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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
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Tercer EGM de 2019: Exterior i
Revistes els mitjans que més creixen
Per Comunicació 21 i Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
La AIMC ha donat a conèixer totes les dades de la Tercera Onada de l’ EGM de 2019 , un informe que resumeix el Estudi
General de Mitjans i descriu el panorama espanyol pel que fa
a audiències.
Els mitjans amb més audiència d’Espanya - 3a Onada EGM
2019: El mitjà amb més penetració a Espanya continua sent la
Televisió. La seva posició de lideratge a més s’ha reforçat lleugerament amb una pujada de 3 dècimes respecte a la segona
onada de 2019. La seva penetració és d’un 85%, per sobre de
l’84,7% anterior.
Exterior es manté en la segona posició, un lloc que va recuperar
en la primera onada de l’any. I el seu nivell de penetració puja
de un 81% fins a un 82,2%. Internet també segueix creixent i
es manté en la tercera plaça de el rànquing de mitjans amb un
80,7% de penetració.

La premsa.- Pel que fa a les dades referides als mitjans impresos, l’EGM distingeix entre diaris, suplements i revistes. En
el rànquing de capçaleres diàries més llegides no trobem cap
canvi respecte a l’onada anterior en el top 3: els més llegits segueixen sent Marca, El País i As, en aquest ordre.
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El País continua com el diari més llegit a l’Estat amb 1.013.000
lectors diaris de mitjana, 14.000 menys que en el tercer EGM
de 2018. El top 10 el completen El Mundo, amb 671.000 lectors (–31.000); La Vanguardia, amb 549.000 (–23.000); La Voz
de Galicia, 514.000 (–15.000); ABC, 460.000 (+52.000); El
Periódico de Catalunya, 361.000 (+3.000); El Correo, 290.000
(–37.000); La Nueva España, 268.000 (–20.000); Heraldo de
Aragón, amb 216.000 (+1.000), i Faro de Vigo, amb 215.000
(–23.000).
Els únics canvis en els deu primers llocs en la tercera onada de
l’EGM respecte fa un any són l’entrada del Heraldo de Aragón
al novè lloc, la sortida de La Razón, i la caiguda d’una posició
del Faro de Vigo.
Per darrere dels deu primers hi ha La Razón, amb 213.000 lectors (–4.000); Levante-EMV, amb 187.000 (–28.000); El Diario
Vasco, 186.000 (+4.000); Ideal, 178.000 (+32.000); La Verdad,
149.000 (+19.000); Diario de Navarra, 148.000 (+2.000); Información, 148.000 (–26.000); El Comercio, 147.000 (–7.000);
Sur, 145.000 (+24.000); El Norte de Castilla, 144.000 (=); Última Hora, 136.000 (–24.000); El Día, 133.000 (+3.000); El Diario
Montañés, 121.000 (–28.000); La Provincia, 120.000 (+17.000);

Ara, 116.000 (–5.000); Canarias 7, 102.000 (+4.000), i El Punt
Avui, 100.000 (–5.000)
Pel que fa a les revistes, l’EGM distingeix en funció de la seva
periodicitat entre setmanals i mensuals. Les revistes setmanals
més llegides a Espanya són Pronto, Hola i Lecturas. Juntes
arriben a un total de 5.149.000 de lectors, un lleuger descens
respecte als 5.160.000 de l’onada anterior.
Respecte a les dades de les revistes mensuals, National Geographic es manté en el número u una onada més. Muy Interesante està en segona posició, amb una diferència de 57.000
lectors respecte a National Geographic. En tercera posició es
manté, com en l’onada anterior i a certa distància, Saber Vivir.
(Infografia: Reason Why)
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Titular
CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
Text OCTUBRE
SMART CITY EXPO KYOTO
Ladillo
03 - 04/10
sobre Ciutats
Text Congrés
Intel·ligents a Kyoto (Japó)
BAUM FESTIVAL / BARCELONA
TATTOO EXPO
04 - 06/10
Festival Internacional d'Art i
Moviment Urbà / Convenció
Internacional del Tatuatge de
Barcelona
SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL
DE BARCELONA
09 - 13/10

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

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

NOVEMBRE

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

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

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

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

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

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

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

DESEMBRE
CRUISE SHIP INTERIORS EXPO
EUROPE
04 - 05/12
Fira Europea d'Interiors per a la
Indústria de Creuers
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27/12 - 04/01
El nou Festival de la Infància
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A Escandinàvia, els diaris donen la
volta al paper
Per Lucie Robequain i Clémence Lemaistre / Les Echos

En deu anys, Noruega pot haver acabat amb els diaris. No els
mitjans impresos, per descomptat, sinó els diaris que llegim a
casa a la vora del foc. És el cap del diari noruec més gran, Verdens Gang, més conegut com “VG”, qui fa l’aposta. Es tracta
d’un tabloide centenari que els noruecs estimen com un tresor
nacional i que el grup Schibsted ha convertit en la seva primera
figura.

“Els nostres lectors de paper tenen 65 anys de mitjana. No són
immortals”, afirma Gard Steiro, que té les funcions de director
editorial i conseller delegat. L’”ànec” va assolir el pic el 2002,
amb gairebé 400.000 exemplars. Des de llavors, ha estat una
caiguda lliure: la circulació s’ha reduït en un 90%. “VG” no és
l’únic que anuncia la mort del paper: el segon diari del país,
Dagbladet, té previst acabar la seva edició “impresa” en els propers tres anys. “Tancarem poc després”, prediu Gard Steiro.
“La impressió té un futur limitat”
Situat al mateix edifici de vidre, el diari “Aftenposten” no està
tan desitjós de renunciar a la tinta. I per una bona raó: encara és massa dependent de l’esperança de guanyar diners amb
l’única edició digital. “VG és l’únic dels nostres diaris que podria
ser rendible sense la seva versió en paper”, diu Kristin Skogen
Lund, directora general de Schibsted Group. El nostre objectiu és que el 2021 els nostres títols siguin rendibles en digital.
L’objectiu és ambiciós, perquè l’augment de subscripcions no
compensa la baixada de la publicitat. La transició al digital és
un procés interminable.”
Kristin Skogen Lund, líder del gran grup noruec, ens rep a Oslo
entre dos avions. Amb ella, sense embuts: “L’imprès” té un fu-
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tur limitat. Les revistes poden existir encara en cent anys, però
no els diaris. Dit això, som menys pessimistes que abans: fa sis
anys, tots pensàvem que els diaris estarien ja morts quan parlo
amb vosaltres. Però sempre hi són! I somriu.
Tassa de cafè a la mà, el conseller delegat i director editorial
d’Aftenposten -el conservador diari de referència- no diu res
de nou. “Pensàvem que el diari només tenia cinc o deu anys
per viure. Avui parlem de deu o vint anys”, diu Espen Egil Hansen. Però, per als periodistes, el paper ha esdevingut totalment
accessori. La prova: els empleats encarregats d’omplir el diari
només són vint. Els altres parlen només numèricament.
“Començarem una autèntica revolució fa cinc anys”, afirma.
L’estratègia paga: les subscripcions digitals han esclatat fins
al punt de representar 30 milions d’euros en ingressos anuals.
“Segons aquest criteri, som el tercer diari a Europa, darrere
del Financial Times i el Times, i just davant del Guardian”, afirma Espen Egil Hansen. No està malament, per a un país dels
menys poblats del continent, que és 500 vegades la mida de
Nova York, però només té el 60% de la seva població.

Subscripcions a alt preu
El públic, fins ara essencial per atraure anunciants, ja no és
un criteri important. “No mirem el nombre de pàgines vistes ni
el nombre de clics. Tot això s’ha acabat. Ara és important la
participació dels subscriptors. “Un compromís prou crític per
acceptar pagar l’alt preu: Les tarifes de subscripció s’eleven
constantment fins al punt d’haver-se convertit en cinc vegades
més cares que les de VG. Ara representen el 80% dels ingressos d’Aftenposten, i la publicitat només representa el 20%. És
al contrari que abans de la crisi del 2008. “Ningú va pensar que
era possible”, afirma el conseller delegat.
Raoul Grünthal CEO de Schibsted Next: Que Noruega sigui
precursora, certament no és una coincidència: és el país on
la penetració dels telèfons intel·ligents és la més alta del món
(més del 95%). “Vam entendre la importància del mòbil abans
que tothom”, afirma el director de VG. A això s’hi afegeix un
enorme lligam de noruecs a la premsa, cosa que fa que els
mitjans aquí siguin força millors que a d’altres llocs. El 26%
dels noruecs paga l’accés a la informació, cosa que els posa
en primer lloc al rànquing de l’institut Reuters, molt per davant
dels francesos (7%). “No ho puc agrair prou a Spotify i Netflix!
Gràcies a ells, la gent va comprendre que no era absurd pagar
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contingut digital”, afirma Raoul Grünthal, director general de
Schibsted Next,
VG arriba cada dia a més de la meitat de la població noruega,
gairebé tot a través d’un accés directe al seu lloc. La influència
de Facebook és molt menor que aquí. Aporta només el 4% de
l’audiència del diari. “A la majoria de països del món, la gent
comprova si tenen wi-fi obrint una pàgina de Google. A nosaltres, obren VG, afirma divertit el seu director.
Renova l’enllaç amb la “generació perduda”
Els diaris noruecs, però, no s’escapen dels reptes del moment,
sobretot el fet que la generació més jove ja no llegeix els diaris.
Però estan intentant tornar a connectar-se. “Fa tres anys, vam
enquestar a joves per entendre com els agrada aprendre. Vam
rebre una bufetada gran. La veritat és que no teníem empatia per als lectors que no eren diaris”, diu el cap de VG, Gard
Steiro. Molts se senten aclaparats per la llargada dels articles i
per la quantitat d’informació que recau sobre ells. Massa soroll
mediàtic, sovint massa negatiu i sense context! No volen un
coneixement complet de la informació i prefereixen participar
en una conversa.

VG ha desenvolupat per tant una oferta especial dedicada a
ells, anomenada “Peil”, sense mostrar cap enllaç directe amb
el diari. Proposa una selecció de tres articles diaris. “Anem directament al punt. La història s’explica com ens ho explicaria
un amic, amb un tractament visual ‘història’ a Snapchat o Instagram.” També es va posar en marxa una oferta alternativa,
que se centra exclusivament en les notícies bones. Només es
permeten dues notificacions cada dia, al matí i al vespre, per no
donar a la gent la sensació d’estar saturada d’informació tot el
temps. L’aplicació atrau de moment només 15.000 joves. Però
VG es nega a renunciar al que molts diaris ja diuen “generació
perduda”.
Suècia no és pas igual
Anna Careborg, directora
editorial Svenska Dagblabet
(SvD) –un diari centenari-,
explica que a Suècia no és
exactament el mateix. “Per
a nosaltres, sense debat, no
pretenem aturar la impressió. Mentre puguem suportar el cost
de la distribució, ho farem”, diu Careborg. Però la majoria dels
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cada dia una banca
socialment responsable
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CaixaBank ajuda a millorar l’educació
ﬁnancera de més de 14.000 persones
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A CaixaBank volem que la cultura ﬁnancera arribi a tothom
I, per promoure-la, hem impartit més de 700 tallers sobre ﬁnances
bàsiques adreçats a col·lectius vulnerables. Gràcies a la tasca formativa
dels nostres voluntaris, més de 14.000 persones han millorat la seva
educació ﬁnancera. I això és fer una banca socialment responsable.
CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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principals diaris han fet un pas radical: deleguen la producció
del diari en paper. “Fa tres anys -diu Anna Careborg- vam decidir subcontractar la fabricació del diari a TT News Agency,
l’agència de notícies més gran del país, que també treballa per
a molts diaris locals.”

milions d’habitants. Malgrat aquests èxits, Aftonbladet no pot
prescindir de la impressió per aconseguir l’equilibri. Per tant,
ha d’innovar, una i altra vegada, per aconseguir que els lectors. “Sempre tindrem un model mixt, subscripció, publicitat i
serveis”, afirma la cap de Aftonbladet, Lena Samuelsson.

La idea és senzilla: per inclinar definitivament l’escriptura cap al
digital, cal treure de la ment la producció del diari. La millor manera és treure-la del negoci. Resultat: tots els periodistes són
“digitals primer”, i només un equip de deu persones s’encarrega
de la versió en paper, en relació amb l’agència de premsa.

Innovació i extendre el negoci
Kristin Skogen Lund CEO de Schibsted: La innovació, la capacitat d’avançar i provar nous productes es troben al centre de la
galàxia de Schibsted. Entre les darreres troballes: un algorisme
anomenat “Oracle”, per jutjar el moment adequat per a fer un
article de pagament i quins deixar en accés gratuït. La majoria
dels títols de Schibsted l’utilitzen avui en dia.

A Aftonbladet, el segon diari suec, la transformació editorial no
és tan radical. Però el paper queda relegat a un racó: una petita antena de 25 periodistes (sobre 230) recupera el contingut
escrit per la redacció i el posa al diari. Al seu interior, no hi ha
retrats de rapers, sinó trobades amb velles estrelles dels anys
seixanta, destinades al públic de més de 65 anys. El diari només ven 60.000 exemplars, set vegades menys que fa quinze
anys.
Mentrestant, 235.000 persones es van subscriure a una subscripció digital, el doble del Figaro, en un país de només 10

Altres desenvolupaments d’enginyeria: distribució. Mentre que
el nombre d’exemplars distribuïts a Noruega va disminuint d’un
any a l’altre, Schibsted va tenir la idea de posar a disposició del
comerç electrònic la seva xarxa de distribució de premsa. Ara
els distribuïdors del diari solen lliurar els paquets dels comerços a Noruega. Una activitat en ple desenvolupament: amb 30
milions d’euros d’ingressos al tercer trimestre del 2019, amb un
creixement d’un 15% en un any. (Infografies: VG i Schibsted)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
L’editorial Reach (UK) desafia la crisi i
anuncia el llançament de set diaris
No tot són notícies de tancaments de mitjans, acomiadaments
i (encara) mals pronòstics en la indústria dels mitjans. Algunes
editores estan convençudes que és el moment d’invertir i prendre posicions per quan la situació millori. És el cas de la britànica Reach (propietària de capçaleres com Mirror, Express, Daily
Star, Echo, Manchester Evening News, i altres), que acaba
d’anunciar que llançarà set periòdics digitals regionals i locals i
que contractarà en llocs estables a mig centenar de periodistes.
Els nous diaris regionals i locals cobriran les àrees de Sunderland, County Durham, Sheffield, North Yorkshire, Bradford,
Newport i Bolton, tots ells a la zona de Yorkshire, el comtat
més poblat d’Anglaterra, amb més de cinc milions d’habitants.
Tots ells seguiran el model del Leeds Live, el mitjà de Reach a
Leeds, caracteritzat per una cobertura informativa molt local i
molt aferrada al social, a l’esport (sobretot el Leeds United) i a
l’oci i esplai. Donen molt espai també a testimonis de ciutadans
i fotos col·lectives.

El primer lloc web “Live” de Reach es va llançar el 2015 i va ser
Belfast Live , un mitjà que, segons Reach, ha crescut a més de
11 milions de visites mensuals tot i no tenir un punt de suport
previ a la regió.
El director executiu de Reach, Jim Mullen, assegura que “la nostra proposta regional i local digital presenta una gran oportunitat
per expandir encara més els nostres lectors amb la marca Live.
Ara és el moment d’expandir aquest model provat a una escala
encara més gran i portar el nostre periodisme a més comunitats a
tot el país”. I afirma: “quina millor manera de demostrar la nostra
confiança en el futur del periodisme local?”. (Font: Press Gazette)

Com serien les notícies sense un
periodisme independent
Vladímir Putin abraçat a un
gos, Bashar al Assad celebrant l’aniversari del seu
fill, Mohammad bin Salman
visitant ferits, Kim Jong-un
muntant a cavall o Donald
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Trump passant temps amb un grup de nens. Aquestes serien
les notícies sobre Rússia, Síria, Aràbia Saudita, Corea del Nord
o els EUA si no hi hagués un periodisme independent. L’il·lustra
Reporters sense Fronteres en una campanya amb la qual busca sensibilitzar els ciutadans de la importància de la premsa
lliure en un moment en què precisament la llibertat i la independència del periodisme afronten importants desafiaments.
Recorrent a la ironia, i amb la dolça melodia d’una cançó de
bressol, la nova campanya de RSF mostra tendres imatges
dels líders que hem esmentat i algun altre. Tots ells al front de
governs populistes o dictatorials, règims en què la tasca del
periodisme independent resulta alhora més complicada i més
necessària. Així, Reporters sense Fronteres recorda que “sense periodisme independent, la informació es veurà reduïda a
propaganda carregada d’ingenuïtat”.
L’oenagé apunta que “no només es tracta de lluitar contra la censura o contra les amenaces d’empresonament o
d’assassinat que afronten molts periodistes al món”, sinó contra
el perill generat per la propaganda i les ‘fake news’. (Font: El
Periódico – foto: RSF)

La 3a edició del Social Lab omple
l’auditori de La Bonne
La trobada també ha servit per celebrar els 10 anys del Social.
cat, impulsor de la jornada

El divendres 29 de novembre el mitjà digital Social.cat va impulsar la tercera edició de ‘Social Lab: Comunicar per resistir’,
un espai de trobada en què els professionals de les entitats socials, directors de comunicació de l’administració, experts, estudiants, acadèmics i mitjans han pogut professionalitzar la seva
tasca de difusió. A més, la jornada que ha superat el centenar
d’assistents també ha sigut una celebració del 10è aniversari
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del Social.cat. La Bonne - Centre de cultura de dones Francesca Bonnemaison ha sigut l’espai que ha acollit la trobada.
L’esdeveniment s’ha obert amb la inauguració per part de Joan
Camp, editor de Social.cat, Ignasi Genovès, Director de la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació i
Chakir El Homrani, Conseller del Departament de Treball, Afers
Socials i Família.
Seguidament, sota el títol “Agitar, compartir, resistir” s’ha iniciat
una conversa oberta entre Andrés Garcia Berrio, advocat i director estratègic d’IRÍDIA i Bel Olid, escriptora i activista.
Després d’esmorzar, s’han iniciat tres tallers paral·lels: “Com
teixir aliances i enxarxar les lluites”, “Això és un escàndol! Principis per a una campanya efectiva” i “Màrqueting de guerrilla:
recursos per agitar consciències”, els quals han continuat després del dinar.
Finalment, per concloure la jornada, s’ha fet un brindis pel 10è
aniversari del Social.cat, mitjà associat a l’AMIC. (redacció
AMIC)

Sense efecte la imputació dels
periodistes pel cas dels CDR
El Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid ha deixat sense
efecte la imputació d’una dotzena de periodistes de vuit mitjans
per publicar el contingut del sumari de la causa contra els CDR
detinguts el 23 de setembre per un suposat delicte de terrorisme. El magistrat Juan Carlos Peinado ha admès parcialment el
recurs de la Fiscalia de Madrid contra la decisió d’investigar-los
per un presumpte delicte de revelació de secrets. El Jutjat sí
continuarà investigant l’origen de les filtracions als mitjans.
Els periodistes, que havien estat citats a declarar per aquest divendres, treballen a Cadena SER, El Mundo, El País, ABC, El
Confidencial, La Vanguardia, El Español i RTVE. La Fiscalia considera que no se’ls pot exigir responsabilitat penal ja que actuaven en “l’exercici legítim de la seva professió”. En el recurs, la
Fiscalia advertia que els fets denunciats per les defenses podrien
ser constitutius d’un delicte de revelació de secrets d’un procediment judicial, al qual hi poden incórrer “advocats, procuradors,
jutges o membres d’un tribunal, fiscals, lletrats de l’Administració
de Justícia, funcionaris o particulars que intervinguin en el procés”, però no periodistes ni mitjans. (Font: ACN)
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Arrenquen les noves vagues parcials
a TV3 i Catalunya Ràdio

La Mira, guardonada amb el Premi de
Civisme

Les assemblees de treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio han
ratificat sense cap vot en contra els calendaris de mobilitzacions proposats pels comitès d’empresa per desbloquejar diferents temes laborals. A TV3 s’han programat nou aturades parcials de 15 minuts en diferents horaris entre el 28 de novembre
i el 20 de desembre; i a Catalunya Ràdio vuit aturades de 10
minuts del 3 al 20 de desembre.
En concret, les plantilles reclamen tornar a les 35 hores setmanals previstes en el conveni (de les 37,5 actuals); contractar
el personal necessari per cobrir les baixes i els pics de feina;
trobar una solució per als indefinits no fixos, i pactar un pla de
renovació de la plantilla que inclogui jubilacions parcials i contractes de relleu sense perdre més places. Els representants
dels treballadors adverteixen que, si la direcció de la CCMA i el
Govern “no reaccionen i s’asseuen a resoldre seriosament els
problemes laborals que han generat”, després de Nadal continuaran amb les aturades i mobilitzacions. (Font: Comunicació
21)

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va lliurar
recentment la 24a edició dels Premis de Civisme als mitjans de
comunicació. El magazín associat a l’AMIC, La Mira, amb poc
més d’un any de vida, ha guanyat el premi de Civisme en la
categoria de treballs d’Internet
D’altra banda, en la categoria de televisió s’ha distingit el documental Peixos d’aigua dolça (en aigua salada), dirigit per
Marc Serena i Biel Mauri, produït per la Federació Catalana
d’Autisme, i emès al programa Sense ficció de TV3. Per la seva
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part, en la modalitat de producció radiofònica s’ha distingit el
projecte educatiu La nostra ràdio, de l’escola La Comarcal de
Picassent. En aquesta edició, el premi de premsa escrita ha
tornat a quedar desert.
Els Premis de Civisme als Mitjans de Comunicació reconeixen
els treballs que han sobresortit pel tractament de valors de civisme i han exercit un determinat impacte social. Cadascuna de
les categories està dotada amb 1.500 euros. (Font i il·lustració:
Redacció AMIC)

Fernando de Yarza serà president de
l’Associació Europea d’Editors dos
anys més
Fernando de Yarza López-Madrazo, president del grup editorial
aragonès HENNEO, ha estat reelegit president de l’Associació
Europea d’Editors (NME). En l’Assemblea General d’aquesta
organització, de Yarza va obtenir una àmplia majoria en la votació al càrrec. La NME es va crear al gener de 2016 i des de
llavors De Yarza ostenta el lloc de president. Ara, el seu càrrec es veurà ampliat fins a l’any 2021. El president de Henneo

estarà acompanyat per Victoria Svanberg, vicepresidenta de
l’Associació Europea d’Editors; Svanberg és, a més, presidenta
de l’associació sueca de mitjans d’informació.
D’aquesta manera, la NME seguirà exercint com a representant
i interlocutor dels mitjans d’informació de la Unió davant institucions i associacions de tot el món. Entre les seves premisses
també està seguir treballant per protegir la llibertat de premsa
i per la digitalització d’aquesta indústria. D’altra banda, durant
aquest nou període l’entitat afirma que continuarà defensant
els interessos dels editors i vetllant per la tasca dels mitjans
d’informació i dels seus professionals. (Font: NME)
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AMP Stories, usos d’una narrativa
periodística per a mòbils
Per Silvia Martínez Martínez, professora de Comunicació a la
UOC / COMEIN

públic. Tendències com el mobile first o la implementació de
narratives que combinin codis i llenguatges s’incorporen a les
estratègies mediàtiques. Unes estratègies que poden trobar a
les AMP Stories una oportunitat per experimentar com aproparse a aquest sector de la població.
Accelerated Mobile Pages, més conegudes com AMP i pel seu
logotip del llamp, és un projecte de Google al qual s’han incorporat diferents entitats, que persegueix afavorir l’accés i la
visualització de les pàgines o els llocs web a través del mòbil de
manera que aquestes puguin carregar-se de forma molt ràpida.
Atès que busquem la immediatesa, aconseguir que la pàgina
es mostri a la pantalla del nostre smartphone sense necessitat
d’esperar suposa reduir la pèrdua d’usuaris que no vulguin esperar al mateix temps que millora la seva experiència.

Atraure una audiència jove al consum de continguts informatius és tot un repte per als mitjans de comunicació. En l’actual
context, la necessitat d’adaptar-se als hàbits, usos i gustos
d’aquesta part del públic resulta imprescindible per poder captar la seva atenció i aconseguir així acostar-la a temes d’interès

Sense entrar a enumerar els detalls més tècnics de com funciona i resumint l’explicació, el que permet aquesta iniciativa és
oferir una versió simplificada que afavoreix l’accés als continguts d’una manera àgil i amb un menor consum de dades. Quan
es fa ús d’aquest entorn HTML de codi obert i un cercador enllaça a aquesta versió, el resultat que mostra és fàcilment identificable a través de la URL mostrada (que inclou la referència
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AMP). Un altre dels avantatges que fàcilment podrien intuir-se
és un millor posicionament a Google d’aquestes versions en les
cerques que es realitzin a través de mòbils.
Donada la importància i el volum de trànsit que arriba des de
smartphones i dispositius mòbils, no és estrany que els mitjans
de comunicació s’hagin adherit al projecte o hagin implementat
aquest codi. Concretament a la III Jornada de Periodisme Mòbil
organitzada per la UOC i l’agència EFE recentment a Madrid,
es van sentir diverses referències a aquestes pàgines i a la
seva incorporació en l’estratègia mobile. Així doncs, es pot recuperar alguna d’aquestes mencions fetes, per exemple, en la
taula rodona titulada “Labs i innovació, com pensar/adaptar per
a mòbil?”.
En el marc d’aquesta iniciativa sorgeix el format AMP Stories,
que es presenta com una manera de crear històries visuals.
Amb una estètica similar a la que es pogués trobar en narratives com les emprades en social media com Instagram o Snapchat, ofereix una forma d’accedir ràpidament a una història que
es presenta en una combinació de codis i llenguatges on la
gran protagonista és la imatge. També són diversos els mitjans
de comunicació que estan incorporant aquest format per narrar

l’actualitat. Així doncs, es pot accedir a les BBC AMP Stories o
a les CNN Mobile Visual Stories.
A Espanya, ja el mes d’abril de 2018 La Vanguardia es llançava
a provar les AMP Stories. Conegudes inicialment també com
Stamp, els continguts creats per La Vanguardia en aquest format s’han mantingut arxivades en un recull, de manera que es
poden recuperar les primeres històries visuals creades pel diari.
Buscant connectar amb el públic jove, La Vanguardia va fer un
pas més el mes de juliol de 2019 oferint, en col·laboració amb
Google, l’app VanStories, en què es publiquen, fent servir el
format visual, informacions més lleugeres al costat d’altres de
més repercussió.
En el context actual, cal tenir en compte que els joves es mostren menys confiats en els mitjans de comunicació tradicionals
i prioritzen el consum de notícies a través de xarxes socials, tal
com s’apunta al DigitalNewsReport.es 2019. La forma de narrar
que permeten les AMP Stories s’assembla als formats que ofereixen els social media, que són ràpids de consumir i que, amb
un disseny que fa molt còmoda la seva consulta a través de
smartphones i en combinar llenguatges i donar un major protagonisme al component visual, aconsegueixen ser més atractius
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per a aquest perfil d’usuari. Aquest tipus d’experimentació es
mostra així com una via interessant de valorar i analitzar la seva
evolució i la seva eficàcia per involucrar els joves de manera
que puguin formar-se una opinió informada en temes d’interès
públic i actuar en conseqüència. (Il·lustració: Medium)

Promouen la nul·litat del decret digital
per inconstitucional
La Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació,
l’Associació d’Internautes i l’Associació d’Usuaris d’Internet
promouran la nul·litat del Reial decret llei pel qual s’adopten
mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria
d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, aprovat pel Consell de Ministres i ratificat per la
Diputació Permanent del Congrés dels Diputats.
Les tres entitats –i les que s’hi vulguin sumar– portaran
l’aprovació davant del Defensor del Poble sol·licitant que interposi un recurs d’inconstitucionalitat. PDLI, AI i AUI consideren
que “no es donen les circumstàncies d’extraordinària i urgent
necessitat –com requereix l’article 86 de la Constitució– que

justifiquin per part del Govern espanyol disposicions legislatives
provisionals en forma de decret llei”, i demanen que aquesta matèria es regli “amb totes les garanties necessàries” com un Projecte de llei durant la propera legislatura. (Font: Comunicació 21)

Així afectaria la taxa Google a la
premsa impresa i digital
A l’espera d’una possible aprovació de l’impost als serveis digitals, també conegut com a taxa
Google, el sector de la premsa
podria ser un dels negocis més
afectats, amb una recaptació
estimada de 2,7 milions d’euros. Així ho ha assegurat Concha
Iglesias, sòcia directora de les indústries de mitjans de comunicació i tecnologia de Deloitte Espanya, durant la presentació
del primer informe Contribució de la premsa a Espanya, elaborat juntament amb l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) .
En aquest s’analitzen els efectes que tindria sobre el sector
la posada en marxa de l’anomenada taxa Google, de la qual
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s’espera la seva tramitació el proper any. Aquest impost recauria sobre els serveis de publicitat en línia, de manera que alguns grups de premsa es podrien veure afectats per aquest nou
tribut, calculant una recaptació de 2,7 milions d’euros.
En termes d’activitat, el 2018 la indústria de la premsa espanyola va aconseguir una facturació de 6.231.000 d’euros i va
generar 36.333 llocs de treball entre llocs directes, indirectes i
induïts. El sector editorial representa així un terç del producte
interior brut (PIB) de la indústria cultural i creativa. Més de la
meitat del negoci és generat pels grups de premsa (71%). El
segueixen els punts de venda (18%) i les distribuïdores (11%).
Més lectors de premsa: L’informe assenyala de la mateixa
manera l’evolució positiva de les vendes, tant en el format paper com en el digital. En 2018 es va aconseguir el major nombre
de lectors de notícies digitals, 8.000 milions, un 14% més que el
2017, així com el de lectors de la versió impresa i digital ( 3.400
milions, un 4% més). “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”, destaca Ramón Alonso, director general d’AMI.

El mitjà es posiciona així mateix com un dels de major credibilitat. L’informe Digital News Report ES 2018 situa la premsa
en paper com el mitjà que més confiança genera (34% dels
enquestats), per davant de la televisió (33%) i la premsa digital
(31%). I en les enquestes de credibilitat de Reuters, obté una
qualificació de 7 punts sobre 10. (Font i foto: Ipmark)
NOTA: El Butlletí us ofereix el resum executiu de l’informe Contribució de la premsa a Espanya. CLICAR AQUÍ

Les fake news inunden els mòbils
Android en plena lluita contra la
desinformació
Google està inundant
els telèfons Android de
desinformació,
titulars
extremistes i continguts
escombraries. Però en
aquest cas no a través del
seu cercador sinó d’un
nou servei de resum i difusió de notícies denominat Google Dis-
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cover. Aquesta aplicació està promocionant llocs web que estan
comunament identificats com a propagadors de notícies falses.
A través de Discover, Google arriba fins i tot a enviar notificacions als usuaris perquè accedeixin a desinformació com si fos
una última hora informativa d’un mitjà contrastat.

nega a revelar detalls sobre les característiques de l’algoritme
de Discover, tot apunta que la seva fórmula dota de molt pes al
percentatge d’usuaris que cliquen en una peça quan se’ls mostra, prioritzant aquest paràmetre per sobre dels que avaluen la
rellevància o exactitud del contingut.

Alguns dels webs beneficiats són Mediterráneo Digital o Caso
Aislado, assenyalades habitualment pels experts com els exemples espanyols més clars de fake news i desinformació. També
Periodista Digital, que signa amb redactors falsos amb noms
falsos i fotos falses alguns continguts del web. A aquests exemples s’ha unit un nou web especialitzat en aprofitar l’algoritme
de Discover per viralitzar el contingut escombraries, es tracta
de DiarioGol, que fabrica un fake cada cinc minuts. El seu nom
i la primera secció de la seva portada està orientada a l’esport,
però la seva pàgina s’especialitza també a publicar sobre personatges, especialment dones, coneguts per les seves aparicions en televisió.

Google enumera en un comunicat a eldiario.es les mesures i
projectes que la multinacional nord-americana porta a terme
per lluitar contra la desinformació. En alguns d’ells porta invertint diners des 2016, assegura. No obstant això, aquesta voluntat xoca amb el mateix problema que pateixen altres gegants
com Facebook o YouTube (de la seva propietat): la desinformació, basada en continguts extrems i emocionals, atrapa molt
fàcilment l’atenció dels usuaris. I Google guanya diners amb
l’atenció dels usuaris. Discover està amplificant com mai abans
a Google els llocs que fabriquen contingut escombraries fent
creure als seus lectors que una dona rellevant s’ha despullat o
algun personatge cèlebre ha mort. (Font i infografia: eldiario.es)

El motiu que Discover segueixi recomanant continguts de DiarioGol (i de molts altres llocs, perque el model de negoci és
aconseguir que la gent faci clic en els seus enllaços) és la Relació de clic, o CTR per les sigles en anglès. Tot i que Google es
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Un informe de la UER assenyala
els riscos i oportunitats de la
intel·ligència artificial per als mitjans
de servei públic
L’ús de dades i la intel·ligència artificial constitueixen l’última onada
dins de la digitalització del periodisme. És una oportunitat per al
periodisme, però a el mateix temps
comporta una sèrie de riscos per a
res menyspreables. Entre d’altres,
podria enfortir el domini de les plataformes tecnològiques de el flux
d’informació entre les persones.
Un estudi de la Unió Europea de
Radiodifusió, el EBU News Report, 2019, analitza les oportunitats i els riscos que comporten la introducció de l’anàlisi de
dades i la intel·ligència artificial (IA) en el periodisme de servei
públic. L’estudi conté els resultats de 75 entrevistes a especia-

listes en els camps del periodisme, la tecnologia i l’acadèmia,
així com articles sobre la intersecció de la IA i les seves relacions amb la indústria dels mitjans de comunicació. D’acord
amb els autors de l’estudi, l’objectiu era el de proveir de coneixement estratègic i pràctic per a qualsevol mitjà de comunicació
que consideri la possibilitat d’introduir l’anàlisi de dades i la IA
en la seva redacció.
Entre els resultats, destaca la conclusió que tant la incorporació d’IA i de l’anàlisi de dades en els models de producció
d’informació pot tenir conseqüències significatives tant per als
propis mitjans de servei públic com per a la pròpia societat en
el seu conjunt. (Font i infografia: UER)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe EBU News Report, 2019. CLIQUEU AQUÍ

Neix VIP Today Magazine, revista
digital del sector del luxe
L’agència de màrqueting i comunicació VIP Today ha llançat
VIP Today Magazine, revista digital especialitzada en el sector
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de el luxe i premium, que aspira a satisfer la creixent demanda
d’informació en llengua castellana del negoci. La revista digital en espanyol s’articularà a partir d’una línia editorial híbrida
B2C-B2B i comptarà amb les següents seccions: Vehicles amb informació sobre cotxes, motos, nàutica, jets i helicòpters-,
Tech, Gastro -restaurants, vi, destil·lats i cervesa-, Propietats,
Business, Lifestyle, Viatges -destinacions, hotels i aerolínias-,
Bellesa Wellness, Esport, People i Estil -moda i accessoris, rellotges i joies i art-.
Amb aquesta revista, la companyia persegueix donar suport en
termes de comunicació i màrqueting a les empreses del sector
de el luxe i premium, “perquè afrontin amb garanties els nous
reptes que els planteja l’Era Digital”, expliquen. I en un negoci
competitiu i complex com el periodístic aspiren a convertir-se
en referent informatiu d’aquest negoci en els mercats de parla
hispana. (Font: Ipmark)
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Tècniques publicitàries per cridar
l’atenció cap a un article
Per Gretel Müller / Xarxa Internacional de Periodistes

Què tenen a veure el periodisme i la publicitat?. La pregunta va
formar la base del taller de periodisme i publicitat que vam dictar amb Flor Loda, directora creativa de Gray Buenos Aires, durant la “mediatón #EnResistencia”. El periodisme i la publicitat,
dues formes diferents de comunicar idees, poden oferir eines
per millorar i enfortir l’impacte dels missatges que comuniquen.

Per començar, és millor tirar per terra la idea que la publicitat és
només una eina per vendre productes. La publicitat també és
un mitjà. Com qualsevol discurs basat en la persuasió, pot crear
consciència, encoratjar el pensament crític i generar conversa
al voltant de el que comunica.
En què es relacionen el periodisme i la publicitat? Molt! Els
periodistes tendeixen a centrar-se en el què (“quin és el meu
missatge?”). En un enfocament publicitari, estem més centrats
en el com (“¿com ho diré?”). Amb la penetració de les xarxes
socials i altres canals digitals, la publicitat s’ha convertit en contingut en temps real. Les xarxes han impactat al periodisme de
manera similar. En tots dos exemples, partim de la premissa
clau que ningú vol veure un anunci o llegir un article, llevat que
el missatge generi prou interès. Avui, el contingut de les xarxes
socials competeix per l’atenció de les persones en els mateixos
canals que els anuncis i les notícies.
Com generar interès per una peça periodística?
(1) Qui?: El teu públic objectiu.- En publicitat, el primer és
investigar al nostre públic objectiu. No és el mateix parlar a un
millennial que a un baby boom. Per comprendre a la nostra
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audiència, hem d’aprofundir i fer preguntes sobre com s’obté
informació i a quins missatges respon.
Per entendre de quina manera els coneixements publicitaris
poden servir-li al periodisme, vegem un exemple d’un dels projectes de la “mediatón #EnResistencia”. Un grup de periodistes
argentines va voler reunir testimonis sobre com la manca d’una
llei nacional per regular les cintures de la roba afecta la vida
quotidiana de la gent. En aquest exemple, el seu públic objectiu
era ampli: dones que regularment compren roba nova. Comprendre a aquest públic les ajudaria a desenvolupar millor una
campanya per arribar a les persones adequades.
(2) Què?: Compte al final per cridar l’atenció des de zero.- A
vegades menys és més. En publicitat és sabut que la informació que no és part de la idea principal pot ometre’s. Això no vol
dir que la informació no sigui útil, sinó que massa informació
pot aclaparar a l’audiència, especialment en l’era de les xarxes
socials. En el periodisme, com en la publicitat, cal identificar la
idea principal que vols que els lectors se’n portin a casa. Encara
que això signifiqui espatllar el final de la història, la teva audiència necessita saber què és important.

Al buscar testimonis sobre la manca d’una llei que reguli les
cintures de roba, l’equip de periodistes argentines va voler que
la seva audiència conegués el problema -el seu efecte en la
imatge corporal de les dones-, abans de demanar-los que comparteixin la seva pròpia història.
(3) Com?: Determina els mètodes que tindran impacte.- Finalment, has de considerar com vols arribar a la teva audiència
amb el teu missatge. Aquestes decisions poden ser simples,
com triar un títol, o més complexes, com triar imatges, elements
de disseny o característiques interactives. Les periodistes darrere de la campanya argentina van decidir compartir la seva
pregunta a Twitter. Van crear el hashtag #MiCuerpoNoEsElProblema, i un vídeo curt amb els colors rosa i negre. A l’adonar-se
que no tot el seu públic objectiu estava a Twitter, l’equip també
va publicar la història en la secció Entre Mujeres, de Clarín, un
dels principals diaris de l’Argentina.
No només van trobar idees, experiències i cites al públic objectiu, sinó que la campanya també va generar conversa i va crear
consciència sobre el tema. En poques hores, el hashtag #MiCuerpoNoEsElProblema era tendència a l’Argentina. Aquest és
el poder de l’enfocament publicitari! (Foto: Hispanidad/Nike).
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Zenith Vigía, novembre 2019: La
inversió publicitària s’estanca

El sector publicitari està vivint una forta transformació cap a
la digitalització i els missatges més personalitzats. De moment
l’augment de la inversió en els mitjans digitals no compensa la
caiguda en els analògics. El creixement previst per a la inversió
en aquest any és molt similar a la inflació (l’IPC d’octubre es va
situar en el 0,3%) per la qual cosa es podria dir que no hi haurà
creixement real. A més, al quedar per sota del creixement de
l’PIB, la publicitat perdria pes en l’economia espanyola.
El major creixement de la inversió es dirigeix als Mitjans Digitals
(Internet, Mòbils, Exterior Digital), mentrestant la Televisió Generalista com els Mitjans Impresos patiran importants caigudes.
Si es manté la tendència, la inversió en Mitjans Digitals superarà la que capta la Televisió Generalista en l’any 2020.

Si es compleixen les previsions de Zenith Vigía viurem dos anys
pràcticament plans: per 2019 s’espera un creixement de l’0,4%
i per al 2020 de l’0,7%. A poc més d’un mes per al seu tancament, els panelistes de Zenith Vigía (directius de mitjans i de
grups de mitjans), esperen que no es produeixi un descens,
encara que per això caldria que en aquest últim trimestre es
produís un fort creixement, de l’ordre de el 7%, cosa que no
sembla estar passant.

Després de la forta caiguda que van experimentar al setembre,
els índexs de percepció registren ara petits moviments que, a
més, no es produeixen en el mateix sentit: mentre l’IPSE (Índex
de Percepció de la Situació Econòmica) millora 2,1 punts i se situa en -53,3, l’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari)
empitjora lleugerament, cau 2,4 punts i se situa ara en -66,7. En
els dos casos són valors similars als que es registraven el 2013,
quan començava la sortida de la fase més dura de la crisi.
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El Vídeo on Line és la modalitat per a la qual s’espera un major
creixement d’inversió: un 9,4%. També s’esperen creixements
importants per a la resta de les opcions digitals: la inversió en
Mòbils creixerà un 8,8%; les Xarxes Socials un 8,7% i Internet
en el seu conjunt un 8,5%. Per la seva banda la Publicitat Exterior Digital (PED) creixerà un 5,7%.

En xifres menors, però també amb creixement, es mouen el
Cinema (+3,5%); Exterior en general (2,8%); Canals de Pagament de Televisió (+ 2,5%) i Ràdio (2,1%). En canvi s’esperen
descensos importants per a Televisió Generalista (-4,8%); Diaris (-7,1%); Revistes (-8,8%) i Suplements (-8,9%).
Les esperances dels panelistes per a un possible creixement de
la inversió es sustenten, sobretot, al sector de Telefonia, Telecomunicacions i Internet. Hi ha dubtes sobre el sector de Banca
i Finances. En canvi semblen ressorgir les esperances respecte
a el sector de l’Automòbil.
Previsions per mitjans.- Les previsions d’inversió per mitjans
poden veure a la taula adjunta. Es comparen amb les previsions
elaborades al setembre. En la quarta columna es representa
el sentit de la variació. Un signe + indica que la previsió és
ara millor que fa dos mesos; un signe - que la previsió ara és
pitjor; major nombre de signes s’ha d’interpretar com una major
amplitud de la variació. (Font: Zenith – infografies: Prnoticias i
Reason Why)
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El 70% dels usuaris prefereixen
formats digitals en publicitat exterior

més rellevants en una pantalla DOOH, assenyala Belén Acebes, chief operating officer (COO), d’IAB Spain, al costat de
Ramon Montanera, market intelligence director de @elogia i la
presidenta de la Comissió de DOOH a IAB Spain, Piedad Siegfried (Exterior Plus).
La publicitat DOOH crida més l’atenció, és més creativa i proporciona més informació sobre el producte/marca, segons ho
expressen els enquestats. De fet, en comparació amb la publicitat no digital, el 91% dels enquestats percep la publicitat
DOOH com moderna i innovadora i un altre el 88% la considera
diferent i original.

Els usuaris perceben la publicitat digital com moderna, innovadora, entretinguda, pràctica i capaç de despertar curiositat,
segons l’Estudi Anual de Digital Out Of Home 2019, realitzat
juntament amb Elogia per IAB Spain. L’estudi se centra a analitzar el coneixement i ús de la publicitat digital outdoor i indoor,
identificar com pot afectar el procés de compra i la percepció
de les marques i retailers i descobrir quins són els continguts

Aquests mateixos atributs de modernitat i innovació es transfereixen a les marques que fan publicitat digital, sent el target
jove el que més atorga a les marques aquestes connotacions
positives d’innovació, recordo, precisió en les respostes i compromís amb el medi ambient. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
– infografia: IAP Spain)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Estudi Anual de Digital
Out Of Home 2019. CLICAR AQUÍ
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La tecnologia de veu necessita
formació
Segons un recent estudi de WARC, el 69%
dels marketers admet
que no té la preparació
suficient per implementar la tecnologia de veu
en les seves estratègies de màrqueting;
en aquest sentit, la tecnologia de veu conquesta avui per avui
a només una petita minoria de professionals del màrqueting.
Però, perquè els marketers no estan donant la importància que
mereix a la tecnologia de veu quan aquesta està actualment en
boca de tots? Una possible resposta a aquesta pregunta estaria emparentada amb la creixent preocupació del consumidor
per la seva pròpia privacitat (en línia amb l’adopció de lleis per
regular la protecció de dades en tots els racons de la planeta).
Entre aquells marketers (preocupantment escassos) que estan
implementant ja la tecnologia de veu en les seves estratègies
de màrqueting la principal prioritat (18%) són assistents de veu

com Amazon Alexa i Google Assistant. Un excel·lent exemple
de l’exitosa que pot arribar a ser la implementació de la tecnologia de veu en el màrqueting, és la llorejada campanya “Google
Home of the Whopper”. Així i tot, convé fer notar que la tecnologia de veu va molt més enllà dels cada vegada més populars
assistents de veu. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia) – informgrafia WARC)
NOTA: El Butlletí us ofereix The Marketer’s Toolkits, només fent
un clic AQUÍ
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Nous poders, noves responsabilitats:
periodisme i intel·ligència artificial
Per Charlie Beckett / The London School of Economics

El que es desprèn d’aquesta investigació és que la intel·ligència
artificial (AI) ja és una part important del periodisme, però està
distribuïda de manera desigual. L’AI està donant més poder als
periodistes, però amb això es veuen responsabilitats editorials i
ètiques. I una pregunta: les redaccions disposaran de les eines
necessàries).
L’impacte futur de la IA és incert, però té una influència àmplia
i profunda sobre la forma i el consum del periodisme. L’AI pot
alliberar els periodistes per treballar en la creació d’un millor periodisme en un moment en què la indústria de notícies lluita per
la sostenibilitat econòmica i per la rellevància de la confiança
i el públic. També pot ajudar el públic a afrontar un món de
sobrecàrrega de notícies i informació errònia i a connectar-les
de manera còmoda a continguts creïbles que siguin rellevants,
útils i estimulants per a la seva vida.

L’ informe AI Journalism es basa en una enquesta a 71 organitzacions de notícies de 32 països diferents sobre intel·ligència artificial
i tecnologies associades. Una àmplia gamma de periodistes que
treballen amb AI responen a preguntes sobre la seva comprensió
de la IA, com s’utilitzava a les seves redaccions i la seva opinió sobre el potencial i els riscos més amplis per a la indústria de notícies.

Aquesta visió de futur comportaria un replantejament del periodisme com a pràctica i estructura de la indústria: Tots haurem
de definir amb molta més intensitat què apostem, quina és la
nostra missió i quines tasques podem assignar als sistemes.
Si no col·laborem més estretament, els desenvolupaments de
l’AI podrien augmentar la concentració, ja que els mitjans de
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comunicació més petits no poden permetre’s els seus propis
projectes en aquesta àrea. Els mitjans de comunicació ja no
competeixen només entre ells: Es tracta de trobar el nostre lloc
i la nostra utilitat en un món on la majoria de competidors estan
fora de la premsa i tenen molts més recursos que la indústria
de la informació.
Com que l’AI es va convertint en un element més central en el
descobriment, la producció i la distribució de notícies i informació, una qüestió clau és el paper de les redaccions tradicionals
(i les que es mantenen en recursos) en aquest ecosistema. Fins
i tot tindran les eines per competir? Proporcionaran contingut
“artesanal” com a matèria primera per a que les organitzacions
més grans puguin utilitzar-se en motors de premsa impulsats
per l’AI? Quines parts de l’ecosistema de notícies continuaran
sent el domini de les redaccions?
L’informe AI Journalism no és un manual d’implementació, sinó
una introducció i discussió del periodisme i l’IA. Està pensat per
ajudar a les redaccions a prendre decisions sobre l’estratègia
i a pensar de manera proactiva els reptes ètics i editorials, així
com les possibles implicacions de l’adopció d’aquestes noves
tecnologies. (Il·lustració: LSE)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe
“Noves potències, noves responsabilitats Una enquesta global
de periodisme i intel·ligència artificial”, un projecte de Polis, el
think-tank del periodisme de la London School of Economics
and Political Science. CLIQUEU AQUÍ

Malwarebytes per a Chrome surt de la
seva fase beta
Malwarebytes arriba ara, després de passar la fase beta, a
la botiga d’aplicacions de Chrome sota el nom Malwarebytes
Browser Guard. L’eina aconsegueix bloquejar el “contingut no
desitjat”, així com assegurar-nos que no es descarregaran fitxers ni es realitzaran “trackejos” sense el nostre permís, i que
tampoc hi haurà problemes de scam. De moment, només està
disponible per a navegadors basats en Chromium, però prometen una futura arribada a Firefox.
L’extensió de Malwarebytes és bastant similar a la d’un bloquejador d’anuncis a l’ús, tot i que les seves funcionalitats són una
mica més completes. L’aplicació promet un temps de càrrega
quatre vegades més ràpid. El resum del seu funcionament és
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la seva conjunció entre bloqueig i velocitat. A nivell d’interfície,
és bastant simple. Els bloquejos s’agrupen en quatre categories (ads/trackers, malware, scam, PUP ‘s), i se’ns enumera (a
l’igual que a adblock) el nombre d’elements que s’estan bloquejant en temps real. De la mateixa manera, se’ns mostrarà
el nom dels processos que s’estan bloquejant, i tindrem l’opció
d’activar o desactivar alguna de les quatre categories. (Font:
Xataca)

Google Earth permet editar mapes i
crear presentacions
Google ha afegit a Google Earth diverses eines de creació contingut que permetran a qualsevol usuari crear mapes,
històries, presentacions... a la plataforma, el que sens dubte
serà d’utilitat tant en entorns educatius com en l’àmbit corporatiu. Aquestes eines són una expansió del programa Voyager,
llançat per Google Earth en 2017 i que permetia als creadors
de continguts d’alt nivell, com la NASA o BBC Earth, crear tours
guiats combinant text, fotografies, imatges de Street View i vídeos a 360 graus.

A partir d’ara, gràcies al nou paquet d’eines, que ja es troba
disponible al web de Google Earth -no així en dispositius mòbils, encara que les creacions que es realitzin sí que poden ser
vistes en l’app de iOS i en la d’Android- tots els usuaris tenen
accés a aquestes mateixes funcionalitats a l’hora de crear els
seus propis continguts emprant Google Earth.
Els usuaris podran fer servir fotografies, vídeos, imatges des de
Street View i fins i tot vistes en 3D de qualsevol punt de la terra
per crear els seus continguts: presentacions, textos, històries...
A més, es poden afegir descripcions, línies, formes, text i títols
per als mapes. (Font i infografia: Trece Bits).
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Com veure Google Maps en 3D des
del mòbil

Com bloquejar una pàgina web a
Google Chrome

La nova funció mostra des dels mòbils Android una nova manera relleu a Google Maps, ja que s’activa una capa tridimensional que permet veure els diferents elements de la ruta en 3D.
Aquesta eina serà de gran utilitat a l’hora de conduir o caminar
mentre busques una adreça. Descàrrega Google Maps des de
Google Play podrem veure els mapes de Google Maps en 3D
des del mòbil.

BlockSite és una de les extensions de Chrome més simples
i capaces de la Chrome Store. El funcionament és tan senzill
com descarregar-la i afegir-hi la URL que volem bloquejar en
la seva llista. BlockSite ens permet bloquejar pàgines web per
URL, paraules, períodes de temps i altres. El seu funcionament
no és tan sols de bloquejador, sinó que s’orienta a que siguem
més productius.

Aquesta funció ja es troba en la versió 10.28 de Google Maps i
és molt senzilla d’utilitzar, només has de prémer sobre el botó
que permet afegir diferents capes als mapes, situat a la part
dreta de la pantalla. Entre les diferents capes disponibles, pots
accedir a la secció “detalls de mapa” i prémer sobre la icona 3D
a la vista de Street View, així s’activarà la capa tridimensional.
Ara a l’moure el dit sobre els mapes, per els edificis i detalls
geogràfics amb relleu. (Font: Holatelcel)

De la mateixa manera, podem anar més enllà, bloquejant pàgines per paraules, requerint una contrasenya per entrar als
llocs web (una funció més que útil per a aplicacions de la feina),
afegir un work mode per bloquejar pàgines web i no distreure’ns
durant períodes de temps (mètode pomodoro per defecte), etc.
(Font: Genbeta)
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Microsoft podrà tornar a exportar el
seu programari a Huawei
El Departament de Comerç nord-americà ha concedit una llicència a Microsoft perquè pugui exportar el seu programari
a l’empresa Huawei. El passat mes de maig Microsoft hauria
deixat d’acceptar noves comandes de llicències de Windows
a Huawei, sumant-se a l’altres companyies com Google i ARM
que van deixar de fer negocis amb l’empresa a causa del veto
de Donald Trump.
Tot i que no es van especificar els productes de programari
aprovats, el més probable és que sigui Windows 10, atès que
és el sistema operatiu que dóna vida a la gamma de portàtils
MateBook de l’empresa xinesa. Aquesta notícia arriba després
de l’anunci per part del govern Trump que permetrien a alguns
proveïdors reiniciar les vendes a Huawei, l’empresa porta sis
mesos dins de la Entity List o “llista negra” que impedeix a les
companyies basades a Estats Units fer negocis amb ella. (Font:
The Verge)
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La batalla pels clic mata

Per Joan Vall i Clara / La República (LRP)

Els diaris digitals encara es venen a sí mateixos com els reis
del mambo, però ja saben que tenen els dies comptats i se’ls hi
nota. Cada dia fan coses més estranyes. N’hi ha un que titula
“Mor Josep Puyol, creador d’un producte català icònic que tots
hem tastat.” Quanta ximpleria periodística per uns clics arriba a
amargar-se en la gasiva endevinalla del “producte català icònic
que tots hem tastat”? Expliquem històries o juguem a El Savi?
Hem fet batalles absurdes, però la de la cursa pels clics serà de
les que més quan la contemplem en la seva immensitat.

Fa vint-i-cinc anys del primer nadiu digital. La facturació anual
dels deu de Catalunya que més facturen no arriba, sumada,
al 5% del que facturen els deu primers de Catalunya en paper
(9 milions per 198). Els llocs de treball que generen els deu
primers digitals (151) són un 13% dels que generen els deu
primers en paper (1.127). El cost salarial mitjà en els digitals
(27.959 euros anuals) és un 45% del cost salarial mitjà en el
paper (62.363 euros anuals). I la dependència del diner públic
respecte del global de la facturació és cinc vegades superior en
els digitals (30%) que en el paper (6%).
La mort del paper està literaturitzada, però les dades mostren algun
mort prou viu que anirà a enterraments digitals. Per cert, Josep Puyol va crear la Pantera Rosa (el pastisset). (Infografia: Exitosites)

Claus 2020: Què podem aprendre
sobre subscripcions d’empreses que
no pertanyen a la indústria?
Periodisme de qualitat, publicitat, aliances estratègiques, subscripcions, i transformació digital es veurà a Madrid amb l’excusa
que el panorama dels mitjans digitals està canviant a tot Euro-
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pa. WAN-IFRA afirma que els lectors per fi estan preparats per
pagar per les notícies d’aquells mitjans en els que confien i els
mitjans estan cada vegada menys enfocats a l’abast i més en
la lleialtat de l’usuari i el temps consumit en els seus llocs de
notícies. I l’associació d’editors es pregunta què ha marcat a al
2019 a Europa i com podem preparar-nos per afrontar el 2020
a Espanya?

Per això organitza Claus 2020, un esdeveniment que neix de
l’esforç conjunt de dues organitzacions, WAN-IFRA i AMI, amb
l’objectiu de compartir bones pràctiques i buscar les millors solucions a les apressants preocupacions a què s’enfronten avui
en dia les empreses de mitjans de comunicació. El lema de
Claus 2020 és prou expressiu: Com el periodisme de qualitat

centrat en l’audiència i les aliances estratègiques estan impulsant el creixement digital
Entre les claus previstes destaca la pregunta: què podem aprendre sobre subscripcions d’empreses que no pertanyen a la indústria? Aquest és un dels temes que es debatrà en el fòrum Claus
2020, que es farà a Madrid els propers 3 i 4 de desembre, i que
comptarà amb la presència de Sebastián Muriel i Nick McFarlane
com a ponents. Sebastián Muriel, director Global de Digital Telco
Experience de Telefónica a Espanya i Nick MacFarlane, Gerent
de l’àrea d’Experiència d’al Consumidor de Sky Espanya participaran en aquesta ponència que té com a objectiu destriar els
ensenyaments que ens ofereixen les subscripcions d’empreses
que no pertanyen a la indústria periodística.
En aquesta taula rodona s’intentaran explicar quins són els desencadenants reals que porten a un client a interactuar amb les
marques i com cada interacció es construeix sobre si mateixa
creant una gran experiència o erosionant la relació fins a conduir a la pèrdua i rotació de clients. Indubtablement, les empreses de fora de la indústria com Sky o Telefónica tenen les peces
claus del trencaclosques de les subscripcions. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – Infografia: WAN-IFRA Events)
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Un manual de la Unesco ensenya a
la premsa com informar de violència
masclista

La Unesco va presentar el seu primer manual per orientar la
premsa sobre com informar de la violència comesa contra dones i nenes, en el qual es demana tractar aquests casos com
una problemàtica social i una qüestió de drets humans. La guia
està disponible de moment en anglès i francès i a partir de l’any
que ve també en espanyol i àrab, i va ser llançada en el marc
de la Conferència General que des del dia 12 i fins al 27 de

novembre ha fixat el programa i el pressupost de la Unesco per
als propers dos anys.
El document constata que prop d’una de cada tres dones al
món ha patit violència física o sexual per part de la seva parella, que el 38% dels assassinats de dones són comesos per la
parella o exparella, o que al menys 200 milions d’ nenes i dones han patit una mutilació genital en un total de 30 països. El
manual “Informar sobre la violència contra nenes i dones” parla
sobre casos d’abús sexual, tràfic d’immigrants, matrimonis forçats, assetjament per internet o els anomenats crims “d’honor”,
entre d’altres, i inclou un glossari per deixar clars els termes
apropiats.
No té la mateixa força parlar de relació sexual no consentida
que de violació, afegeix aquesta guia, que anima a posar a
l’agressor com a subjecte de les frases (Un home ha violat una
dona) i no a la víctima (Una dona ha estat violada). El text es
pot consultar al web de la Unesco i segons la seva editora, la
lusoargentina Mirta Lourenço, la seva principal recomanació és
que els mitjans deixin d’abordar aquests successos com si fossin casos personals i els enfoquin amb el context adequat com
un problema que afecta tots. I l’editora afirma que el periodis-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
me té la força de poder transformar la societat a través de les
representacions mediàtiques, d’influir i fer que la gent prengui
consciència. Consulta AQUÍ el manual (Font: UNESCO)

Informació al Col·legi de Periodistes
Construeix una 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, dissenyada per Jordi Flamarich, presenta les bases del periodisme 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
d’un punt de vista pràctic a la nostra tasca com a professionals
de la comunicació.
Com informar sobre la violència masclista.- Barcelona. Dilluns 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 aquesta 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. Dimarts 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 diferents àmbits; dominar les tècniques i eines bàsiques per
a l’efectiva organització del actes i reconèixer les sinèrgies relacionals i comunicatives que el Protocol aporta a empreses i
institucions.
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Taller de perfeccionament de locució de productes audiovisuals.- 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 Margarit, donarà resposta als principals interrogants en la matèria.
Com ens hem de comunicar a Twitter i Facebook.- Barcelona. Dijous 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.

Comunicació interna a l’entorn professional.- Barcelona.
Divendres 13 de desembre (de 09:30h a 14:30h) - El curs, dirigit per Cristina Salvador, té com a objectiu que els participants
aprofundeixin en el coneixement del paper que juga la comunicació interna a les organitzacions a partir de l’anàlisi del seu rol
estratègic i de les seves principals eines. Es tracta de transmetre els coneixements clau per entendre i explotar el potencial
que la comunicació pot aportar a l’interior de l’empresa.
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions
CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)
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La inversió en recerques augmentarà
un 9.6% el 2019

representa 22 centaus en cada dòlar publicitari, però el creixement és el més lent des de 2015 i la seva participació en la
publicitat a Internet s’ha estabilitzat
Però aquesta taxa de creixement és la més suau des de 2015
i té una marcada desacceleració des de l’augment del 16.9%
en 2018. La participació en recerques en la publicitat a Internet
s’ha estabilitzat en 45.8%, la més baixa en més d’una dècada.
La restricció de la principal font d’ingressos de Google l’ha
obligat a enfrontar-se a Amazon en el mercat de altaveus
intel·ligents, ja que busca facilitar la recerca per veu en futurs
camins per comprar. Però Amazon té un avantatge a l’haver
arribat primer a molts mercats, especialment als Estats Units,
Regne Unit i Japó.

ARC assenyala que la inversió en publicitat en recerques augmentarà 9.6% aquest any a 135.900 milions de dòlars (22%
de tota la despesa publicitari a tot el món), però amb la taxa
de creixement més baixa des de 2015. Google representa el
95.4% de totes les recerques mòbils a tot el món. Aquestes i altres troballes s’inclouen en l’últim informe de Global Ad Trends
d’WARC: un enfocament en la publicitat de cerques. Si, ara

El control de la cerca per veu podria ser crític per a l’èxit de
qualsevol d’ells en el futur; la majoria dels especialistes en màrqueting entenen el seu potencial en els propers anys, però pocs
tenen plans d’utilitzar la cerca per veu ara com ara
El mòbil està impulsant el creixement en el mercat de recerca.- S’espera que la inversió publicitària en recerques mò-
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bils augmenti un 19,2% a 88.100 milions de dòlars aquest any,
gairebé dos terços (64,8%) de la despesa total en cerques a tot
el món. Només els EE. UU. representa el 43.0% d’aquest total
(38.100 milions de dòlars el 2019), mentre un cinquè (21.8%,
o 19.3 milers de milions de dòlars) es realitza a la Xina. La segueixen Japó (6.100.000.000, amb una participació de ‘6.9%) i
el Regne Unit ( 5.3 mil milions, 6.0%).
Google representa el 95.4% de totes les recerques mòbils a
tot el món, més que la seva participació en el tràfic de cerca
d’escriptori (88.6%). La participació de Google en el tràfic de
cerca mòbil en els EE. UU. (94,4%) i el Regne Unit (97,9%)
és a punt de taxa global, però a la Xina la seva participació és
propera a zero, amb Baidu com a titular del 79,9%.

per davant de Snap amb un 64% i Facebook amb un 61 %.
Google s’usa més per investigar, amb el 70% dels consumidors
que utilitzen la plataforma d’aquesta manera (davant el 51% de
Pinterest, el segon més alt). Amazon s’usa més per comprar
per al 78% dels seus usuaris en comparació amb el 40% que fa
servir Google per al mateix propòsit.
Una de cada tres (32%) compres en línia al Regne Unit comença
a Amazon, augmentant al 52% per a productes d’entreteniment,
50% per a productes per a nens, el 47% per a articles per a la
llar i 40% per a productes electrònics. Comparativament, una
de cada cinc (19%) compres en línia comença amb un motor de
cerca, com Google.

La participació del Mobile en publicitat de cerca està augmentant abans que la participació del Mòbils en el tràfic del search,
que s’ha estancat a nivell mundial des de 2017 a mesura que
els consumidors passen més temps en l’aplicació (més de
l’80% de l’ús mòbil és in-app, segons comScore).

Amazon va guanyar 35 mil milions de dòlars del comerç electrònic en el tercer trimestre del 2019, una cinquena més que
l’any anterior per arribar a prop de 150 mil milions en vendes
per 2019 en conjunt. Una de cada deu (11%) visites a la pàgina
del producte provenen d’anuncis patrocinats, segons les dades
de Jumpshot.

La investigació realitzada per Mindshare mostra que Instagram
és utilitzat pel 69% dels consumidors per descobrir productes,

La veu és una àrea de creixement per a la publicitat de cerca,
ajudada pels assistents de veu de creixent popularitat, una àrea

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
on la competència entre Google i Amazon és ferotge. Més de un
de cada deu usuaris d’Internet als Estats Units i el Regne Unit
ara posseeix un altaveu intel·ligent.
Amazon gaudeix d’un avantatge saludable sobre Google en diversos mercats clau, inclòs EE. UU., on les tres quartes parts
dels propietaris d’altaveus intel·ligents fan servir Alexa. Al Regne Unit, aquesta participació és del 77%. Això pot no ser un bon
auguri per a Facebook, que està desenvolupant un assistent
d’intel·ligència artificial per als seus dispositius del Portal i està
jugant per guanyar quota de mercat en aquesta àrea.
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Global ad
Trends, de WARC, només cal CLICAR AQUÍ
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On invertir el pressupost de
màrqueting digital el 2020
Per Jonathan Liege, director general de Kanlli / El Publicista

A poc més d’un mes perquè finalitzi l’any, els anunciants
s’enfronten a l’elaboració del pla de màrqueting digital 2020, i
es pregunten en quins camps o estratègies ha d’invertir el seu
pressupost. Per donar resposta a aquesta pregunta, cal entendre que el màrqueting digital es troba en plena transformació,

un canvi que ve donat per avenços tecnològics sense precedents i per les noves característiques de el consumidor actual.
Les estratègies de màrqueting, més que mai, han de posar al
consumidor al centre, estudiar quins són els seus gustos, les
seves necessitats i les seves inquietuds i tenir en compte que,
com a usuaris d’internet, els consumidors han experimentat
una important evolució: saben què volen, com ho volen i com
obtenir-lo.
És per això que els anunciants han de posar gran part dels seus
esforços publicitaris en arribar al consumidor en les diferents
fases del procés de presa de decisió, a fi d’aconseguir una influència sobre ell que es reforci en cada punt de contacte amb
la marca, sigui en la fase d’estimulació, a la de socialització o a
la de conversió. Recolzar-se en una metodologia triangular que
contempli els diferents escenaris ens permetrà apropar-nos al
consumidor amb una visió holística.
Anuncis i contingut, combinació d’èxit
Les campanyes de paid media combinades amb estratègies
de content màrqueting ben perfilades han de comptar amb una
part important del pressupost de màrqueting digital a 2020, ja

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
que gràcies a aquest binomi aconseguirem arribar a l’usuari
de diferents maneres i en les diferents fases del funnel. Les
marques han de idear solucions creatives i tecnològiques que
tinguin darrere una bona idea i facin un ús adequat de les dades, sempre sotmeses a estrictes controls pel que fa a anàlisi
i mesurament.

En aquest sentit, cal apostar per una estratègia de màrqueting
de continguts molt bé filada, que parteixi de la idea que les
marques en xarxes socials, a dia d’avui, tenen audiència. És
a dir, a l’igual que un anunci busca impactar a un consumidor,
branded content o publicitat nativa el que busquen és impactar
a un espectador o lector.

Pel que fa a les campanyes de pagament, la compra programàtica i els social ads són dues de les tendències de màrqueting digital que pegaran fort en 2020, a causa de que la personalització dels anuncis es fa cada vegada més necessària.
Pel que fa a programàtica, les previsions parlen d’un augment
significatiu de la inversió a nivell mundial i aquest any molts
anunciants començaran a experimentar amb la programàtica
en televisió i en digital exterior.

Visibilitat i marques més humanes
En una estratègia de content màrqueting és important destinar
una gran part de la inversió a promocionar els continguts, en
pro d’una adequada difusió que repercuteixi sobre la visibilitat.
Els anunciants comencen a entendre que un contingut que no
es promociona no aporta res a la marca. Molt al contrari, genera
una important despesa de la què no s’obté cap tipus de ROI.

Per la seva banda, els social ads es troben en un punt de maduresa capaç de reportar grans beneficis, gràcies a la sofisticació
de les plataformes de gestió dels anuncis i a les cada vegada
més grans i més precises formes de segmentació. Al marge
dels anuncis, les opcions de promoció de continguts cobren
força al veure ampliades les possibilitats de segmentació o gràcies a la realització de test A / B amb els dark post.

2020 ha de caure-li simpàtic al consumidor, hem d’aconseguir
guanyar-nos la seva confiança i fer-nos un lloc en el top of mind
de manera que ens tingui en compte quan decideixi adquirir
algun dels productes o serveis que la nostra marca ofereix.
Caure-li bé a el consumidor passa per humanitzar-se, passa
perquè les marques s’associïn a determinats valors, es posicionin i duguin a terme accions que repercuteixin en millores
socials i mediambientals.
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No serveix de res tancar un pla de màrqueting que contempli
estratègies de content màrqueting i paid media si no tenim en
compte analítica i data, el pes és innegable ja en la presa de
qualsevol decisió. I això passa per disposar d’eines adequades
i amb un nivell de sofisticació important. L’automatització del
màrqueting i els anuncis personalitzats són dues opcions possibles gràcies a la tecnologia existent i a l’ús de dades. 2020
no és temps de deixar res a l’atzar, les nostres campanyes
no funcionaran a ple rendiment si no portem a terme tasques
d’analítica i CRO que ens permetin optimitzar-sobre la marxa,
en pro d’anar millorant els resultats.
Estar a l’avantguarda és jugar amb avantatge
La revolució tecnològica a la qual estem assistint té una alta
incidència en el màrqueting digital, amb repercussió directa en
el negoci. Al llarg de l’any hem vist com s’enlairaven tecnologies
com les interfícies de veu, digital exterior o televisió i vídeo programàtic. Els anunciants que tinguin coberta la seva estratègia
bàsica de content màrqueting i paid media, i disposin de pressupost per incursionar en nous formats i canals, es col·locaran
al capdavant de la competència si comencen a introduir-se en
camps nous.

El desenvolupament de skills per a assistents de veu serà una
bona idea, sempre que s’ofereixi una proposta de valor després
d’haver comprès bé el mitjà i quina serà la nostra estratègia a
mig i llarg termini. Les skills són als smart speakers el que les
aplicacions als smartphones. En un entorn de veu, es presenta
com l’única manera d’arribar al nostre target de manera efectiva.
Per la seva banda, l’auge de les OTT i de la televisió connectada està afavorint una major disponibilitat d’inventari. Aquesta
nova realitat dóna lloc a un concepte d’espot publicitari fins fa
poc inimaginable: la televisió connectada programàtica permetrà no només servir anuncis personalitzats a cada teleespectador, sinó promoure una interacció en línia que permeti convertir
sense canviar de dispositiu o integrar la campanya dins d’una
estratègia que contempli els diferents dispositius associats a
mateix usuari.
Finalment, el digital exterior o DOOH, en el vessant programàtica, reunirà tot l’abast d’exterior amb els avantatges del màrqueting contextual i personalitzat. El DOOH serà una opció avantatjosa per portar trànsit al establiment físic si s’integra dins d’una
campanya que contempli el màrqueting local, però no només
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això: qualsevol marca que abraci amb enginy aquest nou format
obtindrà la immediata atenció dels consumidors.
La cada vegada més gran complexitat que comporten les campanyes en programàtica, s’opti o no per canals nous, fa necessari comptar amb una agència de mitjans digitals que sigui
capaç de coordinar esforços entre plataformes i treure tot el
rendiment de les campanyes. (Infografia: SEMrush)
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Juan Caño: “Estem pujant esglaons
cap a un veritable precipici”
Per David Sanz Ezquerro / El Mundo

Amb 50 anys de carrera a l’esquena (cap d’Europa Press, delegat de l’Agència Efe a Londres i a Washington i director o fundador de més d’una dotzena de revistes), Juan Caño (Madrid,
1945) ha estat elegit president de la Associació de la Premsa
de Madrid (APM) -amb 5.000 associats-, en un moment en que
la professió en general i els seus professionals en particular
afronten importants desafiaments i dificultats.

S’han quedat obsoletes les associacions de premsa amb el
nou context professional?
En absolut. Ara mateix, per exemple, la imputació de 12 companys per revelació de secrets sumarials en el cas dels CDR
posa de manifest la necessitat absoluta que hi hagi una associació que defensi drets fonamentals. Estem pujant graons
cap a un veritable precipici que s’apunta a l’horitzó per a la
nostra professió. Si s’apaga la llibertat d’informació, i la llibertat
d’expressió és com si s’apagués la llum de casa nostra, ens
quedarem a les fosques i a les palpentes.
Sembla que determinats drets que es donaven per segurs
des de fa temps tornen a estar en discussió.
Cal recordar que no es pot apuntar al missatger. El silenci no és
l’arma del periodista. El silenci és l’obligació del funcionari. El
periodista el que ha de fer és revelar. Si no, no hi ha periodisme,
sinó comunicats. I això és el que hem d’impedir.
Quina ha de ser la funció d’una associació de periodistes,
com l’APM: defensar els principis conceptuals del periodisme o atendre els problemes concrets dels periodistes?
Cal treballar en el doble sentit. En els estatuts fundacionals de
l’APM a més de parlar de la defensa de la llibertat d’expressió i
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la llibertat d’informació es parla de la defensa de la dignitat del
periodista.
El periodisme no ha estat un bon camí per fer-se ric, però
la precarietat ha arribat a límits preocupants. Com es pot
revertir aquesta situació?
L’APM ha de denunciar el deteriorament pels baixos sous i per
la mala reputació que té la nostra professió. Però això no és
només qüestió de l’APM, és qüestió de la societat perquè ha
perdut la confiança en el periodisme.
La situació de canvi que viu el periodisme cap a un nou
model ha sumit als mitjans en moments de confusió. Com
afronta l’APM aquesta adaptació?
Som molt conscients que el periodisme s’està reinventant i nosaltres hem d’acompanyar aquest procés de reinvenció vigilant
que no es deteriorin els drets dels periodistes.
I en aquest procés de transformació del periodisme, quines coses cal salvaguardar i mantenir per sobre de qualsevol canvi?
Alguns valors, com l’ètica, han de ser inamovibles. És fonamental que qualsevol iniciativa innovadora no afecti cap dret
fonamental i hem d’estar vigilants.

En aquestes eleccions de l’APM només ha votat el 16% de
el cens. A què es deu aquesta escassa participació?
Una de les propostes que tenim en aquesta nova etapa és implantar el vot electrònic. Però lamentablement els socis han
estat molt reticents no només a votar, sinó a participar en les
assemblees que se celebren anualment. Com passa amb les
associacions de veïns, si no hi ha un problema greu, la gent no
baixa a les reunions.
Per primera vegada la junta directiva de l’APM estarà composta per més dones que homes (13 enfront de 10).
L’APM, a l’igual que la major part de la associacions i de les
institucions espanyoles, ha estat masclista. Aquest reconeixement està trigant a fer-se. El paper de la dona és fonamental
en tots els estaments i l’he volgut reflectir amb la composició
de la junta directiva que m’acompanya. Com que la major part
de decisions es prenen per majoria, a l’haver-hi més dones, la
sensibilitat femenina que abans no existia estarà molt patent en
aquesta nova etapa. (Foto: Cuv3)
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Més enllà del punt de mira digital
Per Steph Newman / News Media Works

La indústria dels mitjans de comunicació experimenta un període d’intensa transformació, que es fa més complex per les molt
diferents taxes de canvi en diferents parts del món. Algú que ho
entén millor que la majoria és Earl Wilkinson, director executiu
i conseller delegat de la International News Media Association
(INMA). Ha estat viatjant a empreses de mitjans de comunicació a tot el món per entendre l’estat de la indústria a mesura que
ens acostem al 2020.

“Teniu el mercat més interromput digitalment, Escandinàvia, i
els mercats menys trastornats digitalment del sud d’Àsia, com
l’Índia, el Pakistan i Bangla Desh.” El debat sobre el model

d’ingressos, segons ell, s’està produint a les redaccions de tota
la regió, amb marques de notícies com Nine i News Corp centrant-se més en les subscripcions i la diversificació d’ingressos.
“A l’espai digital, és clar que el model publicitari no funciona
com a reemplaçament dels ingressos publicitaris perduts”.
Com vam arribar aquí?.- Earl ha estat a la indústria de notícies gairebé 40 anys, inclòs 29 anys com a conseller delegat
d’INMA. Això li ha permès veure l’aparició d’una interrupció
digital i com els mitjans informatius inicialment s’equivocaven.
Les subscripcions digitals van començar a mitjans de finals
dels anys 90 el que Earl descriu com un mecanisme defensiu
per protegir la integritat de preus de circulació impresa. Això va
ser seguit a principis dels anys 2000 pel desenvolupament del
model freemium.
Llavors, en el 2007, el Financial Times va sortir amb un model
de mesura, un enfocament refinat per The New York Times,
que va llançar la seva pròpia versió en 2011. Media brands mirant des de la barrera van decidir fer el mateix. “El 2015 sembla
ser el punt de desembarcament on els editors es van despertar
i es van adonar que aquest era el nostre futur”, diu Earl.
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La tecnologia que permet treballar aquests models, així com
una major acceptació cultural del pagament de les notícies digitals. No obstant, establir el preu de les subscripcions digitals
continua sent un repte per als editors. “Ens hi hem introduït,
fins a cert punt, per productes com Netflix i Spotify. Si cobrem
menys que per una subscripció a notícies, sembla que no ens
valorem prou a nosaltres mateixos, però si cobrem més, sembla
excés de confiança”.

Les companyies de mitjans de comunicació, argumenta Earl,
han estat massa desconnectades d’aquestes oportunitats.
“D’una banda, hi ha l’espai legal on les companyies de mitjans
lluiten per redefinir la relació amb les grans tecnologies per assegurar-se que els ingressos publicitaris no s’eviten perpètuament. D’altra banda, les empreses de mitjans de comunicació
han de vigilar amb els diners i els serveis que ofereixen likes
com Facebook, Google i Amazon.”

Ara arribem al 2020. “Em reventa quan sento que hi ha empreses que no han iniciat el procés de desenvolupament del seu
model d’ingressos “, afirma. “Les empreses han passat els últims cinc anys ideant, millorant i perfeccionant els seus models.
Si encara no heu iniciat aquest procés, és preocupant ”.

Membres vs. subscripcions.- Les subscripcions s’han normalitzat a la indústria, amb menys editorials que mai que proporcionin el seu contingut gratuïtament a l’espai digital. Però, és
aquesta una via realista? “No és un model que puguin replicar
el 99 per cent de les capçaleres”, explica Earl. “Cal tenir una
marca d’alta estima, valors profunds, nacionals i de prestigi.
Algunes marques relativament considerades no ho podrien fer.”

“Cal que les empreses repensin els models antics i s’orientin
cap a les subscripcions digitals, però seguint trobant un lloc on
s’adapti la impressió. Abans era el diari de l’endemà, però ara
també es tracta d’estratègia a llarg termini.” Paral·lelament són
les exploracions de nous fons que els editors poden aprofitar:
filantropia, ajuts governamentals i col·laboració amb les grans
tecnologies.

Les discussions de Earl amb les marques de mitjans de comunicació sobre l’èxit dels models d’adhesió han posat de manifest la
necessitat de crear un sentiment de comunitat al voltant de la marca
abans de sol·licitar donacions. “En última instància, The Guardian,
per exemple, no hauria tingut èxit amb el seu model de donacions
si no hagués passat dècades construint un públic fidel i apassionat.”

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
La revolució de les dades.- La relació editor-tecnologia no ha
estat exempta dels seus moments. L’obtenció del balanç entre
aprofitar recursos i no aprofitar-los ha estat un repte continu.
“Quan la publicitat digital començava als anys 2000, seguíem
l’antic model d’impressió de regalar-ho tot de forma gratuïta,
recuperar els costos creant una audiència massiva i venent publicitat”, explica Earl. “Era un model que enteníem, però no
aconseguia tracció a l’espai digital. És per això que hem passat
a un model de subscripció.”
Ara, segons ell, les empreses de mitjans de comunicació són
cada cop més intel·ligents a l’hora d’utilitzar dades per entendre les seves audiències, així de com es pot crear i impulsar
contingut que sigui susceptible d’activar i desencadenar conversions. Earl considera això com una revolució dirigida per les
redaccions, que històricament s’han separat de l’economia del
negoci de producció de notícies.
Està redaccions va observar la creació de sistemes de puntuació
de continguts, criteris d’adjuntar ed a cada peça de contingut , com
ara la propensió a les subscripcions d’activació i Shar i habilitat.
També es té en compte si un contingut aporta un valor afegit a la
marca de suports o contribueix al valor de la marca a llarg termini.

“Quan era un jove periodista, el meu treball no estava impulsat pel
nombre de persones que llegien els meus articles. Avui en dia, els
periodistes estan fent un seguiment de com les seves històries participen i converteixen els visitants en el temps. Els editors se centren
en les analítiques i en com el seu equip està assolint els objectius.”
“Els editors ara tenen la capacitat de tenir en compte les dades,
però encara determinen la direcció de les seves publicacions.”
El futur és personal.- Earl no té clar on serem en deu anys
a causa de la ràpida irrupció de les noves tecnologies i oportunitats disponibles per als editors. “Es parla molt que estem
a punt d’entrar en aquest futur personalitzat. No crec que la
veritable personalització a escala arribi a aquesta indústria fins
al 2021 o més tard.” Creu que la personalització participarà en
una experiència digital més àmplia. “Encara hi haurà espai per
a la sorpresa i les delícies, per al periodisme que importa versus el periodisme que condueix el trànsit”. Ell creu que la personalització no funcionarà com alguns temen, “La sala de notícies
intel·ligent és cada vegada més intel·ligent sobre l’economia
de contingut i és capaç de fer judicis per presentar un mosaic
de contingut als lectors.” (Infografia: Fiserv)NOTA: El lector pot
ampliar l’anàlisi de Earl Wilkinson CLICANT AQUÍ
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La UE no té sensació del seu
problema de desinformació. Cal fer
canvis de política
Per Hanaa ‘Tameez E / Nieman Lab

teixos nivells perillosos a Europa que en altres parts del món, el
grau de perill varia entre els països membres; els països amb
una alta percepció de la corrupció governamental solen gaudir
de menys llibertat de premsa.

Per tal que els mitjans europeus puguin prosperar en un entorn cada cop més confús, es necessiten tres coses: llibertat,
finançament i ajudar a trobar un futur; en aquest ordre. Aquest
és l’argument d’un nou informe publicat questa setmana per
l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme i dirigit a la Comissió Europea.
“Ens trobem en un moment crític, on la política de mitjans digitals no ha seguit el ritme de la realitat dels mitjans digitals.
Les polítiques d’emissió i difusió d’ahir no sempre s’ajusten a
un propòsit en un entorn mediàtic cada cop més digital, mòbil i
dominat per plataformes”, afirma l’informe.
La Comissió Europea és la branca executiva de la UE i és la
responsable de proposar i executar legislació a tota la unió.
L’informe assenyala que, tot i que les preocupacions sobre la
llibertat de premsa i la desinformació no han arribat als ma-

D’aquesta manera és com l’informe resumeix aquestes tres F:
Sense llibertat, cap quantitat de finançament o inversió en el
futur assegurarà un periodisme professional independent. Ateses les amenaces establertes per a la lliure expressió i la lliber-
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tat dels mitjans de comunicació en alguns estats membres de la
Unió Europea, és clar que aquests problemes s’han d’abordar
primer en aquests països abans que qualsevol altra mesura tingui èxit a llarg termini. De les opcions que revisem a l’informe,
es tracta d’abordar la bretxa d’implantació entre el que s’han
compromès els funcionaris electes en paper i el que fan els
governs a la pràctica, especialment pel que fa a la protecció
de la lliure expressió, la llibertat dels mitjans, la protecció dels
periodistes i la veritable independència dels serveis públics. i
els reguladors de mitjans de comunicació, serà el primer pas.
El segon pas podria ser unir l’accés als fons de la UE a la realització d’una revisió anual d’estat de dret que inclogui un focus
en la lliure expressió i la llibertat dels mitjans de comunicació.

una gamma diversa de punts de venda, el risc de fracàs del
mercat, especialment entre alguns, el públic local i de nínxol
és significatiu. De les opcions que hem revisat, les tres respostes més prometedores de les polítiques són: (a) la reforma
i l’ampliació potencial de les formes de suport existents als mitjans de comunicació del sector privat perquè donin un millor
suport al futur digital del periodisme, i no només el seu passat
fora de línia; (b) un reconeixement del paper que poden tenir els
mitjans de serveis públics realment independents i adequadament finançats que funcionen a totes les plataformes (sempre
que tinguin un paper i una remesa clares i evitin aglutinar competidors privats); i (c) una reforma ràpida per facilitar la creació
i finançament de mitjans de comunicació sense ànim de lucre.

Sense finançament, el periodisme professional independent
s’esvairà. Tenint en compte la ràpida davallada de les empreses antigues, aquest finançament haurà de procedir de la combinació d’un negoci de notícies nou, digital, de diverses formes
de suport públic, inclosos els mitjans independents de servei
públic i els mitjans sense ànim de lucre. Tot i que els mitjans de
comunicació del sector privat han representat la majoria de la
inversió en periodisme en el passat, en la majoria dels casos
continuaran fent-ho en el futur i són essencials per proporcionar

Sense futur per a un periodisme professional independent, ens
arrisquem a deixar la democràcia europea pitjor del que la vam
heretar. El fet de forjar aquest futur és principalment una tasca
per a la professió i la indústria en si mateixa, una tasca premiada sobre el desenvolupament de formes de periodisme, formats
de mitjans i productes que la gent troba realment convincent i
valuosa. Ja hem començat a veure alguns esforços impressionants i creatius, fins i tot quan les pressions que fan tant els
periodistes com les empreses de mitjans de comunicació són
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intenses. Però els responsables polítics poden tenir un paper,
també. De les opcions que hem revisat, en destaquen tres: (a)
assegurar-se que tots els actius del mercat digital competeixen
en condicions de joc; (b) proporcionar finançament públic per a
la innovació en periodisme i mitjans de comunicació per ajudar
a la transició; i (c) assegurar una forma més responsable, més
intel·ligible,
Els autors de l’informe, Rasmus Kleis Nielsen, Robert Gorwa
i Madeleine de Cock Buning, assenyalen que una de les seves preocupacions principals és que no s’hagi fet una anàlisi
independent del problema de desinformació, i que sense això
encara serà més difícil fer cap canvi d’impacte.
“Simplement, no hi ha cap investigació comparable en cap país
europeu de què siguem conscients, i l’absència gairebé total
de proves independents significa que la presa de polítiques basada en evidències és gairebé impossible, ja que els responsables polítics hauran de confiar en testimonis de companyies
privades o advocacy grups”, diu l’informe. “A la llarga, és poc
sostenible que les autoritats públiques i les empreses privades
puguin marcar els deures en un àmbit tan important sense cap
supervisió independent”.

Alguns dels suggeriments de polítiques a la comissió inclouen:
1. Distingir clarament en les seves respostes al contingut il·legal
(interferències electorals, terrorisme, abús sexual infantil, discurs d’odi, etc.) i altres tipus de desinformació que, “encara que
problemàtics i potencialment nocius, sovint són legals i estan
protegits pel dret a la lliure expressió ”.
2. Finançar la investigació a tota la UE sobre el panorama adtech amb un enfocament especial en ajudar els editors més
petits a identificar diverses fonts d’ingressos.
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3. Combatre la desinformació “invertint en esforços d’alfabetització
mediàtica independent per promoure l’alfabetització dels mitjans
i la informació… i ajudar els usuaris a navegar per l’entorn de
mitjans digitals”.
4. Reconeixent que les mesures de política digital (com la protecció de dades ) “podrien tenir diverses conseqüències no
desitjades i efectes impactants per al periodisme i no és possible que augmentin significativament la inversió en periodisme
professional independent, subratllant la necessitat d’una política holística de mitjans de comunicació paral·lela a els passos
realitzats en l’espai de protecció i competència de dades.
5. Oferint un millor accés a dades públiques, enregistraments
i transcripcions dels estats membres de la UE i de les institucions del cos per ajudar els periodistes a informar.
Sense futur per al periodisme professional independent, ens arrisquem a deixar la democràcia europea pitjor del que l’hem heretat.
L’obtenció d’aquest futur és principalment una tasca per a la
professió i la indústria en si mateixa, una tasca premiada en
desenvolupar formes de periodisme i formats i productes de
mitjans que la gent troba realment convincent i valuosa. Ja hem

començat a veure alguns esforços impressionants i creatius,
fins i tot quan les pressions que fan tant els periodistes com
les empreses de mitjans de comunicació són intenses. (Els periodistes europeus han desenvolupat molts formats innovadors
per a periodisme digital en els darrers anys i els ingressos digitals a la indústria europea de diaris han crescut de mitjana un
10% interanual entre 2015 i 2019, fins i tot a mesura que els
ingressos dels impresos van disminuir.)
Però els responsables polítics poden tenir un paper també. De
les opcions que hem revisat, en destaquen tres: (a) assegurarse que tots els actius del mercat digital competeixen en condicions de joc; (b) proporcionar finançament públic per a la innovació en periodisme i mitjans de comunicació per ajudar a la
transició; i (c) assegurar un entorn més responsable, intel·ligible
i transparent mediat per les plataformes mitjançant la promoció
de mecanismes de supervisió de diverses parts interessades,
projectes d’alfabetització mediàtica i accés a dades per a la recerca acadèmica. (Infografies: Media lab i Reuters Institute)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi
complert Digital Media Policy Options for Strengthening European Democracy. CLICAR AQUÍ
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Rigor en l’anàlisi de la situació per
afrontar el futur
Per Joan Maria Corbella, professor de la Universitat Pompeu
Fabra / Revista Comunicació21

(...)
És innegable que vivim temps convulsos, complexos i crítics
per al sistema comunicatiu, amb dificultats per entendre cap
on s’ha d’anar, què cal fer i com, per a la supervivència d’unes
estructures vetustes (els mitjans) a les quals convé alguna cosa
més que recobrir amb maquillatge antiedat. Però en aquest
marc, en què hi haurà encerts i errors com sempre, em ve al
cap reiteradament un dubte: estem identificant adequadament

el que està passant? O potser ens abracem amb ànsia als indicadors més favorables per justificar que no tot va tan malament, no tot està perdut i hi ha esperança per poder mantenir
la situació?
El dubte es genera quan es detecta un doble discurs. Per un
costat, s’accepta que els mitjans i serveis tradicionals –en general– mantenen el quadre d’indicadors d’activitat en una evolució irremissiblement a la baixa (ingressos, audiència). Per
l’altre, s’argumenta que –malgrat tot– encara hi ha molta vida
per endavant per a qui sàpiga fer les coses bé, qui sàpiga mantenir-se com a referent comunicatiu útil per a la societat o per a
una part de la ciutadania.
Tot i que és possible que les dues apreciacions siguin correctes
alhora, vull assenyalar amb alguns exemples (n’hi hauria molts
més) l’amenaça que ens equivoquem a l’hora de seleccionar
els indicadors que fem servir per avaluar la situació. Perquè si
errem, corregir més endavant potser serà ja impossible.
Primer. Els milers o milions d’usuaris únics mensuals de la
premsa digital. Adoptar aquest indicador per avaluar la salut
d’un títol de premsa digital quan qualsevol accedeix diàriament
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a desenes de webs i aplicacions és una mala praxi, i enganya si no es complementa amb altres mesures com la durada
de l’exposició al mitjà, la reiteració i el nombre de visites d’un
mateix usuari i altres elements que identifiquen apropiadament
l’atenció real al títol. Això sí, alimenta el màrqueting i la vanitat
dels editors, a la vegada que el culte a aquest indicador esdevé
estímul del groguisme a la premsa/periodisme digital.
A més, la generalització de resultats positius en l’evolució del
nombre d’usuaris únics mensuals, juntament amb les escasses
barreres d’entrada a la premsa digital, pot haver contribuït a
l’actual inflació de l’oferta informativa. Però ni la publicitat ni
els ajuts públics poden sostenir-la i els usuaris tampoc estan
disposats a pagar-la per molt que els editors insisteixin, segons
estudis com el Digital News Report 2019 (del Reuters Institute
for the Study of Journalism). En conseqüència, se’ns presenta
un panorama futur basat en propostes editorials molt menys
riques comunicativament que les velles publicacions en paper.
Segon. La difusió de la premsa en paper, sense distingir els
exemplars que arriben al públic de forma gratuïta i els que paga
l’usuari. Malgrat que l’OJD especifica als certificats d’auditoria
les xifres d’uns i altres, els resultats s’emmascaren sovint, com

si la distribució gratuïta no aportés un grapat de lectors i lectores que són recollits i apreciats a les onades de l’Estudio General de Medios sobre l’audiència de cada títol.
Amb la premsa digital es fila molt prim amb l’explotació de les
dades que proporcionen els algoritmes i verificadors diversos,
mentre que amb el paper –que encara aporta la major part dels
ingressos als editors tradicionals– s’aboca tot a una xifra única.
Alhora, cada cop en més països es busca una xifra agregada
(però separable) entre la difusió en paper i l’accés a aplicacions
i formats PDF, per demostrar que la lectura dels títols dels editors tradicionals (i la publicitat que inclou) ha tingut una cobertura notòria i que la premsa no està en reculada. Més que mai,
és fonamental no enganyar-se amb les xifres digitals.
Tercer. El lideratge televisiu d’acord amb la quota de pantalla
mensual. A Catalunya, la CCMA encapçala el rànquing televisiu
amb una quota del 10-11% per a TV3. És certament positiu,
però és una xifra que emmascara que prop del 85% del temps
de consum correspon a programació de fora de Catalunya. Una
diagnosi acurada de la situació televisiva ha de tenir en compte
també l’audiència acumulada diària i setmanal dels diversos canals, sobretot perquè una part molt significativa de la població, i
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que s’amplia dia a dia, opta cada cop més per a alternatives audiovisuals a la carta, procedeixin o no de corporacions televisives. I el mateix val per a operadors públics i comercials d’arreu.
Aquesta situació obliga a revisar la política audiovisual de tots
els països, basada encara en el pluralisme públic-privat a la
televisió nacional i en el paper de les corporacions públiques en
el foment de l’activitat del sector audiovisual privat.
(...)
Quart. El joc de l’audiència acumulada de la ràdio. La ràdio ha
pogut resistir l’embat de la digitalització del “menú comunicatiu”
millor que la premsa i la televisió perquè ha jugat amb costos
controlats i uns ingressos més estables (però baixos) que els
altres grans mitjans, però també perquè ha usat sempre com
a indicador de referència l’audiència acumulada al llarg d’un
període (programa, dia). D’aquí els programes inacabables del
matí a totes les cadenes, que generen el gros de l’audiència
i dels ingressos publicitaris. Ben al revés de la televisió, aquí
quasi ningú té en compte la quota de mercat d’audiència (part
del total del consum) que pertoca a cadascú. Però en la mesura que es vagi popularitzant el consum de ràdio a la carta (en

webs, aplicacions mòbils, podcast de les emissores o independents) es podrà exigir una mesura més refinada de l’audiència,
i amb molta més segmentació, posant el mitjà en la mateixa
tessitura que la televisió des que es mesura minut a minut, o
de la premsa des que podem saber l’audiència de cada article.
(...)
Finalment, sorprèn que es reclami la importància de l’estudi
“científic” o “acadèmic” de la comunicació, però a l’hora del treball real ens acontentem tots –investigadors, experts, empreses i administracions públiques– amb un nivell de dades molt
elemental, que no pot tenir un altre resultat que unes conclusions superficials i amb una probabilitat de biaix gran. Es reconeix sempre que els fenòmens comunicatius estan sotmesos a
moltes variables, però a l’hora de la veritat se segueix basant el
discurs en un conjunt d’indicadors molt escàs.
Per poder entendre el que ha de venir cal adoptar unes eines
d’anàlisi més riques i complexes, i això no vol dir forçosament
mètodes quantitatius i algoritmes. Cal fer les preguntes adequades al context de canvi que percebem i buscar respostes
amb els mètodes més adequats en cada cas. El sistema co-
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municatiu ha sobreviscut, igual que Comunicació 21, al canvi
radical que han comportat vint anys d’avenços amb internet i
les telecomunicacions, que han modificat l’ús dels mitjans i serveis i les actituds dels uns vers les altres entre els usuaris i
les empreses mediàtiques. Ara pertoca avaluar què cal i es vol
mantenir de les estructures tradicionals dels mitjans, i què cal
renovar, acceptant que l’edat d’or dels mitjans o de la comunicació de masses s’allunya. (Infografia: Pixabay)
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