconseguint es caracteritzen per dispo-
sar d’una estratègia i un full de ruta clar i decidida que fa a tota 
l’organització”, apunta l’autor en les primeres pàgines.

El llibre, que integra informació d’articles, entrevistes, dossiers i 
esdeveniments amb professionals de sector, vol ser un manual 
sobre les subscripcions en el moment més oportú.

Entre les claus que dóna Cerezo a l’hora d’entendre la visió 
“multidimensional” d’aquest model es destaca la importància 
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d’integrar-la com una peça més de l’ecosistema. De cara a 
l’usuari subratlla la necessitat que percebi una proposta de va-
lor afegit real per als seus interessos , i no focalitzar únicament 
l’estratègia en la conversió del lector.

Pel que fa a la rellevància del viatge cap a la conversió, exposa 
que “es consolida amb una experiència d’usuari satisfactòria i 
culmina amb una oferta adequada en el moment oportú”. Un 
cop convertit el subscriptor el més importants és aconseguir 
retenir-lo, ja que els continguts vàlids per a la primera fase no 
sempre ho són en la segona.

“Les subscripcions són, per tant, un pas més cap a un model 
integral de ‘mare revenue’ que ha d’incorporar els ingressos 
actuals i futurs derivats de l’oferta de productes i serveis més 
adequada a les necessitats de l’usuari”, teoritza Cerezo. (Info-
grafia: Editorial UOC)
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Mitjans de comunicació: cap a la 
creació d’una etiqueta “AOC” per a 
articles de qualitat?
Per Andy Master / Le Nouvelliste (Suissa)

  

La premsa està en problemes. La gent perd la confiança en el 
que llegeix a la xarxa. La informació està disponible en un clic 
i les “fake news” han envaït les xarxes socials. En aquest con-
text, els mitjans tradicionals han de duplicar els seus esforços 
per distingir-se.

En col·laboració amb HES-SO Valais Wallis, ESH Médias, pro-
pietària de capçaleres locals com Le Nouvelliste, Arcinfo i La 
Côte, a Suissa, llança un projecte per crear un segell que res-
salti la qualitat del treball periodístic. La investigació, que forma 
part de la iniciativa de la innovació en mitjans, va començar 
a l’octubre. Quan busquem una bona ampolla de vi, tendim a 
confiar en l’etiqueta. Doncs aviat podria ser el cas dels articles 
de diari. 

Entrevista creuada de Sébastien Hersant, director de la trans-
formació digital del grup de premsa, i Laurent Sciboz, responsa-
ble de l’Institut d’Informàtica de Gestió de l’alta ecola de Sierre.

Treballareu junts en la creació d’una etiqueta per a articles 
de diaris. Quin és l’objectiu d’aquesta associació?
Sébastien Hersant:  volem implementar una tecnologia que de-
tecti contingut periodístic i original. És a dir, articles exclusius 
dels mitjans de comunicació, que no es poden trobar a cap altre 
lloc. Això exclouria els enviaments d’agències que no complei-
xen aquests criteris. Els nostres continguts tenen valor afegit. 
Volem permetre als usuaris d’Internet identificar fàcilment la fei-
na dels periodistes.
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Laurent Sciboz:  L’objectiu número u és ressaltar la qualitat del 
periodisme. Volem tenir una etiqueta professional, que certifiqui 
l’autenticitat d’un contingut. Si s’hi posa, podríem acabar amb 
nocions de denominacions d’origen controlades. És com una 
etiqueta de bon vi. No tenim cura del contingut, ni de com es 
vinifica, sinó que portem una etiqueta digital certificada.

On trobarà el lector aquesta etiqueta?
Sébastien Hersant: L’objectiu és fer visible aquesta etiqueta a 
tot arreu del web, no només als llocs de comunicació. Al final, 
ens agradaria que Facebook, Twitter i Google la mostressin a 
les seves plataformes. Podríem distingir els nostres continguts 
d’altres publicacions no verificades, com ara notícies falses.

Laurent Sciboz: un  cop compartida a les xarxes socials, 
l’etiqueta d’autenticitat sempre acompanyarà l’article. Veient-lo 
per exemple en una publicació de Facebook, el lector podrà dir-
se a si mateix: “Ah, això és original.”

I què s’hi guanya, concretament?
Sébastien Hersant: Al fil de Facebook ens ofegem amb massa 
d’informació. En veure l’etiqueta, el lector pot saber immediata-
ment que pot confiar en aquest contingut, perquè la informació 

ha estat verificada per un periodista professional i el seu angle, 
el seu tractament, és únic.

Els objectius del ESH Media Group se centren principal-
ment en la captació de nous subscriptors. Amb aquest pro-
jecte, voleu atraure nous lectors?
Sébastien Hersant: L’interès és reforçar el vincle amb els lec-
tors. Cal destacar el contingut elaborat pels nostres equips edi-
torials perquè el lector percebi la riquesa de la informació local. 
Entendre que subscriure’s al mitjà local és també donar suport 
a aquesta diversitat d’informació.

Laurent Sciboz: L’objectiu també és obtenir ingressos. No volem 
que tots els ingressos i salaris publicitaris vagin a multinacionals 
com Facebook.  A Suïssa, segons un estudi de Publicom, van des-
aparèixer 1.600 milions de francs en un any a la massa publicitària.

Sébastien Hersant: Sí, la publicitat, que durant molt de temps 
ha estat la principal font d’ingressos dels mitjans de comuni-
cació, acostuma a declinar. I encara és més cert al digital, on 
aspira completament el GAFA (nota: Google, Facebook, Ama-
zon i Apple). D’aquí la importància de combinar nous continguts 
locals de qualitat amb monetització.
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I la vostra etiqueta pot ajudar a contrarestar la tendència?
Laurent Sciboz: A nivell internacional, un projecte d’aquest ti-
pus, el “Projecte de confiança”, ha donat resultats molt enco-
ratjadors als Estats Units i en cercles de parla anglesa. Ens 
agradaria fer el mateix a nivell més local. Els mitjans suïssos no 
haurien de faltar dalt d’aquest tren que ja funciona.

A la llarga, espereu estendre-la a altres suports?
Sébastien Hersant: L’etiqueta ha de ser neutra i usable per a 
tothom. Com més actors l’utilitzin, més efectiu serà. L’ideal se-
ria que l’adoptessin tots els mitjans de comunicació en francès. 
Si es manté al nostre nivell, serà necessàriament irrellevant.

Restablir la confiança entre els mitjans de comunicació i el 
públic és una prioritat no només a Suïssa, sinó a tot el món. 
Els projectes internacionals pretenen millorar la transparència 
i implementar etiquetes de qualitat. Entre ells, el “Projecte de 
confiança” del món anglosaxó, llançat el 2017 i que reuneix 125 
mitjans de comunicació. Hi trobem la BBC, el Washington Post, 
The Economist, però també diaris italians com La Repubblica 
i La Stampa. Perquè no podem fer quelcom semblant per a la 
premsa regional i local?

Primer pas: Entendre quin format d’etiqueta té més impacte 
en la confiança del lector, especialment entre els joves. Amb 
l’ajuda d’entrevistes i d’un qüestionari, cinc especialistes web 
semàntics intentaran esbrinar-ho. (Infografia: Protecmedia)
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L’accés gratuït a Internet hauria de ser 
un estudi bàsic sobre drets humans
Journal of Applied Philosophy / Universitat de Birmingham

 
L’accés a Internet gratuït ha de ser considerat com un dret 
humà, ja que les persones que no poden accedir en línia no 
tenen maneres significatives d’influir en els actors mundials que 
configuren la seva vida quotidiana, segons un nou estudi. A me-
sura que el compromís polític es fa cada cop més en línia, les 
llibertats bàsiques que molts tenen per descomptades, incloent 
la lliure expressió, la llibertat d’informació i la llibertat de reu-
nió, depenen en part de si uns ciutadans tenen o no accés a 
Internet.

Una nova investigació revela que Internet podria ser una forma 
clau de protegir altres drets humans bàsics com la vida, la lli-
bertat i la llibertat de la tortura: un mitjà per permetre a milers de 
milions de persones portar “vides mínimament dignes”.

Merten Reglitz, professor d’Ètica Global de la Universitat de 
Birmingham, ha publicat les seves troballes –el primer estudi 
d’aquest tipus– a la Revista de Filosofia Aplicada (es pot adqui-
rir al preu de 40 €). “L’accés a Internet no és un luxe, sinó un 
dret humà moral i tothom hauria de tenir un accés no vigilat i 
sense censura a aquest mitjà global, proporcionat de forma gra-
tuïta per a aquells que no s’ho puguin permetre”, va comentar 
el doctor Reglitz.

“Sense aquest accés, moltes persones no tenen una forma sig-
nificativa d’influir i de fer responsables dels governs i institu-
cions supranacionals responsables. Aquestes persones simple-
ment no tenen res a l’hora de fer les regles que han de complir 
i que configuren les seves possibilitats de vida.”

Va afegir que l’exercici de la veu lliure i l’obtenció d’informació 
ara depenia molt de tenir accés a Internet. Gran part del debat 
polític d’avui té lloc en línia i es comparteix informació rellevant 
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políticament a Internet, cosa que significa que el valor relatiu 
d’aquestes llibertats per a les persones “fora de línia” ha dis-
minuït.

La investigació del doctor Reglitz atribueix a Internet possibi-
litats sense precedents per a la protecció dels drets humans 
bàsics a la vida, la llibertat i la integritat corporal. Si bé reconeix 
que estar en línia no garanteix aquests drets, cita exemples de 
compromís a Internet que han ajudat a fer comptes del govern i 
les institucions. Aquests exemples inclouen:

• La “primavera àrab”: noves maneres de notificar globalment 
les atrocitats governamentals.
• Documentar violència policial injustificada contra afroameri-
cans als EUA.
• Campanya #MeToo: ajuda a “evitar” l’assetjament sexual a les 
dones per part d’homes poderosos.

Reglitz defineix els “drets humans morals” com a base 
d’interessos universals essencials per a una “vida mínimament 
decent”. També han de tenir una importància fonamental que, si 
una nació no vol o no pot defensar aquests drets, la comunitat 
internacional ha d’actuar.

L’estudi apunta a diverses institucions polítiques importants que 
s’han compromès a garantir l’accés universal a les seves po-
blacions, convençudes que aquest objectiu és assequible, com 
per exemple:

• La Unió Europea ha llançat la iniciativa WiFi4EU per propor-
cionar a tots els pobles i ciutats europeus accés a internet sen-
se fil gratuït als principals centres de la vida pública fins al 2020.

• L’accés a Internet global forma part dels objectius de desenvo-
lupament sostenible de l’ONU, amb els l’ONU exigint als Estats 
de les Nacions Unides que ajudin a proporcionar accés univer-
sal a Internet a les nacions en desenvolupament.

El doctor Reglitz exposa la dimensió del repte que suposa pro-
porcionar accés universal a Internet, assenyalant que la Unió 
Internacional de Telecomunicacions de l’ONU estimava que, a 
finals del 2018, el 51 per cent de la població mundial de 7.000 
milions de persones tenia accés a Internet.

Molta gent de les regions més pobres del món segueix sense 
accés a Internet, però el seu nombre va disminuint a mesura 
que la tecnologia es converteix en més barata. No obstant això, 
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l’expansió a Internet s’ha alentit en els darrers anys, cosa que 
suggereix que l’accés universal no es produirà sense una pro-
moció intencionada. “L’accés a Internet universal no ha de tenir 
un cost per a la gent; accedir a oportunitats políticament impor-
tants com el bloc de notes, obtenir informació, unir-se a grups 
virtuals o enviar i rebre correus electrònics no necessita l’última 
tecnologia de la informació”, va comentar el doctor Reglitz.

“Els telèfons capaços de navegar pels webs permeten a la gent 
accedir a aquests serveis i la provisió pública d’Internet, com les 
biblioteques públiques, pot ajudar els usuaris en línia on l’accés 
domèstic individual sigui inicialment massa car”. Va afegir que 
el dret humà a l’accés a Internet era similar al dret mundial a 
la salut, que no pot requerir el tractament mèdic més alt a ni-
vell mundial, ja que molts estats són massa pobres per prestar 
aquests serveis i per tant afrontarien demandes impossibles.

En canvi, als estats pobres se’ls demana que prestin serveis 
mèdics bàsics i treballin per proporcionar una assistència sa-
nitària de més qualitat. De la mateixa manera, aquests estats 
haurien d’oferir inicialment ubicacions amb accés públic a Inter-
net i desenvolupar infraestructures informàtiques que augmen-
tin l’accés.

Per a l’autor de l’estudi, l’accés a Internet és assequible si un 
gigabyte de dades no costa més del dos per cent dels ingressos 
mitjans mensuals. Actualment uns 2.300 milions de persones 
no tenen accés a una Internet assequible. (Infografia: Panora-
ma Audiovisual)

NOTA: El lector pot ampliar la informació des d’aquest link.
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Com estan innovant els verificadors 
contra la desinformació
Per  José A. García Avilés, coordinador Mòdul Audiencies / Bloc 
Universitat Miguel Hernández (Elx) 

En un ecosistema mediàtic de creixent sobreinformació i abun-
dància de fonts, on augmenta la desinformació al servei de 
determinats interessos i ideologies, és cada vegada més ne-
cessari comprovar la veracitat de les notícies. Aquí rau una 
oportunitat per al periodisme. Els verificadors es multipliquen a 
tot el món, de 44 l’any 2014 van passar a 210 el 2019, segons el 
Reporters Lab. En aquest article analitzem com estan innovant 
quatre iniciatives independents de verificació: Chequeado, Full 
Fact, Pagella Política y Faktisk.

L’augment de la desinformació contribueix a impulsar el debat 
sobre el paper dels mitjans davant la verificació de les notícies i 
el llançament de plataformes que es dediquen a la revisió de la 
informació. D’acord amb el Reuters Institute for the Study of 
Journalism de la Universitat d’Oxford, entre 2006 i 2016 van 
sorgir desenes d’iniciatives dedicades a comprovar la veracitat 
de les notícies en més de 50 països: més de 90% d’elles van 
ser creades a partir de 2010. el nombre d’iniciatives globals ha 
crescut des de 44 el 2014 a 210 el 2019, segons el Reporters 
‘lab de Duke University. Al nostre país destaquen els casos de 
Maldita.es i Newtral.

Una anàlisi de l’Institut per a la Tecnologia de la Informació 
i Societat de la Universitat de Califòrnia a Santa Barbara, 
distingeix tres factors que diferencien la desinformació actual 
de la tradicional manipulació informativa:

Qui: Ja no són només els mitjans els que difonen la informació 
enganyosa, sinó activistes amb fins ideològics o lucratius, ja 
siguin agents d’intel·ligència russos, empreses de màrqueting 
polític o adolescents nord-americans en els suburbis de les 
grans ciutats.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/rise-fact-checking-sites-europe
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/rise-fact-checking-sites-europe
https://reporterslab.org/category/fact-checking/#article-2551
https://reporterslab.org/category/fact-checking/#article-2551
https://maldita.es/
https://www.newtral.es/
https://www.cits.ucsb.edu/fake-news/brief-history
https://www.cits.ucsb.edu/fake-news/brief-history
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Què: No només es pot manipular el contingut d’una peça es-
crita o audiovisual, sinó també distorsionar imatges o àudios i 
fabricar fonts falses.

Com: Els manipuladors aprofiten les característiques de les 
xarxes socials: actuen com agregadors que agrupen notícies 
sense valorar la ideologia, la qual cosa dificulta seguir la font i 
corroborar les dades; solen compartir i estendre’s ràpidament; i 
s’etiqueten segons la seva popularitat, el que potencia l’impacte 
de les peces més difoses.

Com afirma Raúl Magallón, autor d’Unfaking News. Com com-
batre la desinformació, convé distingir els diferents fenòmens 
que poblen el territori de la desinformació, com ara “postveritat, 
fets alternatius, càmeres de ressò, bombolles informatives, clic-
kbait o granges de continguts”. En paraules de l’experta Myriam 
Rodó, “la verificació digital no és una moda passatgera, sinó que 
remet al bon periodisme de sempre”. Es torna indispensable el 
verificador professional (fact-checker), periodista encarregat de 
comprovar totes les dades de les informacions i discursos publi-
cats a la recerca de possibles falsedats o inexactituds.

(...)

Segons un estudi del Reial Institut Elcano, la majoria 
d’aquestes plataformes verificadores funcionen com a entitats 
independents o com a projectes lligats a alguna organització 
civil. Les dues xarxes de referència en l’actualitat són la In-
ternational Fact-Checking Network (IFCN) i First Draft News 
(FDN), lleugerament diferents en el seu funcionament. IFCN, 
creada el 2015 pel Poynter Institute, funciona com una xarxa 
global de verificadors que subscriuen un “codi de principis”: la 
transparència en l’ús de fonts, transparència en el finançament 
i en la metodologia i el compromís de corregir els errors. La 
FDN, llançada també 2015 amb el suport de diverses empreses 
(Google, Storyful o First Look Media), va crear la First Draft 
Partner Network, que aglutina plataformes socials, organitza-
cions de drets humans i altres projectes de verificació que tre-
ballen conjuntament en la recerca de solucions a la desinforma-
ció. Al Jazeera, BBC, Bloomberg, CNN, The New York Times i 
The Telegraph participen en aquest projecte.

A continuació, analitzem quatre iniciatives independents de ve-
rificació i mostrem com estan innovant :
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https://www.researchgate.net/publication/331993487_UnfakingNews_Como_combatir_la_desinformacion
https://www.researchgate.net/publication/331993487_UnfakingNews_Como_combatir_la_desinformacion
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/fc1e5338-b663-4254-943e-15b1d154e62e/DT8-2019-Badillo-sociedad-de-desinformacion-propaganda-fake-news-y-nueva-geopolitica-de-informacion.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc1e5338-b663-4254-943e-15b1d154e62e
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Chequeado.- Lloc web argentí sense ànim de lucre, llançat en 
2010 per la Fundació La Voz Pública . Es dedica a la verificació 
de l’discurs públic, la lluita contra la desinformació i l’obertura 
de dades. Compta amb un programa d’Innovació, centrat en la 
automatització dels processos de producció i en experimentar 
amb nous formats; i un altre de Educació, que busca desen-
volupar la capacitat crítica dels joves i capacitar periodistes. 
Segons fonts de Chequeado, al menys vuit iniciatives de veri-
ficació a Amèrica Llatina han utilitzat les seves metodologies. 
El Centre Knight per al Periodisme en les Amèriques destaca 
iniciatives com Chequeador, una plataforma de verificació 
col·laborativa per als usuaris; ChequeadoEducación, un espai 
d’aprenentatge en línia; CHQueate!, un joc de preguntes i res-
postes sobre fact-checking; i Justiciapedia, un interactiu que 
aborda les relacions entre jutges, fiscals i advocats.

FullFact.- Fundada el 2009 per Michael Samuel i Will Moy, 
aquesta iniciativa compta amb 18 empleats i té l’estatut 
d’organització benèfica (charity) al Regne Unit. La seva rigoro-
sa metodologia de verificació es basa en tres fases, que inclou 
l’opinió experts i col·laboradors externs. Compta amb el patro-
cini de Omidyar Network i Open Society Foundation desenvo-
lupar eines automatitzades de verificació, com ara Live, que 
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https://chequeado.com/
https://chequeado.com/
https://chequeado.com/
http://chequeado.com/proyectos/chequeador/
http://chequeado.com/proyectos/plataforma-de-e-learning-de-chequeado/
http://chequeado.com/proyectos/chqqueate/
http://chequeado.com/proyectos/justiciapedia/
https://fullfact.org/
https://www.journalism.co.uk/news/full-fact-is-developing-two-new-tools-for-automated-fact-checking-/s2/a706611/
https://www.journalism.co.uk/news/full-fact-is-developing-two-new-tools-for-automated-fact-checking-/s2/a706611/
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permet verificar immediatament les declaracions a partir d’una 
base de dades; i Trends, que rastreja i mostra la propagació 
d’informació falsa. Full Fact s’ha associat amb mitjans com 
BBC, ITV i Sky News per verificar les informacions de campan-
yes polítiques en els referèndums d’Escòcia i el Regne Unit i en 
les eleccions generals de 2015 i 2017. Col·labora amb altres 
verificadors, com Àfrica Check i Chequeado. En el seu blog 
publiquen valuosos anàlisi i comentaris.

Pagella Politica.- Arran d’un projecte autofinançat pels socis 
fundadors, aquesta plataforma va néixer el 2012 com un bloc 
col·laboratiu per verificar les declaracions dels polítics italians. Està 
integrada per experts en política, analistes i consultors, i no es con-
sidera un projecte exclusivament periodístic. Un dels requisits per 
formar part de l’equip és no pertànyer a cap partit polític, moviment 
o grup de pressió. Actualment es finança a través de dues vies: 
clients com la Radiotelevisione Italiana (RAI), la Agenzia Giornalis-
tica Itàlia (AGI) i EastWest, que van aportar gairebé el 90 per cent 
dels ingressos entre 2017 i 2018; i donacions. En els últims dos 
anys, els integrants de Pagella Política s’han bolcat en impartir cur-
sos sobre desinformació en universitats, instituts i organitzacions, 
promovent també una àmplia campanya d’alfabetització mediàtica. 
El seu èxit ha servit per inspirar un projecte similar a Suècia.

A la Sisena Cimera Mundial de Verificadors, celebrada a 
Sud-àfrica al juny de 2019, hi van participar més de 200 pro-
fessionals i desenes d’organitzacions. Van compartir estratè-
gies per millorar la lluita contra la desinformació, desenvolupar 
nous formats de verificació i vies d’ingressos, i incrementar 
l’automatització dels processos de fact-checking. Afronten enor-
mes reptes, perquè verificar els fets no és suficient. Fins i tot 
tenint els majors recursos, no resulta possible rastrejar a tots 
els usuaris destinataris de la informació errònia perquè rebin 
la verificació corresponent. I circula massa desinformació a les 
xarxes i en el discurs públic com per verificar cada falsedat .

Els algoritmes de reconeixement de falsedats, l’automatització 
dels processos de verificació i l’ús massiu de dades, permeten 
reconèixer ben aviat alertes relacionades amb falses notícies i 
continguts falsos. Com argumenten Jorge Vázquez-BS i el seu 
equip, investigadors de la Universitat de Santiago, en un recent 
estudi, cal que les iniciatives de verificació incrementin el seu 
nivell de desenvolupament tecnològic per lluitar més eficaçment 
contra la desinformació. La tasca és ingent; la innovació pot 
aplanar el camí. (Infografies: ec.europa.eu i UMH). 
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https://fullfact.org/blog/
https://pagellapolitica.it/
https://gfworkshops.org/
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi “Innovación tec-
nológica y comunicativa para combatir la desinformación” dels 
professors Jorge Vázquez-Herrero; Ángel Vizoso; Xosé López-
García. CLICAR AQUÍ  
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https://www.amic.media/media/files/file_352_2167.pdf
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Als periodistes doneu-los de menjar
Per Eulogio López / Hispanidad

Ja ho deia la senyora marquesa: Han arribat els periodistes? 
Doneu-los de menjar. Doncs hem tornat a la marquesa.

El procés ve de lluny però aquí i ara crec que el detonant ha 
estat el “cas Villarejo”. A Espanya, no només s’ha judicialitzat 
la política -fenomen molt més preocupant que la politització de 
la justícia- també s’ha judicialitzat el periodisme. Els periodis-
tes que s’asseuen a la banqueta o als que se’ls obliga a pagar 
advocats.

I amb els delictes d’odi, gran invent lliberticida, la judicialització 
del periodisme està a l’abast de qualsevol. És una ganga per 
censurar al periodista. 
  
Però tornem a Villarejo: alguns dels gravadors i alguns dels 
gravats per Villarejo SA han optat per tirar de xequera el que, 
de passada, ha destapat tot un mercat subterrani de favors i 
amenaces.

Vull dir que les grans empreses, o els grans empresaris, estan 
comprant als grans editors? Sí, vull dir exactament això.

I quan, gràcies a Internet, els mitjans es multipliquen i no és 
possible comprar-los a tots? Doncs amb els grans es pacta i als 
petits se’ls demanda.

La situació actual és aquesta: el govern exigeixen una premsa 
políticament correcta. D’una altra forma, no hi ha informació. 
Les empreses ja no s’anuncien: volen que la informació sigui 
publicitària.
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I per als independents d’Internet, asfíxia econòmica i persecu-
ció judicial. I els grans editors entren en el joc i es dediquen al 
xantatge.

És la depravació de la comunicació i la instal·lació d’una nova 
censura prèvia (i tan prèvia. Tothom sap el que pot dir i el que 
no ha de dir... no ja abans de publicar sinó abans d’escriure.

És la depravació de la comunicació i la instauració de la nova 
censura informativa. Ara bé, no es creguin que els dolents 
guanyaran, només estan guanyant temporalment. Internet és 
incontrolable, en ell funciona el millor i el pitjor. I per cada ànima 
lliure que cau en sorgeixen cinc. És més, la WWW no tendeix 
a l’esclavitud. En qualsevol cas, al caos... que tampoc és desi-
tjable però alguns estudiosos manifesten que és molt creatiu. 
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