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LA PRIMERA: Crisi en el periodisme: puja l’atur i baixa la facturació dels mitjans
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Alemanya estableix per primera vegada ajudes a la premsa

COMUNICACIÓ DIGITAL
Tendències en xarxes socials 2020, Hootsuite: TikTok canvia el panorama

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió publicitària del Black Friday supera la de Nadal

NOVES EINES
IAB Europe publica la primera edició del seu Manual de transformació digital

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Compromís d’audiència global: Al sud d’Europa és on n’hi ha menys
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LA CRÒNICA: Les cinc tendències que marcaran el sector de la publicitat el 2020
TRIBUNA: Els trucs dels grans mitjans per augmentar les seves subscripcions
ENTREVISTA: «Hem rebut una lliçó molt gran d’allò que podem esperar del nostre país»
ANÀLISI: La rendibilitat del mur de pagament en l’escenari digital
DOSSIER: L’Informe de la Comunicació destaca l’avançada digitalització a Catalunya
OPINIÓ: La reconstrucció del periodisme
La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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El Butlletí us desitja Bones Festes i que el 2020 estigui ple
de bones notícies! Tornarem el dia 17 de gener
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Crisi en el periodisme: puja l’atur i
baixa la facturació dels mitjans
Per Dircomfidencial

El periodisme és una de les professions que més van patir en
la crisi econòmica iniciada el 2008. En només sis anys (20082013) es van perdre més de 12.000 llocs de treball i la inversió
publicitària es va dividir per quatre. Però des de l’any 2013 el
sector va començar a recuperar-se i va acumular diversos anys
consecutius de tímids creixements, encara que sense recuperar els nivells pre-crisi. Fins 2018, exercici en el qual es va tallar

la ratxa positiva tant en dades d’atur com en el de la facturació
dels mitjans
Segons s’indica en l’Informe Anual de la Professió Periodística,
presentat recentment a Madrid i que es ven a 20 euros, la desocupació registrada enguany entre la professió periodística és
de 7.003 persones, és a dir, un 2,6% més que el 2018. El punt
àlgid de la crisi va ser el 2013, quan les xifres d’atur van arribar
a les 10.500 persones. Des d’aquest any els números s’han
anat reduint paulatinament fins al 2019, any en què l’índex ha
tornat a repuntar.
No obstant això, cal assenyalar que aquestes dades no representen la totalitat de periodistes a l’atur. N’hi ha molts més que
aquests 7.000. La xifra aportada per l’Informe recull les dades
del Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE), que quantifica els
professionals que sol·liciten treball com a periodistes en primer
lloc, de les sis opcions que tenen. És a dir, escapen a l’Informe
aquells periodistes que no tenen feina però que tampoc estan
registrats en el SEPE. En qualsevol cas, seguint la tendència
d’anys enrere, l’atur segueix afectant de forma molt més intensa a les dones periodistes, que representen el 63% el total de
desocupats oficials .
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Aquest repunt de l’atur en la professió periodística pot ser
conseqüència, entre moltes altres, de la situació de crisi en el
model de negoci que afecta la majoria dels mitjans de comunicació. D’acord amb l’esmentat informe, la facturació dels mitjans de comunicació va descendir en 2018 un 0,6%, fins als
9.362.000 d’euros . És el primer decreixement interanual des
de l’any 2014.

Darrere d’aquests decreixements en el negoci dels mitjans (excepte la ràdio, la TV de pagament i els mitjans nadius digitals),
hi ha la crisi publicitària, que només va créixer en 2018 un 1,3%.
L’any passat els ingressos publicitaris a la televisió lineal (que
representa el 40% del pastís publicitari a Espanya) van baixar
un 0,6%; mentre que en el cas de les revistes i els dominicals la
caiguda va ser del 6,6% i de l’11%, respectivament.

Aquesta erosió es produeix fonamentalment per la crisi en la
qual estan immersos des de fa molts anys els mitjans impresos.
En 2018 els editors de diaris van registrar una facturació de
1.292 milions d’euros, el que significa haver-se deixat en un sol
any 60 milions d’euros pel camí (-4,3%). Pitjor encara els va
anar a les revistes, que van ingressar l’any passat 431 milions
d’euros, un 4,6% menys. Aquestes baixades no s’han pogut
compensar amb el lleuger creixement de la ràdio, que va augmentar la seva facturació un 3,8%, fins als 379 milions d’euros .

La premsa es va salvar (+1%) gràcies a l’estirada dels mitjans
digitals. I és que la publicitat en línia és la que única que creix
amb força a l’Estat espanyol (i a la resta del món desenvolupat).
L’any passat va despuntar un 15%. Però aquest gran augment
no és recollit en la seva majoria pels mitjans de comunicació,
sinó que beneficia principalment a les grans plataformes tecnològiques, com Google, Facebook i Amazon.

La televisió, que aporta el 77% de la facturació dels mitjans de
comunicació, es va mantenir completament plana l’any passat.
Les empreses d’aquest sector van facturar en total 7.260 milions d’euros , dels quals 3.960 milions corresponen a la televisió lineal (-0,6%).

Si 2018 va ser l’any en què es va interrompre el creixement en
la facturació dels mitjans, en 2019 tot apunta que s’agreujarà
aquesta tendència. Les previsions -en el millor dels casos- indiquen per a aquest exercici i el que ve un creixement pla de la
publicitat a Espanya. (Infografia: AP Madrid)
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www.firabarcelona.com
#firabarcelona

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

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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Alemanya estableix per primera
vegada ajudes a la premsa
Per Miguel Ormaechea / Media-tics

A la veïna França i a molts altres països europeus, els mitjans
de comunicació, afectats per una crisi sense final a la vista, es
beneficien de l’ajuda pública en forma de subsidis directes o indirectes. Alemanya era fins ara una excepció, ja que els editors
temien que les ajudes menyscabessin la seva independència.
Mathias Döpfner, el totpoderós patró d’Axel Springer, havia declarat: “encara prefereixo les fallides dels diaris a la compra
de la seva independència per mitjà de subsidis”. Ara, aquesta

tendència històrica s’ha trencat. El pressupost de 2020, aprovat
pel Bundestag el passat 29 de novembre, inclou una partida
inèdita de 40 milions d’euros en ajudes a la premsa. A Espanya,
sembla no importar als successius governs l’abrupta caiguda
sense final dels mitjans de comunicació, que empobreix els mitjans de què disposa l’opinió pública per prendre decisions ben
fonamentades en informació plural i veraç. Així no va.
A Alemanya, com succeeix en la major part dels països occidentals, les tirades i els comptes de resultats de la premsa
diària o revistes s’acovardeixen sense trobar terra. El nombre i
les tirades dels diaris venuts s’ha reduït a la meitat entre 1991
i 2019. Aquest any que finalitza, el nombre d’exemplars diaris
venuts es quedarà en 13,5 milions, mentre que els costos de
personal i distribució es disparen. Només el cost logístic per fer
arribar els diaris als seus abonats és de 1.300 milions d’euros.
Els ajuts alemanyes intenten assegurar la diversitat de la informació en les regions rurals i procurar un suport als editors en la
seva imprescindible transició a el món digital.
França és potser el país europeu que des de fa més temps i de
manera més acusada, ajuda als seus mitjans de comunicació.
Els ajuts directes a la premsa han anat augmentant fins a més
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de 262 milions d’euros. L’organisme que agrupa els sindicats
de el ram, l’Aliança de la Premsa d’Informació General (APIG),
ha proposat una sèrie de mesures addicionals, davant la perspectiva que la rendibilitat dels editors “s’acabarà de enfonsar
dins dels propers cinc anys”. Esperen una pèrdua de 300 a 400
milions d’euros des d’ara fins 2023, segons recull Le Monde.
A Espanya estem a la cua d’aquesta tendència cada vegada
més generalitzada. Tenim la gran oportunitat de l’idioma comú
amb prop de 600 milions de castellanoparlants. El diari El País
és líder en audiència a la informació general, seguit de prop per
El Mundo. Però els seus comptes de resultats van a la deriva
i els seus lectors en paper s’acovardeixen any rere any sense
trobar terra. Carreguen amb un voluminós IVA, la publicitat institucional és paupèrrima i injusta, les despeses de distribució es
multipliquen, etc.
No importa la qualitat i diversitat de la informació, clau per a una
política de l’opinió pública ben informada, que marca el nivell
d’una democràcia? Aquesta democràcia que està patint una perillós deteriorament, sense Govern estable, amb vaivens abruptes, perills territorials molt urgents, que la premsa i la televisió
reflecteixen davant d’una atònita opinió pública, no mereixeria

un quadre ben dissenyat d’ajudes i incentius? Estem tirant a el
nadó amb l’aigua de bany. (Infografia: deutschland.de)

Informe RSF: la xifra de periodistes
assassinats es redueix un 44% el 2019
La xifra dels periodistes assassinats ha baixat un 44%
en 2019 respecte a les dades
de l’any passat. L’organització
Reporters Sense Fronteres
ha publicat l’informe anual
sobre la professió periodística. El balanç general de l’any inclou un total de 49 periodistes
assassinats, 57 segrestats i 389 empresonats. El còmput del
balanç inclou a periodistes professionals i no professionals, així
com a altres treballadors de mitjans.
Durant l’any 2019 han estat assassinats 49 periodistes, dels
quals 36 eren professionals, 10 estaven registrats com a “no
professionals” i tres eren col·laboradors de mitjans. En l’informe
també es recull que tots els periodistes assassinats eren perio-
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distes locals, i que 29 d’aquests periodistes van ser assassinats
en zones de pau, una dada del tot significativa, ja que són més
els professionals assassinats en aquestes zones que els que
ho van fer en territoris de conflicte. Per contra, el 2018 el 55%
dels periodistes assassinats es trobaven en zones de conflicte.
Amèrica Llatina es posiciona com una zona molt inestable per
al desenvolupament de la professió periodística; Mèxic, en particular, és el país més sagnant de el continent, amb 14 assassinats . Crida l’atenció que tot i la xifra tan alta de morts, el país
asteca sigui un territori en pau.
El balanç de Reporters Sense Fronteres també destaca l’auge
de moviments socials o de protesta que està tenint lloc en diferents zones de la planeta, i adverteix que aquest fenomen
suposa un important risc per als professionals de la informació.
D’aquesta manera, des de Reporters Sense Fronteres Espanya
s’ha destacat la situació dels periodistes a Catalunya. En la presentació de l’informe es va destacar el risc que suposa Vox com
una de les principals amenaces per al periodisme.
La xifra de periodistes empresonats ha augmentat en un 12%
pel que fa a les dades de 2018 facilitades per RSF i al menys 57

periodistes estan segrestats a tot el món, gairebé els mateixos
que l’any passat . Quant als periodistes desapareguts, Reporters Sense Fronteres assegura que l’any 2019 no ha desaparegut cap periodista.
NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe anual complet de Reporters sense fronteres. El podeu baixar des d’aquest link

Els falsos mitjans de comunicació
locals fan eixam als Estats Units
Macomb Today, Pontiac Times, Monroe Review, South Kent
News… Aquests noms mostren el mateix model de la premsa
local. Tot i això, no tenen res a veure amb el periodisme local.
En un estudi publicat dimecres, la Universitat de Columbia calcula que almenys 450 d’aquests mitjans de comunicació falsos
“porten roba neutral per parlar de temes partidistes”.
Operen en onze estats nord-americans, entre ells Kentucky,
Arizona, Minnesota o Montana, i la seva producció és miraculosa: 50.000 articles publicats entre el 25 de novembre i el 8
de desembre, segons el recompte de la universitat. Cal dir que
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cada dia una banca
socialment responsable

C

M

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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aquests llocs suposadament locals publiquen gran part del mateix contingut. I aquests són escrits principalment per robots,
a partir de dades públiques o comunicats de premsa. Només
un centenar d’aquests continguts estan signats per editors, que
operen lluny de les petites ciutats que se suposa que abasten.
(Font: Le Figaro)

L’Associació de la Premsa Comarcal
Valenciana s’incorpora a l’AMIC
Valencians

Les dues associacions arriben a una entesa per treballar
conjuntament. Amb la incorporació a l’Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació Valencians de les 24 capçaleres de
l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana, l’AMIC Valencians supera ja els 50 mitjans associats.
El president de Premsa Comarcal Valenciana, Santiago Sanchis, i el d’AMIC, Ramon Grau, van signar una declaració de
principis per a començar la seva col·laboració immediata i per
extensió al llarg de l’any 2020, amb vocació de què l’acord sigui
perdurable en el temps. Els representants de Premsa Comarcal s’implicaran en el treball de planificació i creixement d’una
entitat que, a nivell global, supera els 400 mitjans associats.
En aquest sentit, els mitjans impresos i digitals de l’Associació
de la Premsa Comarcal Valenciana compartiran el model de
captació de publicitat, creació de continguts, així com els diferents serveis de proveïdors dels quals ja disposa l’AMIC. (Font:
Redacció AMIC)
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El ministre francès de Cultura i el
president de WAN-IFRA defensen “el
periodisme de qualitat”
El ministre de Cultura i Comunicació de govern francès, Frank
Riester, ha defensat aquesta setmana, a París, en el si d’una
nova trobada de la Associació Mundial de Periòdics i Editors
de Notícies (WAN-IFRA) el periodisme de qualitat enfront de
les fake news, una postura també compartida pel president de
WAN-IFRA, Fernando de Yarza López-Madrazo. En la trobada
es va abordar la viabilitat de la premsa de qualitat en els actuals
entorns digitals, una preocupació que es va posar de manifest
en diferents taules rodones.
El ministre francès va assenyalar que “no hi ha democràcia sense editors ni periodistes, sense una premsa lliure. Tots sabem el
fràgil que és la llibertat”. Riester va insistir en l’actual realitat digital del mercat de la premsa i va cridar l’atenció sobre els reptes de la seva implementació. En la mateixa jornada, també es
van abordar qüestions com l’actual regulació europea pel que
fa als mercats digitals i la utilització de la intel·ligència artificial
en el món del periodisme. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Antoni Vila substitueix Jaume Giró al
capdavant de la Fundació La Caixa
El patronat de la Fundació Bancària La Caixa va aprovar el nomenament d’Antoni Vila com a nou director general de l’entitat. Jaume
Giró i Ribas ha pactat una sortida amistosa a través del final del
Pla Estratègic de l’entitat 2016-2019. El relleu es produirà el proper dia 1 de gener. Vila va ingressar a La Caixa el 1985 i ha estat
administrador territorial del Grup La Caixa, sotsdirector comercial,
sotsdirector general de Recursos Aliens, Mercat de Capitals i Assegurances. Des de 1998, ha format part del Comitè de Direcció,
director executiu i director de la Territorial de Catalunya, a més de
posseir les presidències de CaixaRenting i CaixaBank Consumer
Finance. Antoni Vila ha estat president de MicroBank i actualment
és adjunt al president de la Fundació Bancària La Caixa.
Giró tanca una dècada de trajectòria en l’entitat en dues etapes:
sent director executiu i posteriorment director general adjunt
de Comunicació, Marca, Patrocini i Relacions Institucionals de
CaixaBank. incloent la seva sortida a borsa. Com a director general de la Fundació Bancària La Caixa, ha culminat el primer
Pla Estratègic 2016-2019. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Les revistes són seguides per 27
milions de persones
El mitjà Revistes ha registrat audiències de rècord en l’onada
de octubre 2019 a causa de la seva conversió com una marca
multiplataforma que apareix en diversos formats i s’amplia a
altres suports com podcasts o vídeos.
El sector de llibres i premsa suposa més del 30% del PIB cultural i aporta 9.052.000 al mateix; situant-se, així, per davant de
el sector audiovisual i multimèdia. De fet, el sector sempre ha
aportat més de l’1% a el conjunt d’ocupació nacional, aconseguint el 3’4% el 2016 i generant més d’un 30% de l’ocupació cultural. Davant d’aquesta situació, conèixer realment a l’audiència
es torna altament rellevant.
L’estudi Brand Media atén un mesurament del mitjà de comunicació com a marca que connecta amb els seus públics a través de diferents canals (paper i digital), oferint una dada única
d’audiència global i transversal amb la qual la indústria pot veure la transparència del mig i dades molt valuoses per planificar
les seves estratègies. A Espanya, això ha estat possible gràcies

a la fusió de les dades de l’EGM (lectors de paper) i Comscore
(usuaris en línia ), per poder presentar una nova mètrica per
al mercat publicitari que reflecteixi realment com és el consum
actual dels mitjans offline i online.
De la mà de ODEC, AIMC va començar a treballar en el projecte en 2013, després de consensuar amb criteris de la fusió
amb agències i mitjans i de realitzar dos pilots, han estat els
editors de revistes els que s’han decidit a oferir a la indústria
publicitària aquesta informació detallada per suport, per augmentar la transparència i la confiança al mercat. Vuit editors i
47 marques han iniciat el camí, però l’estudi Brand Media és
aplicable a qualsevol mitjà que participi en l’EGM i a Comscore.
L’audiència Brand Media, d’aquestes 47 revistes, puja a 27,4
milions de lectors, i una penetració del 68,2%. La tercera onada
de 2019 ha crescut un 2% davant l’anterior. (Font: ARI)

Joan Vall i Clara, accionista majoritari
de l’editora d’El Punt Avui
Mentre a Barcelona es presentava la 10a edició de l’Informe
de la Comunicació a Catalunya (2017-2018), a Girona es ges-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
tava la venda de la majoria accionarial d’El Punt Avui a Joan
Vall i Clara, concretada dimecres, dia 18. Els motius exactes
del canvi de la majoria accionarial entre Joaquim Vidal (Valvi) i
Vall i Clara no s’han donat a conèixer. Una qüestió que ajuda a
deduir la motivació del canvi accionarial del diari es dedueix del
text publicat per El Punt Avui de dijous, dia 20: “Joaquim Vidal
ha donat les facilitats necessàries perquè la venda del paquet
majoritari es faci a Joan Vall, fins i tot la condonació de part del
deute, perquè considera que és l’opció que garanteix la continuïtat d’El Punt Avui”. L’operació salva la capçalera.

El nou accionista majoritari d’El Punt Avui i l’Informe de Comunicació focalitzen el problema que audita l’OJD: Amb unes ven-

des de 18.213 exemplars diaris, El Punt Avui és el tercer rotatiu
de Catalunya, per sota de La Vanguardia (73.650) i El Periódico (34.096). En l’àmbit nacional, tanca el rànquing el diari Ara
(12.872). I en l’àmbit local, el segueixen Segre (6.514), Diari
de Tarragona (4.641), Regió 7 (3.508), Diari de Girona (3.450),
Diari de Terrassa (2.031) i La Mañana (1.419). El diari espanyol
que més exemplars ven a Catalunya és El País (8.251). El segueixen La Razón (3.832), El Mundo (3.039) i ABC (1.520). Un
panorama molt preocupant, en general.
D’aquesta manera, el fins ara conseller delegat d’El Punt Avui
ha passat de ser segon accionista amb un 2,74% al principal
amb un 77,1% del grup. La resta de l’accionariat està repartit
entre 690 socis, bona part treballadors i extreballadors. A més,
el consell d’administració d’Hermes ha nomenat Vall i Clara nou
president. L’acord s’emmarca en el projecte de desinversió de
la cadena de supermercats Valvi, propietat de la família Vidal,
en àrees no estratègiques del grup. La venda de les accions
s’ha tancat per 1 euro, el mateix preu que Joaquim Vidal va
pagar el febrer de 2012, en plena crisi de la premsa, a l’anterior
propietari Joan Bosch i Roura. L’acord Vidal-Vall també contempla la condonació de part del deute. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – foto: Youtube)
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Henneo Media tanca 2018 amb un
benefici d’explotació de 4,7 milions

Virginia Pérez Alonso assumeix la
direcció de Público en una nova etapa

El resultat d’explotació d’Henneo Media el 2018 va ser de
4.715.000 enfront d’unes pèrdues de 0.692.000 d’un any
abans, segons la informació recollida en els seus comptes
anuals, dipositats al registre mercantil. En l’exercici, el conjunt
d’activitats de Henneo li van reportar uns ingressos d’explotació
de 128.787.000, pràcticament idèntics als 128.633.000 de
l’exercici 2017.

La periodista Virginia Pérez Alonso –tertuliana habitual a TV3assumirà la direcció del diari Público en solitari després d’haver
compartit el càrrec amb Ana Pardo de Vera durant l’últim any i
mig. El consell d’administració de Display Connectors, l’editora
de Público, ha encomanat a la fins ara co-directora assumir les
funcions de directora corporativa i de relacions institucionals.

Quant als ingressos obtinguts, desagregats per línia de negoci,
els corresponents a la venda d’exemplars van caure gairebé
un 9%, passant de 37 milions a 33 milions d’euros entre 2017 i
2018. Pel que fa a les vendes per publicitat, Henneo va facturar 28,9 milions el 2018, fet que suposa una reducció del 4,3%
respecte a l’exercici previ. El grup de mitjans, editor d’Heraldo
de Aragón, va registrar un benefici net de 2.094.000 d’euros,
davant les pèrdues d’explotació de l’any anterior de 692.172
euros, provocades per les diferents inversions que Henneo va
escometre durant aquell exercici. (Font: Digimedios)

Pérez-Alonso és una periodista de dilatada trajectòria. Va aterrar a Público el 2016 com a adjunta a la direcció i des 2018
era co-directora. Abans va ser responsable del web d’El Mundo
sota la direcció de David Jiménez, entre altres càrrecs en diverses capçaleres. És experta en transformació digital de mitjans
de comunicació i en direcció de redaccions, tasques que porta
realitzant des de 2007.
A falta de conèixer els resultats d’aquest any, Público va tancar
l’any passat amb una facturació de 3,3 milions d’euros, el que
va suposar un increment del 32% respecte a l’2017. Malgrat
aquest augment en les vendes, l’editora va tenir el 2018 unes
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pèrdues de 413.121 euros, números més o menys similars als
de l’exercici anterior. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El diario.es nomena Rosalía Lloret
nova directora general
La periodista especialitzada en mitjans digitals Rosalía Lloret
serà la nova directora general d’eldiario.es a partir de gener.
Lloret, que forma part del consell d’administració de la seva
editora des de maig de 2017, encapçalarà els plans de millora i expansió empresarial del mitjà. Lloret assumirà la direcció
empresarial d’eldiario.es, donant suport en aquestes funcions
al conseller delegat, director i fundador, Ignacio Escolar. En el
desenvolupament del seu treball, Lloret també tindrà el suport
de Juan Checa, que continuarà com a director gerent amb les
mateixes responsabilitats que fins ara.
Rosalía Lloret va ser cofundadora de Terra.es i Ya.com, i la
primera directora de RTVE.es (va posar en marxa la divisió
d’internet de l’ens públic), entre d’altres càrrecs. La periodista
també ha treballat com a assessora independent d’estratègia
i transformació digital en diversos projectes d’Espanya i Llati-

noamèrica, i actualment és directora de relacions institucionals
de l’Associació Europea d’Editors Online. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

Lliurats els Premis de Comunicació
La campanya “Catalan Pyrenees Explorer”, el projecte “GosSOS” i el doctor Bonaventura Clotet han estat els guanyadors
de la XIa edició dels Premis de Comunicació del Col·legi de
Periodistes. Enguany, els premis s’han lliurat dins del marc de
la I Jornada de Comunicació Corporativa, que han tingut lloc a
la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
El premi a la Millor Acció Comunicativa ha sigut per la campanya “Catalan Pyrenees Explorer”, presentada per la col·legiada
Laura Font Sentís i el seu equip de l’agència Lymbus. El premi a la Innovació ha estat atorgat a la campanya “GosSOS”,
presentada per la col·legiada Eva Cervera González i Ogilvy
Barcelona per a l’Ajuntament de Barcelona. El Premi Portaveu
2019 s’ha atorgat per votació dels col·legiats i col·legiades al
doctor Bonaventura Clotet, director de l’Institut de Recerca de
la Sida IrsiCaixa, cap del Servei de Malalties Infeccioses de
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l’Hospital Germans Trias i Pujol i president de la Fundació Lluita
Contra la Sida.
Els Premis de Comunicació tenen com a referència el Manual
de Bones Pràctiques elaborat pel Grup de Treball de Gabinets
de Comunicació del Col·legi. (Font: CPC)

L’Ajuntament de Banyoles treu a
licitació la comunicació institucional
L’Ajuntament de Banyoles ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar els serveis de comunicació i difusió institucional, i gestió de les xarxes socials. El pressupost base de
licitació és de 38.051,65 euros (sense IVA) per un contracte
d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes
finalitza el 31 de desembre.
L’adjudicatària tindrà l’encàrrec de difondre “de forma clara, puntual i veraç” tota aquella informació d’interès relativa a
l’actualitat del municipi i als projectes i/o actuacions que es duen

a terme des dels diferents serveis municipals, amb l’objectiu de
difondre la imatge, l’activitat i les iniciatives de l’Ajuntament de
Banyoles. (Font: Comunicació 21)
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Tendències en xarxes socials 2020,
Hootsuite: TikTok canvia el panorama
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

facin que l’experiència sigui perfecta en tots dos casos. També
convertint-se en referents de confiança per als seus empleats ,
que al seu torn estan utilitzant les xarxes socials per assolir els
objectius de la seva companyia.
Per la seva banda, TikTok, la plataforma per compartir vídeos
de curta durada, està canviant el panorama de les xarxes socials de forma sorprenent. Tot i que els usuaris de la Generació
Z de TikTok no siguin públic objectiu per a una marca, els professionals del màrqueting haurien de pensar en diversificar més
enllà de les principals plataformes de xarxes socials.
Aquest informe de Tendències Socials 2020 de Hootsuite per a
empreses destaca:

Hootsuite acaba de publicar el seu informe de Tendències Socials 2020. Aquest informe, publicat per quart any consecutiu,
revela les oportunitats per a les marques per crear les millors
estratègies de màrqueting en xarxes socials durant el proper
any. Precisament, les marques estan començant a comportarse més com a usuaris que com a empreses en les xarxes socials, actuant de vegades de forma individual amb els consumidors i altres vegades en grups. La clau és que les companyies

1. Les marques estableixen un equilibri entre el compromís
públic i privat: L’augment de comportaments més personals i
la missatgeria en grups no ha disminuït la importància en els
canals públics de xarxes socials, que segueixen sent fonamentals per al descobriment de la marca i la captació de clients. La
clau és crear experiències múltiples, personalitzades i eficients,
alhora que hi ha un equilibri entre l’automatització i la connexió
humana per construir relacions més profundes amb els clients.
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2. Els ocupadors són el centre d’atenció en un món dividit:
A mesura que el nostre món es divideix cada vegada més, els
empleats esperen que les seves companyies prenguin partit. A
nivell mundial es confia més en els ocupadors que en les ONG,
les empreses, els governs i els mitjans de comunicació. Les
organitzacions s’aprofitaran d’aquest nou rol, construint forts
cultures internes mentre amplien el propòsit de la companyia
amb la defensa dels empleats i clients.
3. TikTok canvia el panorama actual: Amb més de 800 milions d’usuaris actius mensuals i una mitjana d’edat de 16 a 24
anys, Tik Tok continua creixent de forma increïble. Tant si dura
com si no, la popularitat de TikTok aporta una valuosa visió de
futur de la cultura social, el contingut i la col·laboració. Els professionals del màrqueting de xarxes socials han d’estar atents
a TikTok, a el mateix temps que utilitzen aquests coneixements
per adaptar les seves estratègies a les xarxes establertes per a
la propera generació.
4. El màrqueting social i el màrqueting de resultats xoquen:
A mesura que els professionals del màrqueting social tenen
la pressió d’expandir les seves habilitats, els defensors de la
consciència de marca i la construcció de comunitat també han

de tenir fluïdesa en el màrqueting de resultats, s’ha de trobar un
equilibri entre impulsar conversions a curt termini i estratègies
a llarg termini per a construir el valor de marca, la felicitat de el
client i la diferenciació.
5. La bretxa de el ROI Social es redueix: Les noves característiques de el comerç social estan unint la part superior i inferior de l’embut de vendes, creant una gran quantitat de dades
sobre el costat de la conversió de el procés de compra de client.
Aquestes dades poden afegir ara a les activitats de conscienciació de la marca, oferint una visió més general i inestimable
de com es mou la gent al llarg de tot el procés de compra.
Altres punts interessants de l’informe són:
• El 52% dels clients diuen sentir-se frustrats quan les marques
no ofereixen un tracte més humà.
• El 71% dels empleats creuen que és de vital importància que
el seu director general respongui en temps difícils i esperen que
parli sobre temes de la indústria, esdeveniments polítics, crisis
nacionals i temes relacionats amb els empleats.
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• Només el 37% dels millennials creu que els líders empresarials tenen un impacte positiu en el món, i més de l’26% no
confia en ells com a fonts d’informació fiable i precisa.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix gratuïtament l’Informe
de Tendències Socials 2020 de Hootsuite. Només cal CLICAR
AQUÍ

• El vídeo segueix sent el format de contingut de major rendiment en les xarxes socials. El 60% dels enquestats que són
usuaris d’Internet diuen que han vist un vídeo a Facebook, Twitter, snapchat o Instagram en l’últim mes.

Les prediccions d’Ericsson conclouen
que l’internet dels sentits serà
protagonista el 2030

• El 44% dels professionals de màrqueting enquestats van citar
el «impuls de les conversions» com un dels principals resultats
de les xarxes socials, just darrere de el coneixement de marca.

D’aquí a poc més d’una dècada, l’any 2030, s’espera
que l’internet dels sentits sigui una realitat. Una
xarxa de xarxes en què el
tacte o el gust prendran
partit. Així es desprèn d’un
nou informe del programa
de tendències de consum d’Ericcson per d’aquí a deu anys.
Aquest informe presenta informació obtinguda del programa de
tendències de consum d’Ericsson que aquest any ha arribat a
la seva novena edició.

L’Informe de Tendències Socials 2020 de Hootsuite s’ha realitzat en el tercer trimestre del 2019. Està basat en una enquesta
a més de 3.100 professionals del màrqueting i entrevistes amb
especialistes de la indústria. L’informe inclou no només les tendències, sinó també les recomanacions de Hootsuite per aprofitar les oportunitats que les tendències representen, juntament
amb complets exemples de les grans marques que ho estan
fent bé en Social Mitjana. (Infografia: Ecommerce News)
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Els resultats quantitatius que presenta es basen en enquestes en línia realitzada a residents de llocs com Bangkok, Delhi, Jakarta, Johannesburg, Londres, Ciutat de Mèxic, Moscou,
Nova York, San Francisco, Són Paulo, Xangai, Singapur, Estocolm, Sydney i Tòquio. L’enquesta es va dur a terme a l’octubre
i comprèn una mostra de al menys 500 enquestats de cada
ciutat d’entre els 15 i els 69 anys, que en l’actualitat són habituals de la realitat augmentada, la realitat virtual o els assistents
virtuals, o que tenen intenció d’utilitzar aquestes tecnologies en
el futur, llança una conclusió clara: els consumidors esperen un
internet dels sentits .
Des d’Ericcson s’assenyala que aquesta visió no només es
troba basada en els avenços tecnològics esperats, sinó també
en la investigació dels consumidors: “els urban early adopters
esperen que utilitzem tots els nostres sentits en línia per 2030”.
D’ells, apunta l’informe, “el 68% vol utilitzar al menys 1 de les
6 aplicacions conceptuals d’internet dels sentits sobre les que
hem preguntat, i el 81% està obert a la idea en general”.
Els consumidors prediuen tecnologies que ens permetran controlar el nostre entorn sonor i experimentar l’olor, el sabor, les
textures i la temperatura digitalment. Això, en teoria, es traduirà

en una major integració entre els dispositius mòbils i el nostre
cervell, avançant en aquest ideal de la nostra massa grisa com
a interfície. “Fer servir el cervell com a interfície podria significar
la fi de teclats, ratolins, controladors de jocs i, en última instància, interfícies d’usuari per a qualsevol dispositiu digital. L’usuari
només ha de pensar en les ordres i aquestes s’executaran. Els
telèfon intel·ligents poden funcionar fins i tot sense pantalles
tàctils”, explica l’informe. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia –
infografia: Ericcson)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix gratuïtament l’informe
d’Ericcson CLICANT AQUÍ

Top Tendències Digitals 2020 de IAB
Spain
IAB Spain llança el seu informe anual, Top Tendències Digitals
2020. Es tracta de l’Informe elaborat per algunes de les principals comissions d’IAB Spain. Aquest informe és un document
de referència per a la indústria perquè ofereix una visió global
del mercat i exposa les claus del negoci digital el 2020. Una
de les grans tendències per al 2020 és -dins l’àudio- el podcast
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amb un nou format potser no tan nou, però amb molt creixement pel tema dels altaveus intel·ligents però també dins de les
xarxes socials i el branded content i de l’àrea de influencers.

ca que s’incrementarà i generalitzarà molt amb la intel·ligència
artificial; el 5G canviarà molt la forma de consumir i la forma de
treballar la dada i el consum en general de el món digital. La
Realitat Augmentada, dins de les campanyes, creixerà amb els
altaveus intel·ligents. (Font i infografia: IAB)

Tanca el diari valencià La Veu

Una altra de les grans tendències és la personalització dins de
les campanyes treballant el Data i com més personalitzat i més
afí a l’usuari final, millor serà l’impacte. També en el tema de
IOT i la programàtica. Un altre àrea és la innovació tecnològi-

L’assemblea general de la cooperativa Edicions Diari La Veu ha
decidit tancar el digital després de set anys. L’editora ha pres la
dràstica mesura atenint-se a “l’estat de comptes actual” i després de “no haver assolit el finançament necessari per garantir
la viabilitat del digital”. Així doncs, el 31 de desembre el mitjà
s’editarà per últim cop. L’editora considera que no es donen les
circumstàncies necessàries per seguir amb el projecte de la manera com estava concebut. Amb tot, durant el primer trimestre
de 2020, la cooperativa estudiarà “possibilitats de futur que permetin continuar amb una altra mena de publicació que doni veu
a allò que ocorre al País Valencià, però ja no de manera diària”.
El mitjà va néixer l’1 de gener de 2013 amb el nom de La Veu
del País Valencià. L’abril de 2017, el digital es va renovar a fons
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per iniciar una nova etapa rebatejat com a Diari La Veu. (Font:
Comunicació 21)
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La inversió publicitària del Black
Friday supera la de Nadal
Per Dentsu X

Al novembre de 2019, la inversió en televisió va créixer un 5,6%
respecte al mateix període del 2018 (240,2M €. Vs 227,4M €.),
I només en la setmana del Black Friday l’increment va ser d’un
22 %, passant de 41,6 a 50,8 milions d’euros, segons dades de
InfoAdex.
Les marques van destinar a novembre de 2018 una part important dels seus pressupostos anuals i han disminuït gradualment
la inversió publicitària en les tres últimes setmanes de l’any des
de 2015, passant dels 227.500.000 d’euros en aquest exercici
als 119.700.000 comptabilitzats en 2018.

Els hàbits dels consumidors enfront de les compres de Nadal
han canviat en els últims anys i els anunciants estan responent
a les seves demandes. Segons un informe elaborat pel Departament de Consumer Insights de Dentsu X, en 2018, per primera vegada, el mes de novembre supera en un 1,4% la inversió
publicitària de desembre. A més, des de fa tres anys, la inversió
en les setmanes 47 i 48 (Black Friday i el Cyber Monday) sobrepassa la de la campanya de Nadal (setmanes 51 a 53).

La influència del Black Friday i el Cyber Monday ha estat fonamental per a aquest canvi de tendència ja que els consumidors
aprofiten les ofertes d’aquestes campanyes per avançar les seves compres nadalenques. Ara es fan de forma planificada i millor organitzada, sense deixar per a última hora a l’adquisició dels
regals com es feia fins fa poc. La tendència de recerques dels
últims anys revela que l’interès pel terme “regals” descendeix a
mesura que augmenta el de “Black Friday” i “Cyber Monday”.
Pel que fa a l’evolució de les recerques relacionades amb el
Nadal, es nota un descens cada vegada més gran de l’interès
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en el mes de desembre i un increment en el penúltim mes de
l’any. Així, el percentatge mensual sobre el total de cerques
anuals de les keywords relacionades amb Black Friday, Cyber
Monday i Nadal s’acosta aquest any al 60% al novembre, davant el 56,4% del 2016. Al desembre aquest interès cau fins al
29,6% aquest any, davant el 35,3% del 2016.

Dades i anàlisis per al 2020 que
cobreixin la indústria global de
publicitat i màrqueting

Els internautes espanyols també augmenten al novembre el
seu interès per les marques favorites del Nadal, atenent a el
volum de cerques mensuals per paraules clau relacionades
amb les mateixes en els últims cinc últims anys. Amazon és la
marca preferida i lidera el rànquing amb 25,2 milions de recerques d’usuaris en aquest període. El segueixen El Corte Inglés
(12,7M.), Zara (9,7M.) I Media Markt (6,1M.). (Imatge: Dentsux)
NOTA: Us oferim el post de Dentsu X on trobareu els gràfics
que donen valor al treball del Departament de Consumer Insights de la firma. El trobareu en aquest link.

PQ Media’s Global Advertising & Marketing ens envia un bon
treball sobre Revenue Forecast, les previsions d’ingressos
d’ingressos globals de publicitat i màrqueting per al 2020, que
permetran als usuaris fer una comparativa amb els ingressos
de publicitat i màrqueting digitals i tradicionals, el creixement
i les tendències clau que afecten els 20 principals mercats de
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mitjans de comunicació a les quatre grans regions del món; i
per analitzar els desglossaments, comparacions i rànquings
en profunditat de més de 100 sectors tradicionals, digitals i de
mitjans alternatius, sitges, plataformes i canals. L’objectiu és
caminar cap a l’any nou amb dades i anàlisis actualitzats, que
permetran prendre decisions estratègiques ben aconsellades.
Com pot ajudar The Forecast?.- Aquest treball proporciona
anàlisis inestimables per als líders i els responsables de la
indústria, perquè aprofundeixen en les dades mitjançant metodologia economomètrica per tal de facilitar moviments més
intel·ligents durant els anys següents. L’informe condensa centenars d’hores de recerca i anàlisi en un format fàcilment digerible. La previsió global de publicitat i màrqueting 2019-23
és un dels tres informes publicats com a part de la sèrie de
previsió global de mitjans i tecnologia de PQ Media, que ofereix
una visió holística del panorama mediàtic mundial a través de
tres indicadors clau de rendiment: els ingressos de la indústria
mediàtica, ús de mitjans de consum i despesa de mitjans de
consum. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia) NOTA:
El Butlletí us ofereix de forma gratuïta les fitxes dels resums
executius AQUÍ i també el conjunt de dades de mostres en el
Revenue Forecast en format Excel. CLICAR AQUÍ

Influencers i real time màrqueting,
tendències clau per a 2020 en xarxes
socials
Epsilon Technologies ha presentat l’informe “Tendències en xarxes socials 2020”, un estudi en què ha analitzat els millors continguts i estratègies generats per més de 750 marques dels sectors de gran consum, venda al detall, automoció, assegurances
i financer a Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. L’informe
recull, més enllà d’aquestes dades, què han fet aquestes marques per poder estar en el més alt en xarxes socials i inclou
les tendències que marcaran el pas en xarxes socials el 2020,
amb una sèrie de consells accionables per als equips de xarxes
socials i màrqueting.
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Les 13 grans tendències en xarxes socials per al proper any
seran:
1. El contingut de valor per als usuaris marcarà el pas en xarxes socials el 2020. La versatilitat gràfica i visual i els continguts informatius rellevants seguiran sent clau per enamorar els
usuaris.
2. Fer partícips els usuaris de la marca i de la comunitat digital
serà fonamental en 2020. Per a això serà molt important realitzar preguntes, enquestes i dinàmiques en les que l’usuari opini
sobre aspectes rellevants de la comunicació de la marca o del
propi negoci .
3. Els sortejos seguiran sent “LA” palanca de creixement. Serà
fonamental impulsar dinàmiques participatives que generin diversió entre els usuaris i que els animin a compartir els seus resultats a Instagram Stories esmentant la marca i emprant el seu
hashtag. Serà molt important oferir un premi atractiu i sobretot
que tingui relació amb el producte o territori de comunicació.
4. Importància del propòsit i els valors. Els usuaris s’identificaran
el proper any 2020 amb marques que apostin per valors ferms

i amb un propòsit clar i que reverteixin els seus beneficis en la
societat, la protecció del planeta i del medi ambient. Els usuaris
cada vegada busquen més connectar-se amb marques conscients de les problemàtiques reals de la societat.
5. Els influencers seguiran creixent el 2020 com a peça clau en
les estratègies de màrqueting dutes a terme per les marques
pel fet que generen una alta empatia, proximitat i identificació
amb els usuaris.
6. YouTube, el rei de el vídeo a 2020. Amb més de 2.000.000
d’usuaris a tot el món i sent en l’actualitat el segon motor de cerca més rellevant, la presència a YouTube serà indispensable el
2020 per incrementar la visibilitat i les vendes de les marques.
7. Serà clau desenvolupar la connexió emocional amb els
usuaris. És important fomentar un estil de comunicació creïble, proper amb l’usuari a través de xarxes socials. Per això recomanem apostar per l’autenticitat i l’hiperrealisme mitjançant
missatges senzills i directes que generin empatia amb l’usuari.
8. Augment de la importància de la temporalitat. Treballar per
campanyes i entendre quins són els formats i continguts que
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millor encaixen en cada moment de l’any serà un exercici clau
per assolir l’èxit a través de xarxes socials el 2020.
9. El real time màrqueting es consolidarà com una de les eines
més efectives en xarxes socials. El contingut previ als moments
de consum tindrà cada vegada més protagonisme.
10. Participació en les tendències virals. És clau estar atent a
les tendències del moment per pujar-se a elles i generar contingut que capti l’atenció de l’usuari i aconseguir un efecte viral.
Els challenge virals seran molt importants.
11. Desenvolupament de l’empatia. En màrqueting digital i en
xarxes socials és clau posar-se en la pell de l’altre i entendre
les causes socials que humanitzen davant dels consumidors.
És fonamental escoltar molt bé abans de comunicar per saber
què necessiten els nostres consumidors.
12. Desenvolupament de co-cobrandings. Una gran estratègia
per a aconseguir a més usuaris sense dur a terme inversions
excessives, és desenvolupar estratègies de co-branding amb
marques afins per maximitzar l’impacte de les accions i cridar
l’atenció de l’usuari.

13. Despertar sensacions. L’important al fer campanyes de
màrqueting és com els fem sentir. Hem d’arribar a l’insight real
i ser prou creatius per connectar amb ell. Per això cal trencar
barreres i no tenir por, atrevir-nos a anar més enllà i ser creativament disruptius. (Font: Marketing News – infografia: Comunicació Pública) NOTA: El Butlletí de l’AMIC us permet l’accés
a l’estudi Tendències en xarxes socials 2020. CLIQUEU AQUÍ

Neix Adwatch, certificadora de
publicitat digital amb tecnologia
Blockchain
Adwatch, startup espanyola dedicada a certificar la publicitat
digital amb base tecnològica Blockchain, neix per crear i explorar solucions que contribueixin a potenciar la transparència i
sostenibilitat de l’ecosistema publicitari en línia. La companyia
emergent és pionera a Espanya en l’ús de tecnologies disruptives Blockchain per certificar la immutabilitat dels anuncis i
la traçabilitat de les campanyes publicitàries fent partícips als
diferents agents de la cadena: anunciants, agències i mitjans,
entre d’altres actors de el camp de l’ màrqueting, la comunicació i la publicitat.
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Blockchain permet desenvolupar més solucions i diverses formes d’aportar valor, seguretat i transparència a l’ecosistema de
la publicitat digital. Adwatch utilitza la tecnologia Blockchain per
certificar cada anunci servit, però també per a dotar de transparència al procés, a totes les transaccions. Gràcies a les particularitats i avantatges de la tecnologia Blockchain, es certifica
de manera individual cadascuna de les impressions servides, el
que aporta valor a l’ecosistema i més garanties per als anunciants. L’anunciant pot monitoritzar el recorregut complet de
cada anunci sense importar on es mostri o quantes vegades ho
faci, permetent a més tenir una major seguretat en el procés.
Blockchain permet, a més, que la traçabilitat de la publicitat digital sigui immutable garantint, gràcies al procés que és totalment senzill i fluid, que les dades no puguin ser modificats des
de l’origen fins una vegada servides, a més sempre dins dels
paràmetres de la legislació vigent en matèria de protecció de
dades. Un altre avantatge inherent de l’ús de la tecnologia Blockchain és que els editors puguin augmentar la seva reputació
mitjançant l’assignació de tokens en funció de la transparència
del seu inventari. (Font: Programa Publicidad)

Nou anunciant en el sector de
l’Automoció

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) i Peugeot SA (Groupe PSA)
han signat un acord vinculant de cara a fusionar les dues empreses al 50/50. L’entitat resultant de la integració serà el quart
fabricant d’automòbils a escala mundial en volum de producció
i el tercer en termes d’ingressos. “De la combinació proposta sorgirà un líder del sector amb la capacitat de gestió, els
mitjans, recursos i escala necessaris per capitalitzar amb èxit
les oportunitats que ofereix la nova era de mobilitat sostenible”,
segons s’explica en una nota de premsa.
Prenent com a referència els resultats de negoci relatius a 2018,
l’empresa fusionada tindrà unes vendes anuals de 8,7 milions
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de vehicles, uns ingressos per un valor aproximat de 170.000
milions d’euros, uns resultats d’explotació superiors als 11.000
milions d’euros.
La nova companyia matriu tindrà el seu domicili als Països
Baixos i cotitzarà a París, Milà i Nova York. Quan a marques,
agències i inversió, el grup FCA és propietari de marques com
Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep o Maserati. El compte de compra i planificació de mitjans de la multinacional està en mans de Starcom (Publicis Groupe). A Espanya i a l’àmbit creatiu, algunes de les agències amb les que han
treballat les marques del grup són Leo Burnett o Ogilvy.
Pel que fa a PSA Groupe, la seva cartera de marques està
composta per Citroën, Peugeot, DS i Opel. Mediacom (WPP)
gestiona el seu negoci de mitjans. Quant a les seves agències
creatives a Espanya, figuren algunes com Havas o MRM // McCann.
En 2018, PSA Groupe va ser el setè major anunciant del mercat
espanyol: 62,6 milions d’euros, segons les dades publicades en
el Rànquing InfoAdex-Anuncis d’Anunciants. FCA, per la seva
banda, va ocupar la dinovena posició, amb un pressupost de 33

milions d’euros. La inversió conjunta de les dues companyies
hauria arribat als 95,6 milions d’euros, una xifra que, en cas
d’haver estat en aquest moment un únic anunciant, l’hagués
convertit en el principal inversor en mitjans convencionals de
l’exercici passat -ho va ser el grup Volkswagen amb 86,9 milions d’euros-. (Font: Marketing News)
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IAB Europe publica la primera edició
del seu Manual de transformació
digital.
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

i nacional d’IAB Europe. Les seves contribucions i comentaris,
estan dins d’un repositori interactiu, amb una perspectiva multidimensional per comprendre i implementar projectes d’èxit de
transformació digital, que inclouen tecnologia i innovació, dades, però també, i potser el més crític de tot, el factor humà.
Per Neslihan Olcay, CEO, Wavemaker Turquia i president de
l’Education & Training Committee d’IAB Europa “potser més
important que la dimensió tecnològica de la transformació digital és la cultura de l’empresa. El canvi en la mentalitat d’un
empleat a un que estigui en línia amb els rigors de l’ecosistema
digitalitzat d’avui és crític. El canvi necessita ser impulsat de
dalt a baix”.

IAB Europe, ha presentat aquesta setmana la primera edició
del seu Manual de transformació digital: L’IAB Europe Digital
Transformation Playbook 2019 és el resultat del desig del mercat d’obtenir una més gran orientació i millors pràctiques per
implementar aquest concepte transformador.

Aquest Playbook 2019 s’actualitzarà i refinarà regularment, segons IAB, perquè reflecteixi els canvis i desenvolupaments que
impacten la transformació digital. Les edicions futures també
s’ampliaran a la llista de contribuents per incloure les millors
pràctiques i estudis de casos en evolució, de tot Europa.

Desenvolupat pel Comitè d’Educació i Capacitació d’IAB Europe, aquest informe aprofita l’experiència i els coneixements
d’alguns dels més grans experts corporatius en el camp digital

“A causa de l’amplitud i aplicabilitat de la transformació digital, aquest no és un procés que es recomana només als mercats emergents. De fet, fins i tot les economies més poderoses
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d’Europa i el món poden i s’han d’alinear amb el món digital
d’avui, si encara no ho han fet”, explica Ewa Opach, director
d’Educació i Certificació d’IAB Polònia
Alex Macarescu, gerent de Programa del Comitè d’Educació
i Capacitació d’IAB Europa confia que el Playbook 2019 pugui esdevenir un recurs essencial per a qualsevol organització
arreu d’Europa. “Aquest Llibre d’estratègies de transformació
digital no pretén ser l’única solució per aconseguir l’èxit en
aquest procés transformador. És una porta d’entrada als aprenentatges i accions d’organitzacions d’una miríada de camps
(des de publicitat digital fins comptabilitat) que comparteixen
la seva experiència d’haver travessat i conquerit la majoria de
les oportunitats i desafiaments de tornar-se digital”. (Infografia:
IAB Europe)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe d’IAB Europe Digital
Transformation Playbook 2019. CLICAR AQUÍ

Instagram comença les proves
per introduir l’eina Brands Collab
Manager

Instagram és una xarxa social la concepció inicial de la qual ha
anat variant progressivament, deixant de ser una plataforma on
pujar i compartir fotografies i vídeos personals únicament amb
els nostres cercles pròxims. El format de continguts que proposa la converteix en una eina perfecta per traslladar aquests
continguts a un àmbit més professional, sense deixar de banda
el matís personal que la defineix com a xarxa social. En definitiva, ha passat a ser un aparador ideal per a les marques comer-
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cials i per a certs creadors de contingut professionals, que treballen pel seu compte o com a ambaixadors d’altres marques.

en el seu conjunt. (Font: Marketing Directo – Infografia: vidooly.
com).

Per tant, és innegable que Instagram deu la seva evolució i
el seu creixement a l’ecosistema del branded content, que fa
possible que segueixi en expansió. Ara, Instagram inicia el testeig del Brand Collabs Manager de Facebook amb una part de
la seva comunitat de creadors. Es tracta d’una eina pensada
perquè aquests professionals de la xarxa social puguin presentar fàcilment el seu contingut, controlant els detalls sobre audiències al costat de les marques, de primera mà. Amb la seva
posada en marxa, Instagram possibilita una millor comunicació
d’idees entre influencers, usuaris i marques que els ajudin a
trobar socis rellevants amb els quals col·laborar.

Una eina que ajuda a descobrir
notícies falses

Des d’Instagram són plenament conscients que el recompte de
likes és un factor comercial important per a marques i creadors,
malgrat les recents restriccions que ha implementat en aquest
àmbit la xarxa social. Per això, la gestió de la plataforma treballa per donar als comptes professionals certa flexibilitat pel que
fa a mètriques d’interacció rellevants a l’hora de compartir-les.
El recompte de likes a comptes privats segueix en fase de prova, a costa de millorar per beneficiar la comunitat instagramer

Després que les notícies falses fessin furor durant les eleccions
nord-americanes, es van anar llançant diverses eines de verificació de fets, però encara són poques les eines dedicades a la
verificació de vídeos. El complement de verificació Invid és
una extensió per als navegadors Chrome i Firefox, que permet
als periodistes i usuaris en general, desacreditar eficientment la
informació falsa, especialment imatges i vídeos, i comprovar la
veracitat del contingut digital.
El kit d’eines ajuda als periodistes a verificar el contingut en les
xarxes socials, i va ser dissenyat com una “navalla suïssa” de
verificació, permetent als periodistes estalviar temps i ser més
eficients en les seves tasques de verificació de fets i desacreditació a les xarxes socials. Les eines proporcionades permeten
obtenir ràpidament informació contextual en vídeos de Facebook i YouTube, fer cerques d’imatges inverses en els motors
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de cerca de Google, Baidu o Yandex. També permet fragmentar
vídeos de diverses plataformes (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Daily Motion) en fotogrames clau, per millorar i explorar quadres clau i imatges a través d’una lent d’augment,
consultar Twitter de manera més eficient a través d’intervals de
temps, i molts altres filtres, llegir metadades de vídeo i imatge,
verificar els drets d’autor d’el vídeo i aplicar filtres forenses en
imatges fixes.
El seu ús és molt senzill: els usuaris han de enganxar la URL
de, per exemple, un vídeo de Youtube o Facebook a la interfície
del complement, i l’eina ho analitza i proporciona detalls sobre
els seus orígens. (Font: Periodismo.com)

Google activa BERT en espanyol,
català, basc i gallec (i així afectarà el
SEO)
Google activa BERT en espanyol, català, basc i gallec, en el
que suposa el canvi més gran en el seu algorisme en cinc anys.
Aquesta nova actualització afectarà el 10% de les recerques.
Així és com BERT condicionarà des d’avui les estratègies SEO.

Des d’ara, l’algoritme de Google fa servir aquesta xarxa neuronal per perfeccionar els seus resultats en 70 llengües i a més
vol corregir certes deficiències d’interpretació dels seus resultats en el 10% de les recerques.
BERT (abreviatura de les seves sigles en anglès Bidirectional
Encoder Representations from Transformers) és l’evolució natural de les recerques cap a resultats que es comportin com el
llenguatge natural. Es tracta d’una tècnica de xarxes neuronals
de codi obert que entrena a l’algoritme de Google perquè respongui com si fos una persona. Bàsicament, el que fa BERT és
comprendre la petició de cerca a la caixa de Google, no per paraules clau (keywords) dominants o sense connexió, sinó com
frases o oracions completes, analitzant a més el context.
Google no només vol educar el seu cercador, sinó, a més, fer-li
entendre a l’usuari que si demana respostes de manera natural
(veu), no hauria de pensar com teclejar la pregunta al caixetí
de cerques.
Actualment, el cercador està fragmentant en apps els seus serveis, però integrant tot el procés de recerques cap al mòbil i la
veu com a mètode de recerca natural per entrenar de mane-
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ra directa al seu assistent intel·ligent a altres gadgets (Google
Home, Google Mini). (Font: Red de Periodistas)

cerques, i a més a més permet ser copiat, pel que pot ser una
bona eina OCR gratuïta.

Windows 10 estrena Visual Search:
integració de cerca inversa d’imatges
en el sistema

Segons l’equip de recerca d’imatges de Bing, “es vam adonar
que la gent volia buscar amb captures de pantalla, pel que han
portat recerca amb retallades a la barra de recerques”. Visual
Search arriba amb una API per a que desenvolupadors de tercers puguin implementar en aplicacions d’escriptori i mòbils.
Per gaudir de Visual Search cal tenir instal·lat Windows 10 May
2019 Update. (Font: Genbeta)

Que un sistema operatiu tingui una recerca eficaç i versàtil és
clau. Cal millorar Bing. Microsoft ha anunciat una funcionalitat nova molt interessant anomenada Bing Visual Search. En
l’anunci, l’empresa anuncia com en l’aplicació de Fotos de Windows 10 hi ha l’opció de “Buscar imatges similars a Bing”, disponible al menú desplegable del clic dret sobre qualsevol foto
que triem. A l’executar l’opció, el navegador mostrarà imatges
similars o el més semblants possibles a la imatge que haguem
seleccionat.
A més, Visual Search presenta un botó que obrirà l’eina de
captures de pantalla perquè capturem i retallem el fragment
d’imatge o pantalla que desitgem. Els resultats s’obriran en una
finestra de recerca, basada en la finestra de resultats de cerca
d’imatges de Bing. Visual Search reconeix text en imatges i re-
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Compromís d’audiència global: Al sud
d’Europa és on n’hi ha menys
Per Nick Lioudis / Chartbeat

El tercer trimestre d’audiència mundial d’idees de compromís
de Chartbeat confirmen el que coneixem des de fa algun temps:
els lectors de mòbil estan creixent ràpidament a tot el món. Al
voltant del 40% de les visites tenen lloc als dispositius mòbils,
d’acord amb les nostres dades. Si encara no és suficient per obtenir una estratègia de distribució per aquests dispositius, hem
trobat que les experiències dels mòbils i pobles podrien estar
afectant la capacitat d’actuacions de la unitat lectora.
Els països de sud d’Europa tenen la pitjor taxa mundial de lectors lleials, segons les dades de Chartbeat, corresponents a el
tercer trimestre del 2019. Aquesta dada cobra ara una especial
rellevància, perquè la lleialtat dels lectors és un dels indicadors
clau a l’hora d’aconseguir subscripcions. Les estadístiques confirmen que hi ha un important treball per fer per part dels editors
espanyols per elevar aquesta taxa de lectors lleials i per tant
de consum de pàgines vistes procedents de lectors lleials, si
volen que els murs de pagament que han començat a establir
tinguin èxit .
Els diaris del nord d’Europa, per contra, segueixen registrant els
millors percentatges pel que fa a mètriques de lleialtat durant
tres trimestres consecutius (46%) en comparació amb el total
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de les pàgines vistes entre els lectors. (Chartbeat considera
a un lector lleial quan torna al diari al almenys la meitat dels
dies en un període de dues setmanes). Aquestes dades casen
prou bé si es comparen amb el nombre de subscriptors al nord
d’Europa amb els quals es registren a Espanya, encara que,
lògicament, influeixen molts més elements a part de la lleialtat
del lector.

Pel que fa a cerques orgàniques, les pàgines vistes provinents
de motors de cerca creixen significativament a Àsia en comparació amb l’últim trimestre. El trànsit dels motors de cerca a
l’Àsia Central va augmentar un 2% (ara un 30% sobre el total),
mentre que a la Xina va augmentar un 3% (ara un 29%) i el sudest asiàtic va augmentar un u per cent (ara fa un 23%). Al sud
d’Europa es manté en una mitjana (21%).

Creixement mòbil.- Els països de sud d’Europa, entre ells Espanya, per contra, lideren, juntament amb Àfrica i Àsia, el creixement mundial del mòbil per accedir a mitjans de comunicació,
segons les dades fetes públiques aquesta setmana.

Per tercer trimestre consecutiu, el sud-est asiàtic ha registrat
el major percentatge de totes les pàgines vistes des de les plataformes socials, mantenint-se estable en un 31%, mentre que
als països del sud d’Europa, per exemple, és de l’14%. (Infografia: Chartbeat)

Segons Chartbeat, als països del sud d’Europa el creixement
en el tercer trimestre, respecte al trimestre anterior, és de el
4%. El nombre de pàgines vistes totals en els mitjans procedents del mòbil ha passat en tres mesos, per tant, del 61 al
65%. Àfrica, amb un 77% de pàgines vistes des del mòbil sobre
el total, i Àsia, amb una percentatge d’entre el 76% (Àsia central) i el 74% (Sud-est Asiàtic) de pàgines vistes des de dispositius mòbils, van per davant d’Espanya i els altres països del
sud europeu.

NOTA: El lector trobarà tots els gràfics d’aquest estudi de Chartbeat en aquest link.
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Dos gràfics de Comscore expliquen
per què els mitjans perden influència

Així ho constata el nou informe de Comscore sobre l’ús del
telèfon mòbil. D’aquesta ‘whitepaper’ es poden extreure dues
conclusions:
1.- Google i Facebook ocupen els deu primers llocs d’aplicacions
mòbils més utilitzades a Espanya, amb WhatsApp i YouTube liderant la classificació.
2.- Les xarxes socials i les plataformes d’oci (YouTube i Netflix)
controlen l’atenció dels propietaris d’un mòbil.

Les notícies poc poden competir en atenció contra Facebook o
Google, ni contra WhatsApp o Netflix. La foto fixa del consum
de contingut al mòbil dels espanyols ens diu que xategem per
WhatsApp, veiem vídeos a YouTube, busquem a Google contingut o una adreça, descarreguem apps o ens connectem a
Facebook o Instagram.

L’estudi no aporta molta novetat al que ja se sabia, només dues
instantànies (snapshots) que degraden el consum de notícies
a un acte gairebé residual. Les notícies amb prou feines poden
rivalitzar contra les xarxes socials, les apps de missatgeria o
els vídeos de YouTube o les sèries de Netflix, per quan, d’una
banda, Facebook i Google controlen l’ecosistema mòbil i, per
tant, són un duopoli publicitari imbatible per als mitjans. Per una
altra, els propietaris d’un mòbil dediquen més de 800 milions
d’hores a les xarxes socials i altres 361 milions a vídeo (YouTube, Netflix, etc.), enfront dels 18 milions hores d’informació.
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Interpretant els gràfics de Comscore, obtenim altres dues conseqüències:

crescut uns 20 punts bàsics fins a arribar al 59% el que representa el nivell més alt dels últims 3 anys.

1.- Les notícies tenen molt complicat competir amb les apps de
Facebook i Google: o estàs allà o ets invisible.
2.- Els mitjans perden influència davant les xarxes socials (atenció), però també poder de negociació pel que fa als anunciants
(intermediació). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia
Comscore))
NOTA: El Butlletí us permet descarregar gratuïtament l’informe
sobre els usos mòbils en 2019 de Comscore. CLICAR AQUÍ

Creix el pessimisme entre els
directors de màrqueting de cara al
2020
Creix el pessimisme entre els directors de màrqueting de cara
a el primer semestre del 2020. Segons l’Ona XXVII de l’Índex
d’Expectatives dels Directors de Màrqueting (IEDM), 6 de cada
10 directors de màrqueting són pessimistes. El pessimisme ha

La investigació elaborada per la Associació de Màrqueting
d’Espanya i l’empresa d’investigació de mercats GFK mostra
les tendències que els professionals del màrqueting detecten
per al primer semestre del 2020 en diferents sectors d’activitat
en comparació amb els resultats obtinguts en el segon semestre del 2019 .
Malgrat el major sentiment de pessimisme que correspon al
semestre en curs, els directors de màrqueting consideren que
l’activitat ha tingut un comportament “molt normal”. Un 42% de
les empreses afirma que el semestre ha estat igual del que preveien, i un 36% millor, i el percentatge d’empreses amb resul-
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tats per sota de la seva expectativa decreix d’un 30% a un 22%,
similars als nivells de fa 12 mesos.
Pel que fa al repartiment de la inversió publicitària entre els
mitjans offline i online, el mix d’inversió publicitària es manté estable respecte a fa 6 mesos. L’àrea de comerç electrònic mostra
una evolució molt lenta. De fet, tan sols un 24% de les empreses venen més de el 5% a través d’e-commerce i un 67% dels
panelistes veuen poc o gens satisfactori seu volum de vendes
a través d’aquest canal.
En aquest període també s’han analitzat les possibles fonts
d’incertesa que poden afectar en major mesura a les activitats de màrqueting. Per sobre del 60% es mostra la previsió
de creixement econòmic a Espanya, seguit pel resultat de les
eleccions generals i per l’evolució econòmica de la Unió Europea. La situació a Catalunya, que en l’anterior IEDM ocupava la
primera posició, ara queda relegada a un quart lloc. Pel que fa
a la visió que tenen els panelistes globalment en relació amb el
proper semestre comparat amb l’actual: el veuen millor el 15%,
pitjor el 42% i igual al 43%. (Font: Reason Why – il·lustració:
Ipmark)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Índex d’Expectatives dels Directors de Màrqueting. Només cal
CLICAR AQUÍ

El Consell d’Europa demana a l’Estat
espanyol assegurar la presència del
català en la justícia
L’Informe del Consell d’Europa sobre la protecció de les anomenades “llengües regionals o minoritàries” a l’Estat espanyol, fet
públic dimarts passat, demana a l’Estat espanyol que apliqui de
manera immediata dues mesures per protegir el català a Catalunya: la modificació de la Llei orgànica del poder judicial, per
garantir l’ús de la llengua catalana en els processos judicials
quan alguna de les parts així ho sol·liciti, i la millora de l’ús del
català en l’Administració central situada a Catalunya.
Aquest informe ha estat aprovat pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa, on hi ha representats els estats membres que han
ratificat la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries
(CELRoM), i fa una avaluació del grau de compliment de l’Estat
espanyol amb els compromisos que es desprenen de la CELRoM.
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El Comitè de Ministres ha aprovat aquest document a partir del
Cinquè informe elaborat pel Comitè d’Experts sobre Espanya,
que torna a destacar el model lingüístic del sistema educatiu
català. En concret, els experts de la CELRoM remarquen positivament l’ús de la llengua catalana com a vehicular en el sistema
educatiu, que permet que els estudiants acabin l’educació obligatòria amb el mateix nivell de competència lingüística en català
i castellà “sense negligir la importància de la educació plurilingüe”. En canvi, l’Informe indica que la Llei 8/2013, l’anomenada
Llei Wert, qüestiona la immersió lingüística del model català en
reafirmar el dret de rebre l’ensenyament de matèries no lingüístiques només en castellà.
Els experts també destaquen el paper cohesionador del Consorci per a la Normalització Lingüística, amb l’oferta de cursos
de català de tots els nivells que afavoreixen la integració igualitària dels migrants a Catalunya. A banda, assenyalen que els
instruments legals que adopta el govern català per promoure
l’ús de la llengua catalana en paral·lel amb el castellà són “impugnats judicialment”. (Font: Llengua.gencat.cat)

ACC, ICD i el Col·legi de Publicitaris
amplien la perspectiva de gènere en
publicitat
La Agència Catalana del Consum, l’Institut Català de les Dones
i el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya signen un conveni de col·laboració per conscienciar i evitar
els estereotips i introduir la perspectiva de gènere en el sector publicitari. Amb aquest conveni es pretén treballar de forma
conjunta perquè els i les professionals de la publicitat duguin a
terme les campanyes des d’un punt de vista de perspectiva de
gènere que eviti qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere, defugi dels rols estereotipats de gènere masculí i gènere
femení, i en defensa dels drets de les persones consumidores.
L’acord preveu diverses línies d’actuació per aconseguir els
objectius marcats com, per exemple, fer divulgació de el Codi
d’Ètica Professional de Col·legi, estendre en matèria de publicitat i perspectiva de gènere l’espai virtual d’assessorament de
el Col·legi a les persones col·legiades, programar cursos de
formació específica sobre la qüestió i col·laborar per prevenir
i lluitar contra el sexisme en els mitjans de comunicació i en el
consum. (Font: Mediàtic7Àmbit d’Estratègia)
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Zeta deixa de publicar Rumore, Port
Magazine i Autohebdo Sport
Prensa Ibérica implementarà un pla estratègic de reestructuració de l’àrea de revistes de Grupo Zeta. D’entrada, el grup
deixarà de publicar les revistes Rumore i Port Magazine, i prepara el tancament d’Autohebdo Sport. Rumore va néixer l’abril
de 2017 com a setmanari d’informació del cor. Port Magazine
és una revista biennal masculina d’estil de vida, moda i tendències llançada el novembre de 2016. Per la seva part, Autohebdo
Sport és un setmanari d’informació del món de l’automòbil especialitzat en competició esportiva nascut el 1982.
Zeta també publica revistes com Woman, Cuore, Viajar, Stilo,
Cartoon Network, Disney Channel o Neox Kidz. (Font: Comunicació 21)

La Diputació de Lleida i el Col·legi de
Periodistes impulsen un Centre de
Premsa
La Diputació de Lleida i la Demarcació de Lleida del Col·legi
de Periodistes crearan un Centre Territorial de Premsa, perquè
sigui un nou punt de trobada de la professió, un espai de treball
per als professionals que ho necessitin, i un lloc on es puguin
realitzar activitats com rodes de premsa de col·lectius i entitats
que no tenen on ser ateses, tertúlies o debats.
El president de la Diputació, Joan Talarn, ha anunciat el projecte aquest dimecres en el decurs de la tradicional trobada
de Nadal amb els representants dels mitjans de comunicació
de la demarcació, celebrada a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. El
nou equipament serà la seu del Col·legi de Periodistes, que
s’encarregarà de gestionar l’espai. Joan Talarn ha explicat que
ara es buscarà amb celeritat un local per poder ubicar-hi el Centre Territorial de Premsa i prestar aquest servei a professionals
i mitjans de comunicació. (Font: Comunicació 21)
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Formació al Col·legi de Periodistes
Iniciació a Wordpress per a periodistes.- On line. Del dimecres 8 al divendres 31 de gener (10 hores) - El curs inclou tot el
procés d’elaboració de la web, des de l’elecció del domini fins
a la confecció d’un mínim posicionament SEO. A través d’un
recorregut teòric-pràctic, a càrrec de Xavier Codony, el taller vol
incidir en resoldre les dificultats i obstacles amb què l’alumne es
va trobant a mesura que avança.
Tècniques d’Escriptura Creativa.- On line. Del dijous 9 al
divendres 31 de gener (8 hores) - A través d’aquesta formació, dirigida per Montse Sanahuja, els assistents aprendran a
desbloquejar la creativitat; detectaran els punts de millora de
llurs textos; i començaran a dotar l’escriptura d’intencionalitat i
emocions amb l’objectiu de que els continguts siguin atractius
i diferencials.
Cóm gestionar les crisis en xarxes socials.- On line. Del divendres 10 al 31 de gener (10 hores) - Les Xarxes Socials i
les eines de comunicació digital són actualment el vehicle de
comunicació més eficaç amb consumidors i clients. Els nous
mitjans proporcionen un diàleg bidireccional ple d’informació

rellevant. Pilar Yépez ens ensenyarà a avançar-nos a la crisi
en social media i a solucionar els problemes que puguin sorgir.
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Les cinc tendències que marcaran el
sector de la publicitat el 2020
Per Prmarketing

Marques i agències ja tanquen 2019 amb la vista posada en les
tendències que marcaran la indústria del màrqueting i la publicitat en 2020. Per això, Sortlist, la plataforma digital que posa
en contacte a agències de màrqueting i publicitat amb marques
que busquen els seus serveis, desgrana quines seran les línies
clau en aquest 2020, d’acord amb una consulta realitzada entre
proveïdors i clients d’aquesta indústria. Així, i d’acord, amb les

respostes de les agències i marques participants en l’estudi de
Sortlist, les tendències que marcaran 2020 són:
- Major compromís social de les marques.- El despertar
d’una major consciència social i ecològica obligarà les marques
a dirigir la seva comunicació cap l’impacte que volen tenir en
el món i en la vida dels consumidors. El compromís mediambiental i amb els més vulnerables tornaran a cobrar protagonisme durant 2020, com a resposta a un consum conscient en el
qual els clients recompensen les marques que prenen mesures
positives per al medi ambient i la societat. (Javier Tormo Canora, Advertising, Brand and Acquisition Màrqueting Manager
d’Aegon Assegurances).
- Nova era de influencers.- Cada vegada s’inverteix menys en
mitjans tradicionals i més en digitals, i sobretot en la creació de
continguts. Cal crear continguts de qualitat a l’hora d’obrir-se
pas entre tant de soroll informatiu. El SEO està canviant també,
i pràctiques poc ètiques com a generació de backlinks per bots
està sent eliminada pels algoritmes de Google. El mateix passa
amb les xarxes socials: s’està perseguint la compra massiva de
seguidors i likes, donant lloc a un canvi en el influencer màrqueting. En els propers tres o cinc anys, els influencers com els
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coneixem ara desapareixeran. El creixement no és sostenible
i ja no són tan propers a l’usuari com en els seus inicis. (Mila
Nikolova, de Sociaw).
- Protagonisme creixent de noves tecnologies.- El 2020, el
consumidor exigirà l’existència de plataformes bidireccionals de
comunicació en les que pugui tenir un contacte directe amb la
marca. Els dispositius mòbils seguiran sent el mitjà per arribar
de forma més personalitzada a l’usuari. Les recerques per veu,
els continguts interactius i la personalització dels missatges seran claus per generar connexió i participació entre les marques
i els usuaris. )Marta Mora, directora de Màrqueting de YCP)
En aquest punt, Ana Aldea, CEO de Data Social, assenyala que
“la publicitat i el màrqueting s’han d’adaptar no només a formats
multipantalla, sinó també a el fet de poder ser trobades quan
s’utilitzen tecnologies de reconeixement de veu”.
- Assentament de el màrqueting experiencial.- 2020 serà l’any
en què s’acabi de forjar la conjunció perfecta entre gestió de producte i experiència de client, donant com a resultat productes
digitals 100% funcionals, que es desenvolupin amb seny (rendibilitat i implementació) i cor. (Juan Francisco Carro, Monobo).

- El client, al centre de l’estratègia.- Tant les tendències de
Google, amb els seus canvis d’algorisme, com les noves eines
que van sorgint mostren que l’eix central del màrqueting de la
propera dècada estarà orientat completament a client. Les 4P
(Producte, Preu, Promoció i Punt de venda) del màrqueting es
queden obsoletes donant pas a les 4C (Contingut, Comunicació, Comunitat i Connexió), on el focus fonamental serà generar
continguts que atreguin el consumidor a la marca. (Infografia:
Fast Ddigital)
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Els trucs dels grans mitjans per
augmentar les seves subscripcions
Per Periodismo.com

Si la programació original pot ajudar als serveis d’streaming
com Netflix i Hulu a adquirir i retenir subscriptors, perquè no
poden servir-ho també a les empreses de mitjans? Aquest és
l’objectiu d’un trio editorial (Architectural Digest, Barstool Sports
i The New York Times), que utilitzen programes amb producció
pròpia com carnada per atreure nous subscriptors i conservar
els que ja tenen.

Col·locar un programa original darrere d’un mur de pagament
pot proporcionar als mitjans una atractiva eina d’adquisició/retenció de subscriptors. Si una sèrie capta l’atenció dels subscriptors, és menys probable que abandonin la plataforma per
poder accedir a nous episodis llançats el mes següent. No
obstant això, pot ser un desafiament per als mitjans justificar
la producció d’un show per a una audiència limitada, especialment donat el continu interès de Netflix i altres plataformes
d’streaming a la llicència d’aquest tipus de contingut.
A més, dependre dels ingressos per subscripció per cobrir els
costos d’un programa pot ser una estratègia arriscada. Fins i
tot si un xou en format curt només costa desenes de milers de
dòlars de producció, aquests diners podrien malbaratar-se si
els subscriptors no miren cap episodi perquè es van subscriure
per altres raons o característiques, com articles sense publicitat
o informes mensuals de tendències. Com a resultat, els mitjans
estan pressionats a sospesar què tan gran és l’aposta que volen fer amb aquests programes de pagament, llevat que puguin
trobar oportunitats per cobrir les seves apostes fent que un xou
estigui més àmpliament disponible, sense molestar els subscriptors que van pagar específicament per aquest contingut.
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El maig passat es va estrenar la sèrie Behind the Design,
d’Architectural Digest, un mes després que la publicació presentés el seu programa de subscripció AD Pro. La sèrie estava
destinat a proporcionar als subscriptors més contingut, a canvi
dels 240 dòlars que paguen a l’any, així com a proporcionar
més contingut als nous subscriptors; Architectural Digest publica avenços d’episodis en els seus comptes socials.
Si bé Architectural Digest va contractar a l’empresa de producció externa Noë and Associates per produir el xou, no té
objeccions al sostre d’audiència aparentment baix de la sèrie.
Architectural Digest va projectar que AD Pro atrauria a 15.000
subscriptors en el seu primer any, però no té plans per a fer que
el programa estigui disponible més enllà del mur de pagament.
Architectural Digest es va negar a dir quantes persones van
veure el programa o es van subscriure a AD Pro, però poden
“atribuir definitivament el creixement de subscriptors” a la sèrie, va dir Keith Pollock, director digital executiu de Architectural
Digest.
Barstool Sports sembla tenir més ambicions amb la seva sèrie
documental “Barstool Documentary” sobre la creació de Barstool Sports, que es va estrenar coincidint amb el llançament del

programa de subscripció Barstool Gold. La sèrie no és l’únic benefici exclusiu per als membres de Barstool Gold, però tenint en
compte la qualitat de producció del programa i els episodis de
més de 20 minuts, sembla ser un dels punts de venda més cars
del programa. Barstool Gold ha atret més de 30.000 subscriptors
fins a la data, segons la CEO de Barstool Sports, Erika Nardini.
El Times, en canvi, va produir un xou que està disponible tant
per a subscriptors com per no subscriptors. Després d’estrenar
“The Weekly” a FX i Hulu al juny, el 18 de novembre, el mitjà
va començar a posar els episodis a disposició dels subscriptors
del Times un dia després de la seva emissió. El diari va fer
la moguda després d’escoltar que els seus subscriptors volien
veure el programa, però no subscriure’s als serveis de televisió
pagament o Hulu, segons un portaveu del Times.
El que ha fet el Times sembla difícil d’aconseguir. No està clar
per què FX i Hulu estarien disposats a permetre que un programa que van acordar distribuir estigui disponible més enllà de
les seves propietats. Un portaveu del Times va dir que el mitjà
no va renegociar els seus acords amb la xarxa de televisió o el
servei d’streaming per a proporcionar episodis de “The Weekly”
als subscriptors del Times.
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Tot i que el model del Times sembla difícil de replicar, una opció
inversa podria funcionar per als mitjans que volen fer més amb
els programes que posen darrere dels seus murs de pagament.
La versió només per a subscriptors serviria com a finestra de
distribució inicial d’una sèrie. Després, els mitjans podrien agrupar els shows en programes més tradicionals, i oferir-los en les
xarxes de televisió que busquen atreure al seu públic o serveis
d’streaming que busquen construir les seves biblioteques. És
possible que no obtinguin tants diners, però atès que aquests
xous es realitzen per construir els negocis de subscripció dels
mitjans, qualsevol ingrés per llicències serien diners extra. I la
distribució ampliada podria atreure més subscriptors.
“Si Netflix o Hulu volguessin emetre el documental, no diria que
no ho faríem. Però no basem la nostra estratègia en que algú
més ens posi en antena”, va dir Nardini. (Infografia: Broadcastingcable)
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«Hem rebut una lliçó molt gran d’allò
que podem esperar del nostre país»
Per Víctor Maceda. Fotos: Miguel Lorenzo / El Temps

Moisès Vizcaíno, un advocat de Castelló de la Ribera, és
d’aquelles persones que transmeten convicció i dedicació per
allò que estimen. En el seu cas, la llengua. L’any 2013 va fer realitat un dels somnis que albergava: crear el primer (i únic) diari
digital en la seua, la que tothom parla al seu poble i en la que
es comuniquen habitualment més de la meitat dels habitants

del País Valencià. El resultat d’aquella motivació va ser La Veu
del País Valencià, sorgit de les tenebres, quan el PPCV encara
governava i cuejaven els efectes de la crisi econòmica. El director d’aquella etapa iniciàtica, la d’obrir-se espai en un entorn
enormement advers, va ser Xavi Pérez. El primer any de vida,
mentre maldaven per reclutar ciutadans que posaren 12 euros
anuals (un cafè al mes, deien) per fer viable el seu projecte, van
presenciar el tancament de Canal 9, amb més de 1.200 milions
de deute a l’esquena.
Quatre anys després, amb el canvi polític consumat, Vizcaíno
va voler professionalitzar al màxim la redacció llogant una oficina al centre de València i contractant un trident de periodistes
amb una trajectòria sòlida: Tere Rodríguez, procedent del diari
Avui, Ignasi Muñoz, de Catalunya Ràdio, i Salva Almenar, que
fins aleshores treballava com a corresponsal del diari Ara al
País Valencià. Ell n’ha estat el director els últims tres anys, en
què han explicat, per exemple, la consolidació de la fórmula botànica a la Generalitat, dues de les tres diputacions i la majoria
d’ajuntaments, començant pel de València.
Un canvi sociològic i polític que, tanmateix, no ha contribuït a
fer viable aquest diari. Amb la notícia encara calenta del seu
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adeu, fem un cafè amb ells perquè ens diguen els perquès. És
la balada trista d’un temps, d’un país.
—Mai no voldríem haver fet aquesta entrevista. Després de
set anys de vida, el diari digital La Veu, l’únic del País Valencià escrit en la llengua pròpia, es veu obligat a abaixar
la persiana.
Moisès Vizcaíno: Hi ha dos motius bàsics que ens han dut fins
ací. D’un costat, les dificultats econòmiques per tancar l’exercici
de 2019, després de dos anys, 2017 i 2018, en què vam ser capaços d’aconseguir un cert equilibri. La caiguda d’un 50% de la
publicitat institucional i els zero euros d’ajudes de la Generalitat
Valenciana durant l’any que ara acaba ha fet totalment inviable
el projecte. Podem tancar 2019 amb prou feines, però no disposem de la solvència necessària per iniciar 2020 amb garanties
plenes de poder pagar periodistes, columnistes i companyia.
Aquesta és la segona causa: preferíem fer un exercici de responsabilitat i de seriositat. No podíem dir allò de “continuem
fent La Veu i ja veurem com paguem la gent...”. No, no ho podíem fer.
—El vostre tancament contradiu el discurs de la dreta política i mediàtica, que no s’està de censurar les presumptes

ajudes que reben els mitjans que anomenen “catalanistes”...
M. Vizcaíno: L’any 2019, zero euros, i al 2018, 28.000 euros per
a tot l’any. Aquestes són les grans subvencions que hem rebut.
L’única subvenció que hem rebut enguany per publicar un diari
en català al País Valencià ens ha arribat de la Generalitat de
Catalunya: fa 15 dies ens notificaven la concessió de 27.000
euros. Aquesta és la realitat.
—Més enllà dels estrictament financers, el director de La
Veu ha trobat un altre tipus d’entrebancs?
Salvador Almenar: Les dificultats pròpies d’un projecte pioner
en valencià. El fet de no tenir una escola de mitjans en valencià —tret d’algunes excepcions, com el setmanari EL TEMPS i
algunes iniciatives de caràcter local o comarcal— ens ha complicat les coses a l’hora de contractar periodistes capacitats per
escriure-hi. Jo he parlat amb companys que són grans periodistes en castellà però que han admès la seua falta de solvència
per tal de redactar en valencià. Això ens ha obligat a configurar equips joves i amb una experiència menor, per bé que molt
versàtils, completament adaptats als nous entorns digitals. A
banda d’això, és clar que ens han afectat les sinergies del poder: tothom s’estima més d’aparèixer als mitjans de més abast,
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cosa que ens complica la possibilitat de donar una gran primícia
o exclusiva. Fins i tot a l’hora de publicar determinats articles
d’opinió, n’hi ha que han escollit uns altres mitjans abans que
el nostre. És una mena de cercle viciós: com has de guanyar
rellevància si veus passar per davant tots els temes, si et conten segons quines coses demanant-te “això no ho publiques” i
l’endemà ho veus escrit a un altre lloc? En qualsevol cas, sabíem en quin terreny jugàvem. Fer premsa en valencià no resulta senzill, té una audiència molt concreta. Podríem haver-ne
tingut més? I tant que sí! Però vam decidir posar uns límits al
nostre producte: l’únic esport de què hem parlat és la pilota
valenciana, hem renunciat als successos si no tenien unes derivacions socials...
—I s’ha cuidat la llengua. La Veu, en aquests últims anys,
ha destacat per la correcció dels seus textos.

M. Vizcaíno: La gent se sorprèn —i ens sorprèn que els sorprenga— que tinguérem filòlegs. El compromís per donar-li nivell a la llengua, hi era. En una redacció menuda com la nostra,
hem tingut tres filòlogues, una de les quals a jornada completa
i les altres dues a mitja jornada. La plantilla de La Veu té cinc

redactors, tres filòlogues, dos responsables de publicitat i dues
persones a l’àrea d’administració. Una dotzena, en total.
—A més, les despeses associades al fet de mantenir una seu al
bell mig de València.
M. Vizcaíno: Quan apostem per
professionalitzar la nostra estructura, l’any 2017, no dubtem a establirnos a València. Tenir-hi una seu física era una condició sine qua non.
La idea d’aterrar-hi i d’ampliar la
nostra plantilla ens rondava pel cap
des de 2015, però no vam decidirnos-en fins aquell moment.
—Quan naix el vostre mitjà, l’1
de gener de 2013, les condicions eren molt adverses: els
efectes de la crisi encara eren palpables, el PPCV governava la pràctica totalitat d’institucions... Crida molt l’atenció
que, amb una conjuntura molt més propícia com l’actual,
amb les administracions en mans progressistes, el diari no
haja pogut sobreviure.
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M. Vizcaíno: És una paradoxa, sens dubte. El nostre diari va
nàixer amb l’objectiu clar d’apostar pel canvi social al País Valencià en un context de corrupció generalitzada i de polítiques
retrògrades. Sempre vam mostrar-nos partidaris d’un Govern
d’esquerres, plural, progressista i nacionalista, no ens n’hem
amagat. Tanmateix, ara que les forces polítiques acumulen un
poder institucional notable, ens veiem forçats a tancar. No hem
persuadit els polítics de la necessitat de dissenyar un valencianisme mediàtic, nítidament progressista, que contribuïra a
la supervivència de la llengua del país. Alguns polítics sí que
han entès la importància del projecte, però la majoria d’ells no
han acabat de percebre que La Veu era alguna cosa més que
un diari. Es tractava de vertebrar el valencianisme mediàtic i de
progrés. Però perquè això fructificara calia que els diners que
es gasten en publicitat institucional també arribaren a La Veu,
cosa que no sempre ha passat. Com és possible que tanquem
amb el Govern del Botànic en el poder? Perquè no hi han apostat.
S. Almenar: Una de dues: o no hem fet prou pedagogia o les
dinàmiques de què parlem no s’han pogut capgirar per falta per
voluntat. Se’ns ha tractat com a qualsevol altre, i si a La Veu
se’l tracta com a la resta, n’ix perdent. No som Levante, Las

Provincias, El Mundo o El País. Si juguem amb les mateixes
cartes, no podem guanyar. Si les agències et valoren en termes
quantitatius i no qualitatius, no hi tens res a fer. “Quants usuaris únics? Quantes visites? Quants clics?”, ens preguntaven.
Lògicament, en tots aquests aspectes sempre n’hem eixit malparats. Aquesta conversa l’hem tinguda moltes vegades amb
agències radicades a Madrid i ha sigut com jugar al frontó, ja
que només inclouen publicitat en funció del nombre de visites.
Els responsables polítics haurien de convèncer aquestes agències de la necessitat de discriminar positivament qui es troba en
una situació més feble...
M. Vizcaíno: ...tal com ha fet l’Associació Mitjans d’Informació
i Comunicació (AMIC) de Catalunya, on les agències publicitàries tenen un tracte especial envers la premsa de proximitat,
per tal de salvar les iniciatives xicotetes, a escala comarcal. Hi
dispensen un tracte diferenciat perquè són diferents.
S. Almenar: Periodísticament no ens hem sentit agreujats, sempre ens han tractat com a qualsevol altra capçalera; ara bé, en
termes publicitaris també se’ns ha tractat com a la resta, cosa
que no era tan normal. Les bases de les ajudes al foment i ús
del valencià als mitjans de comunicació —que el Botànic va re-
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fer a corre-cuita en arribar al poder perquè no sols hi arribaren a
les ràdios i les televisions— són enormement perjudicials per a
nosaltres. Estan pensades, sobretot, per a la premsa en castellà. Com que l’ecosistema comunicatiu valencià és molt majoritàriament en castellà, aquestes ajudes tracten d’introduir la llengua als mitjans que es publiquen en castellà, en lloc d’afavorir
els pocs que ja ho feien tot en valencià. Si el criteri més decisiu
torna a ser l’audiència, què hi pots fer? Per cert, tenim lectors
que resideixen a Andalusia, Madrid o l’estranger que ni tan sols
no es comptabilitzen.
En tot cas, n’hem de fer una lectura no estrictament centrada en
el vessant institucional. Hi ha més raons. El Consell d’Europa
ha assenyalat que la salut del valencià és preocupant i que cal
fer tots els possibles per protegir-lo. En condicions normals, el
binomi subvencions/mitjans resulta impopular, però, malauradament, no vivim en un país normal. Vivim en un país en què la
iniciativa privada no vol saber res de mitjans com el nostre. Si
de cas, seuen a fer un cafè i res més. No competim en igualtat
de condicions! Per culpa d’això, un projecte com aquest havia
de dependre tant de l’administració pública. Hi ha en joc una
llengua minoritzada. Sense una aposta decidida, qualsevol projecte comunicatiu com el nostre serà inviable. Potser hi haurà

un portal de ciberactivistes, però no un mitjà professionalitzat,
amb periodistes.
M. Vizcaíno: Humilment, pense que havíem assegut les bases
del canvi del model comunicatiu valencià. A Euskadi, per exemple, sí que li donen molta importància a la política lingüística en
el sistema comunicatiu, consideren que hi ha un dret lingüístic
bàsic a estar informat en la seua llengua. Al Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat —celebrat a finals de l’octubre
passat— van explicar com havien teixit una xarxa de mitjans en
èuscar: atorgant el 30% dels costos estructurals durant un període de tres anys amb l’import que trobaven just. Això sí que és
revolucionari, però allà tenen clar que, o impulsen una política
de suport al bé cultural que representa la llengua o la xifra d’un
milió i mig de bascoparlants anirà davallant a poc a poc.
—Un altre problema dels mitjans en la nostra llengua és la
inclinació ideològica esquerrana. Ningú no gosa imaginar
un mitjà conservador valencià que no estiga escrit en castellà.
M. Vizcaíno: Aquest és un altre drama. La Veu tenia una vocació progressista clara, però tant de bo existira un mitjà de
perfil liberal, conservador o com se li vulga dir que no qüestio-
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ne la unitat lingüística i que en faça un ús exclusiu per tal de
prestigiar-la... Disposar d’un mitjà d’aquestes característiques
significaria un canvi real en el país.
S. Almenar: També seria revolucionari que les empreses
conclogueren que les seues
vendes no cauen per anunciar-se a un mitjà en valencià.
Ben al contrari, fins i tot hi ha
gent que valora moltíssim que
s’adrecen a ells en la seua llengua quan entren a un hotel o a
un banc. No obstant, em costa
de ser optimista. Un digital en
valencià no és viable sense
una aposta clara de les administracions. De lectors en valencià,
n’hi ha, però no els suficients perquè el producte siga rendible.
—No sols el periodisme digital en una llengua minoritzada
travessa dificultats. Els grans diaris en castellà no troben
la tecla d’aconseguir ingressos per la via de les subscripcions. En aquest sentit, es tracta d’un mal endèmic.

M. Vizcaíno: Hi ha alternatives. He fet números i un “agermanament militant” en podria ser la solució: aportar 150 euros anuals
a una fundació, uns diners que després la gent podria recuperar a la declaració de l’IRPF. En un país de cinc milions de
persones no en trobaríem 2.000 disposades a fer aquest pas?
Aquesta fundació faria viable un diari que no dependria de les
institucions, de les empreses privades ni de la publicitat miserable d’internet. Seria un miracle fer una cosa així? Potser soc
massa utòpic, però només depèn de la ciutadania.
S. Almenar: L’apel·latiu “militant” després de la paraula “agermanament” em sembla clau. Quanta gent pots sumar-ne, que
no ho siga? A l’Estat, únicament han tingut èxit ElDiario.es i
l’Ara. A més, caldria proporcionar alguns avantatges en forma
de continguts tancats, el regal d’una revista periòdica o allò
que fora. El gran hàndicap del nostre país és que no existeix la
consciència de la necessitat de disposar d’un mitjà en valencià
o, si més no, tenir clar que un diari en valencià no fa mal. Els
atacs recents del PP en són la demostració.
—Els populars, en efecte, han llançat ombres de sospita
sobre el vostre diari, insinuant que finançàveu el procés
sobiranista català!
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M. Vizcaíno: És absurd que ens acusen a nosaltres, que tanquem per motius econòmics, d’haver desviat diners al procés!
Em sembla humor negre. Hi han vessat acusacions molt dures.
La Veu ha tingut relacions comercials amb empreses valencianes i catalanes i amb agències publicitàries de Madrid. Algun
dels nostres proveïdors no ens ha pagat allò que havíem acordat, però són qüestions que no excedeixen l’àmbit empresarial.
No estem investigats per ningú, tots els comptes són públics,
hem treballat des del primer dia amb Caixa Popular... Qui així
ho vulga, pot consultar-ne els comptes.

S. Almenar: Tant de bo haguérem disposat de múscul financer
suficient per pagar un sopar, uns premis, una festa d’aniversari
no gaire glamurosa... El que fora! Des que hem anunciat el tan-

cament, això sí, hem rebut l’afecte i l’estima de moltíssima gent,
fins al punt que algunes persones han decidit agermanar-se al
diari a última hora.
—Heu deixat oberta una porta de cara al futur, malgrat tot.
M. Vizcaíno: L’edició digital de La Veu queda suspesa, però
l’empresa continuarà viva amb diversos microprojectes. No
marxem cap a casa, sinó que persistirem. Amb tot, hem rebut
una lliçó d’allò que podem esperar del nostre país. Una lliçó
molt gran. Ja sabem que en podem esperar i què no del país i
les autoritats polítiques que ara ostenten un poder institucional
elevadíssim. Les nostres conviccions es mantenen intactes: és
l’hora de modificar l’ecosistema comunicatiu valencià, la causa
de la igualtat lingüística és totalment justa. La darrera paraula,
com us deia adés, és de la ciutadania. És ella, i no els polítics,
qui pot fer-ho viable. De fet, vam ser les persones, a títol individual, les que vam foragitar el PP de les institucions.
S. Almenar: Volíem contribuir a fer un país normal, res més que
això. Aconseguir que la gent que parla o estudia en valencià,
també se n’informara. Hem demostrat que un periodisme digne
i en valencià és possible, però no hem materialitzat el nostre
somni de fer-lo viable. Una autèntica llàstima.
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La rendibilitat del mur de pagament en
l’escenari digital
Per Servimedia

D’acord a l’informe Murs de pagament realitzat per Estudio
de Comunicació i Servimedia, el 60,12% dels participants de
l’estudi considera acceptable l’establiment de murs de pagament en els mitjans online. Entre els que accepten que
s’estableixin els murs de pagament, el 41,18% estaria disposat
a pagar només per continguts d’investigació periodística o exclusives. D’altra banda, únicament un 29,08% diu que acceptaria pagar per tot tipus de continguts.

El 60% (entre els 18 i 35 anys) declara que accepta el pagament només per continguts de recerca i exclusives (19 punts
per sobre de la mitjana). Els majors de 56, per la seva banda,
prefereixen pagar tot tipus de continguts (42,67%, tretze punts
i mig més que la mitjana). El 44,12% d’aquells que veuen acceptables els murs de pagament admetrien en ells publicitat
sempre que no sigui invasiva. Un 24,18% no acceptaria cap
tipus de publicitat.
La característica més valorada del mitjà que tingui mur de pagament és la credibilitat (76,32%), seguida d’un equip de redacció
de qualitat i reconegut (51,32%), respecte a la ètic periodística
(47,11%) i independència política (41,58%). Pel que fa a l’ús del
big data per establir murs a mida de cada usuari, l’opció majoritària dels entrevistats és que no volen que ningú seleccioni les
seves preferències per ells (38,90%). El format de pagament
que més convenç (3,5 / 5) és que el medi estableixi una quota
mensual amb accés total a tots els continguts de el mur.
Què hi ha de les tendències? Molts dels que no fan servir les
vies habituals per trobar informació fiable (10,63%) i opinió fundada (15,13%) expliquen que la seva font són les xarxes socials
en general i Twitter en particular. La majoria dels que habitual-
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ment s’informen i busquen opinió en línia, accepta els murs de
pagament. Les idees de qualitat i professionalitat es repeteixen
com a element base per acceptar obertament l’establiment dels
murs de pagament.
Els més joves són els que més clar tenen perquè els interessa
un mur de pagament (només un 1,4% es troben indecisos). Els
més indecisos (13,49%) són els de el grup d’edat compresa
entre els 46 i els 55 anys. D’aquesta manera, els usuaris més
joves entenen el pagament per accedir a determinats mitjans o
continguts de la mateixa manera que els més veterans entenien
el fet de pagar al quiosc o mitjançant subscripció mensual pel
rotatiu de la seva elecció. El pagament per continguts sembla
tenir futur, ara, s’haurà de tenir en compte el format publicitari
acceptable per a cada usuari. (Infografia: Estudio de Comunicación)
NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament l’estudi Muros de pago
en los medios digitales, editat per Estudio de Comunicación i
Servimedia. CLICAR AQUÍ
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L’Informe de la Comunicació destaca
l’avançada digitalització a Catalunya
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’Institut de la Comunicació de la UAB ha elaborat l’Informe
de la Comunicació a Catalunya, dedicat al període 2017-2018.
Entre altres conclusions, destaca l’impacte dels esdeveniments
polítics tant en l’augment de consum de premsa digital com en
el reforç de tendències internacionals com la polarització o la
desinformació.
L’acte, que es va fer dimecres, va tenir lloc al Palau Robert de
Barcelona i va ser presidit per Ignasi Genovès, director general
de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, juntament amb Amparo Huertas, directora de l’InCom de la UAB;
Carmina Crusafon, membre del Consell Acadèmic de l’Informe
i autora de l’epíleg de l’obra; Paula Zapata, responsable de comunicació externa de Naturgy; i Virginia Luzón, vicerectora de
Comunicació i Promoció de la UAB.

Amparo Huertas va iniciar la sessió agraint als autors i
col·laboradors de l’obra i posant èmfasi en el treball que hi ha
darrere del document. La directora de l’InCom va expressar la
seva satisfacció amb el projecte i amb el compliment d’un dels
objectius principals: “que les anàlisis anessin més enllà de la
descripció i es trobés una mirada analítica que ajudés a entendre i interpretar la informació objectiva”. Per últim, va expressar
el seu desig de què tots els lectors de l’Informe “puguin trobar
un material útil per reflexionar sobre la situació actual i definir
polítiques públiques”.
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Seguidament, Carmina Crusafon va explicar breument el contingut de l’Informe. En primer lloc, va indicar la complexitat afegida d’aquest bienni a l’hora de realitzar l’informe a causa de les
transformacions de la pròpia indústria i els esdeveniments polítics del procés català que han reforçat tendències ja existents
en el panorama europeu com la polarització, la desinformació
i l’espectacularització. Durant el seu parlament va comentar l’avançada digitalització de l’espai català de comunicació,
que està en constant evolució cap a noves formes de consum.
Aquest és un dels trets principals de l’informe juntament amb
dues singularitats del bienni: la dimensió lingüística, amb una
major presencia del català als mitjans digitals en comparació
amb altres àmbits com el cinema i els videojocs, i les polítiques
de comunicació, que compten amb dificultats pressupostàries.
A continuació va ser el torn de Paula Zapata, que va destacar
“la importància de realitzar estudis d’aquestes característiques
per a poder entendre el que succeeix als mitjans de comunicació”, ja que es tracta d’un sector molt impactat per les innovacions tecnològiques i l’evolució de la manera de consum. La
representant de Naturgy va indicar que “és un exemple evident
de com evoluciona la societat” i ho va exemplificar explicant el
seu propi cas com a Fundació Naturgy, on han anat evolucionant fins a “poder enviar notes de premsa per WhatsApp”.

Per la seva banda, Virginia Luzón va definir l’informe com a
“un document ple de dades per aprendre” i va afegir un nou
concepte a la xerrada: l’alfabetització mediàtica. La vicerectora
de la UAB va posar de manifest alguns dels desavantatges que
tenen les noves tecnologies com pot ser la desinformació, ja
que “no hi ha hagut alfabetització mediàtica en el jovent, sinó
que han seguit un procés d’autoaprenentatge en el qual ningú
els ha ensenyat què és veritat i què no ho és”.
Per últim, va intervenir Ignasi Genovès que va fer una mirada
enrere i va recordar la primera edició de l’Informe, en el qual es
parlava dels PC multimèdia, els DVD i la televisió digital terrestre. D’aquesta manera, el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya il·lustrava que “en dues
dècades hi ha hagut tota una revolució tecnològica que encara
no s’ha acabat i que ens portarà més canvis radicals”. A més, va
assenyalar tres de les grans virtuts de l’Informe: la continuïtat
de continguts, que facilita la lectura, la continuïtat d’autors d’una
edició a una altra, i la col·laboració interuniversitària. Finalment,
va assenyalar que caldrà que les administracions reflexionin i
corregeixin les desigualtats de dimensió lingüística existents
entre diferents àmbits com la premsa catalana en comparació
als videojocs o el cinema català.
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El contingut de l’Informe
L’Informe de la Comunicació enfoca el que és avui el titular del
món de la Comunicació: la revolució industrial de la informació.
I se’ns pregunta: “els canvis de l’espai català de comunicació
segueixen els patrons dels mercats internacionals o presenten
aspectes diferencials a destacar?”. I ens identifica: el fenomen
de la plataformització, les noves característiques del consum
i la transformació del model de negoci (amb compres i reorganitzacions internes, acomiadaments i cerca de noves vies
d’ingressos per la reordenació del mercat publicitari).
En l’epíleg de l’Informe, la doctora Carmina Crusafon escriu:
“Les polítiques de comunicació catalanes pateixen dos revessos: sentències judicials que no les autoritzin o les dificultats
pressupostàries que fan quasi impossible tenir un mínim impacte.” I en la reflexió final ens diu que “l’impacte del procés
de la digitalització i el dels esdeveniments polítics han estat els
vectors de canvi del bienni 2017-2018. És la combinació de les
diferents dimensions (global, supraestatal i subestatal) allò que
ajuda a explicar què ha passat en l’espai comunicatiu català”.
En l’epíleg de la doctora Crusafon, se’ns diu que l’Informe de
la Comunicació es sustenta en tres dinàmiques generals: a)

L’estructura de l’espai català de comunicació evoluciona i es
troba en una fase avançada de digitalització. b) Els esdeveniments polítics relacionats amb el procés català reforcen tendències internacionals (especialment, la polarització, la desinformació i espectacularització). c) Les singularitats es donen en
la dimensió lingüística i en les polítiques de comunicació.

L’estructura del mercat català.- a) Els canvis de l’espai català
de comunicació segueixen els patrons dels mercats internacionals o presenten aspectes diferencials a destacar? b) El sistema
mediàtic català s’encamina cap a una fase avançada de digitalit-
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zació. c) S’hi identifiquen: el fenomen de la plataformització, les
noves característiques del consum i la transformació del model
de negoci (amb compres i reorganitzacions internes, acomiadaments i cerca de noves vies d’ingressos per la reordenació del
mercat publicitari). d) Les dificultats del sector públic per competir degut a la reducció del finançament. e) Una redefinició de
les polítiques i actuacions governamentals, tal com s’observa en
altres països europeus arran de l’impacte del Mercat Únic Digital.
f) Destaca la professionalització dels mitjans de proximitat com a
resposta als nous reptes de l’escenari digital que també han arribat a Catalunya, fet identificat també en altres mercats propers.
L’impacte mediàtic del Procés.- El Procés català ha impactat de forma diversa en l’ecosistema comunicatiu català i sembla haver reforçat les tendències globals de la desinformació.
En termes d’audiència, el procés ha afavorit (sempre segons
aquest informe), la ràdio generalista, que guanya terreny gràcies als esdeveniments polítics; TV3 recupera el lideratge i La
Sexta incrementa la seva audiència; i es consolida el protagonisme de la premsa digital en català.
Com a conseqüència del Procés i l’aplicació del 155 en
l’ecosistema mediàtic, des del punt vista empresarial, el fet més

destacable ha estat el trasllat de la seu del Grupo Planeta de
Barcelona a Madrid.
Des del punt de vista de les finances públiques de la Generalitat, es va produir un endarreriment del pagament dels ajuts als
mitjans, especialment els digitals, i una disminució de la publicitat institucional.
D’altra banda, i com a conseqüència també d’aquest important moment polític, cal destacar la deslegitimació de la figura
del periodista versus l’aparició d’una nova oferta de periodisme tranquil (slow journalism) que vol contrarestar l’impacte de
l’espectacularització de la informació.
L’Informe destaca que els mitjans locals han estat majoritàriament més fidels a un tractament menys espectacular de la informació, en contrast amb la dinàmica mediàtica nacional, més
polaritzada.
Polítiques de comunicació.- Les polítiques de comunicació
catalanes van patir durant el bienni que contempla l’Informe de
l’INCOM dos revessos: 1. sentències judicials que no les autoritzin o les dificultats pressupostàries que fan quasi impossible
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tenir un mínim impacte. 2. Els reptes de la digitalització afecten
tots els sistemes mediàtics però el desplegament de les accions governamentals no sempre compten amb totes les eines.
També s’esmenta que la dimensió europea de les polítiques
determina el marc d’actuació, la dimensió estatal també imposa
les seves regles i queda poc espai per les actuacions subestatals com seria el cas de Catalunya.
Reflexió final.- L’epíleg de l’informe conté una reflexió final on
se’ns informa que el bienni 2017 – 2018 és un bon exemple de
la complexitat dels espais de comunicació en l’escenari digital
i que la transformació tecnològica té un impacte directe en les
seves dinàmiques. S’observa que la digitalització avança a bon
ritme en el cas català.
Es destaca que la dimensió política ha tingut un protagonisme
especial que ha reforçat algunes de les tendències més globals:
la polarització, la desinformació i espectacularització de la informació. El procés català les afavoreix i ha estat el detonant per
fer-les més visibles. (Fotografies: Comunicació21 i Mediàtic)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Informe de la Comunicació a Catalunya (2017-2018), editat per l’INCOM amb el patrocini de Naturgy. CLIQUEU AQUÍ
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La reconstrucció del periodisme
Per Catalina Albeanu / NiemanLab

nitzativa més àmplia, i amb els nostres lectors- ens ajudessin a
alleujar-nos de la pressió i proporcionar-nos solucions?
De la mateixa manera que un col·lega amb més experiència
pot ajudar a un jove periodista que s’ocupi d’una situació complicada d’informació o sigui un tauler sonor per desfermar les
narracions complicades, també un lector expert en un camp
determinat pot proporcionar informació o una nova perspectiva
per ajudar a desbloquejar els projectes entrebancats sense el
pes de la indecisió.

La relació entre les editores de comunicació i el públic és difícil.
Aquesta és també la relació entre els editors i els seus periodistes. Estem abordant múltiples incògnites alhora, a una velocitat
que fa que molts de nosaltres ens sentim desbordats i sense la
preparació adequada per als nostres llocs de treball -o pel que
pensem que hauria de ser el nostre treball-.

Els mitjans locals més modestos i sense recursos per a un pensament estratègic a llarg termini podrien millorar preguntant
als seus lectors quines indicacions podrien seguir en el futur.
At DoR, una plataforma de periodisme independent que ajuda
els lectors a connectar-se, a entendre’s i a investigar què es
pot fer per afrontar els problemes de la Romania moderna, ha
emprès un viatge per establir un bucle de retroalimentació amb
els seus lectors, a través d’enquestes, entrevistes personals i
grups focals.

Podria ser que les converses honestes sobre les nostres experiències -dins dels nostres equips, dins d’una estructura orga-

És fàcil iniciar una conversa amb els lectors quan voleu discutir els temes dels que esteu informant. Molts periodistes ho
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fan amb un èxit rotund i veuen que el seu propi treball es pot
beneficiar d’aquests registres amb el seu públic. Però és un
altre procés completament diferent quan vostè està esperant
per construir una comprensió compartida de les relacions de
cadascú amb el periodisme: per als lectors saber per què estàs
aquí com a periodista, i perquè vostè pugui entendre perquè hi
són ells com a lectors.
La creació d’un terreny comú necessita temps, esforç i converses incòmodes, però és probable que veiem més equips editorials dedicant recursos a això el 2020. Els editors que esperen
que els ingressos dels lectors tinguin la clau d’almenys la sostenibilitat (si no el creixement) necessitaran de més que una
campanya de promoció. Tots necessitarem més lectors que entenguin la nostra missió i els nostres valors, i perquè això passi,
hem de parlar més, escoltar més i treballar junts. (Infografia:
Fape-Tenerife)
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