Construïm grans audiències
Subscriu-te aquí a
El Butlletí
Llegeix aquí els
números anteriors

EL BUTLLETÍ de l’amic

n ú m e ro

Premsa, comunicació, publicitat i màrqueting

334
24/01/2020

amic - Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a - 08007 Barcelona - Tel 93.452.73.71 - Fax 93.452.73.72 - info@amic.media - www.amic.media

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

ACTUALITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

LA PRIMERA: La PDLI demana al Govern espanyol actuar per acabar amb les vulneracions de la llibertat d’expressió
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Els grans diaris generalistes amb versió impresa registren unes pèrdues de 20 milions

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els especialistes en màrqueting desconfien dels mitjans digitals per culpa del data

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els mitjans, una pota sense la qual l’èxit marketer es queda totalment “coix”

NOVES EINES
Els mitjans locals han d’identificar les necessitats específiques per a l’èxit de la transformació digital

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Periodisme mòbil per a les redaccions locals

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: L’univers del contingut: Enguany es faran realitat tres panorames diferents?
TRIBUNA: Un exemple de bon periodisme
ENTREVISTA: Marc Marcè: “Regió7 ha arribat lluny perquè ha estat ambiciós, mai s’ha conformat”
ANÀLISI: Els mitjans es llançaran durant aquest any a activar els seus paywalls
DOSSIER: Periodisme, tendències i prediccions de la tecnologia 2020
OPINIÓ: Les Universitats estan preparades per formar els periodistes del futur?
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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La PDLI demana al Govern
espanyol actuar per acabar amb
les vulneracions de la llibertat
d’expressió
Per La Haine.org

“A Espanya s’ha condemnat a penes de presó per un acudit
o una cançó. També s’han multat i detingut periodistes quan
estaven informant. O s’ha demanat presó per a mitjans que han
publicat filtracions. I les normes que permeten tot això segueixen vigents, de manera que pot seguir passant”, ha denunciat
la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.
La Plataforma reclama la modificació del Codi Penal pel que fa
als anomenats ‘delictes d’opinió (com ara injúries a la Corona
i ofenses als sentiments religiosos), i la derogació de la Llei
orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, més coneguda
com a ‘llei mordassa’. L’entitat espera poder tractar ambdues
qüestions respectivament amb els ministres de Justícia, Juan
Carlos Campo, i Interior, Fernando Grande-Marlaska, als quals
ja s’ha dirigit per reunir-s’hi.

La Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació considera
“urgent” situar en l’agenda de Govern espanyol la defensa de
les llibertats després del “retrocés” patit en els últims anys, i que
la legislació s’ajusti als estàndards internacionals sobre llibertat
d’expressió i d’informació.

Per altra banda, la Plataforma ha expressat la seva preocupació per com el Ministeri de Cultura afrontarà la transposició de
la Directiva sobre copyright, amb la qual ha estat molt crítica.
Entre d’altres, la PDLI vol evitar que la propietat intel·lectual es
converteixi en excusa per a la retirada de continguts a internet
sense control judicial o per al monitoratge massiu de la xarxa.
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L’entitat també ha demanat reunions amb els nous secretaris
d’Estat amb competències en l’àrea digital i de telecomunicacions per, entre d’altres, abordar el decret digital o la regulació
del sector audiovisual.
A més, la PDLI ha sol·licitat reunir-se amb la ministra d’Igualtat,
Irene Montero, per abordar la violència online que pateixen les
dones professionals de la informació, i la necessitat d’impulsar
un periodisme amb perspectiva de gènere.
10 mesures urgents
La PDLI va publicar a l’octubre un informe amb el balanç de la
situació de la llibertat d’expressió i d’informació a Espanya que
inclou deu mesures que considera urgents per revertir el “retrocés sense precedents en democràcia” que han patit aquests
drets.
• Derogació de la Llei orgànica de protecció de la seguretat
ciutadana o a ‘Llei mordassa’.
• Reforma del Codi Penal derogant articles com els d’ofensa
als sentiments religiosos, insults a la Corona o els d’injúries i
calúmnies, i modificant-ne altres com els referits al discurs de
l’odi o terrorisme.

• Culminar la reforma de RTVE i donar freqüències als mitjans
comunitaris.
• Transparència: protecció legal dels alertadors/informadors
(whistleblowers) i de les plataformes, mitjans i periodistes que
publiquen filtracions d’interès públic.
• Repartiment equitatiu als mitjans de la publicitat institucional.
• Millorar la Llei de Transparència.
• Garantir la seguretat dels periodistes davant de qualsevol
classe de violència.
• Reformar la Llei d’enjudiciament criminal, prohibint l’espionatge
preventiu.
• Protegir les llibertats d’expressió i informació a internet.
• Millorar el dret d’accés a la justícia.
(Fotografia: ara.cat)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Informe PDLI: Prioritats
i balanç de la llibertat d’expressió i informació a Espanya 2019.
CLIQUEU AQUÍ
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Els grans diaris generalistes amb
versió impresa registren unes
pèrdues de 20 milions
Per Dircomfidencial

Les xifres econòmiques dels grans diaris amb versió impresa
d’abast estatal van de mal en pitjor. En l’últim exercici dipositat
en el Registre Mercantil (2018), el conjunt de les capçaleres
tradicionals va deixar d’ingressar gairebé 40 milions d’euros
respecte a un any abans i va donar un resultat negatiu superior
als 8 milions d’euros.
La tempesta perfecta a la qual està sotmesa la premsa tradicional té una doble via d’aigua: la caiguda de la publicitat en
aquest tipus de suports (-5,9% el 2018) i el descens en el nombre de vendes d’exemplars (-11 %). La incursió digital dels diaris, de moment no arriba per compensar la caiguda d’aquests
dos factors. A causa d’això, els principals diaris amb versió impresa i abast estatal van tenir uns ingressos totals en 2018 de
681 milions d’euros, segons les dades del Registre Mercantil.
És un 5,4% menys que el 2017.
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Els generalistes.- La premsa generalista és la que presenta
pitjors números durant l’exercici a que fem referència. En total,
El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia i El Periódico
van ingressar 479 milions d’euros en 2018. És un 6,6% menys
que el 2017.
Totes aquestes capçaleres van perdre ingressos en 2018. La
que pitjor comportament va tenir va ser El País, amb una facturació de 131 milions d’euros, un 10% menys. A la banda contrària es va situar La Razón, que va poder mantenir el seu nivell
d’ingressos, 56 milions d’euros.
Pel que fa a el resultat final, aquestes sis capçaleres van perdre
un total de 19 milions d’euro i escaig. Destaca novament en
la vessant negativa El País, amb uns números vermells de 14
milions d’euros. El Mundo, per la seva banda, va tenir un benefici de més de 6 milions d’euros, el que el situa com l’únic diari
generalista que va guanyar diners el 2018. Després d’El País,
El Periódico va ser el que pitjor resultat va generar (-5,5 milions
d’euros), seguit d’ABC (-3,7 milions) i La Vanguardia (-1 milió).
Els econòmics.- Expansión, Cinco Días i El Economista van
registrar el 2018 un volum de negoci de 46 milions d’euros. És

un 5% menys que el 2017, amb el que el seu comportament
va ser una mica millor que els generalistes. De tots ells, el que
més ingressos va obtenir va ser Expansión, amb 20 milions
d’euros, un 7% menys. Pitjor va ser la caiguda de Cinco Días
(-10%), amb una facturació de 7,4 milions d’euros. Va mantenir
la seva posició El Economista, amb uns ingressos de 15 milions
d’euros, xifra gairebé idèntica a l’obtinguda el 2017.
Aquests tres diaris salmó van tenir unes pèrdues en conjunt de
4,8 milions d’euros. La xifra es va poder esmorteir gràcies als
guanys d’1,9 milions d’Expansión. Pel que fa a Cinco Días i a El
Economista, van tenir uns números vermells de 2,2 milions i 4,5
milions, respectivament.
Els esportius.- Els mitjans esportius amb versió impresa i
d’abast estatal van ser els que millor comportament van tenir
l’any de referència. Els ingressos de Marca, As, Mundo Deportivo i Sport només van caure un 1,5%, fins als 152 milions
d’euros. I, a més, van llançar un benefici conjunt de 15 milions
d’euros.
Amb diferència, la capçalera que més ingressos va registrar
va ser Marca, amb 62 milions d’euros, un 2,7% menys; també
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és la que major benefici presenta, amb 11 milions d’euros de
resultat final. Tant As com Mundo Deportivo van tenir un creixement pràcticament pla en els seus ingressos, amb 45 milions
i 25 milions obtinguts el 2018, respectivament. Sport, en el pla
negatiu, va ser l’única capçalera esportiva que va entrar en pèrdues (104.000 euros). (Infografia: Infogram)

Les notícies més llegides a Espanya
el 2019, segons Taboola

Un recent estudi de Taboola, plataforma líder de descobriment
de contingut que arriba a 1,4 milions de persones a el mes,
treu a la llum les notícies que han generat més interès entre
els usuaris espanyols en 2019. La investigació realitzada, que
permet analitzar el comportament dels lectors inclou, a escala
global, 9 milions d’articles, 74.000 milions de minuts de lectura
i l’activitat de 670 milions d’usuaris, s’ha enfocat en les categories Informació General, Entreteniment i Esports.
Pel que fa a les notícies d’interès general, l’anàlisi destaca que
el primer lloc el van ocupar els comicis electorals celebrats el
2019. Així, les eleccions van ser el que més interès va suscitar
entre els espanyols, acumulant un 61,7% del total de les informacions d’aquesta categoria. El segon lloc ha estat per Franco
(13,3%). I el tercer lloc l’ha ocupat Donald Trump (11,2%).
En Entreteniment, Campions, la pel·lícula guanyadora dels Premis Goya ha acaparat el 91,8% l’interès. I molt per darrere, Joc
de Trons (6,5%) que ha tingut una forta presència a tot el món
en 2019. Quant a la categoria Esports, el podi ha estat per a les
notícies de bàsquet (88,7%), en clara relació amb el Mundial de
bàsquet de la Xina i la victòria de la selecció espanyola. I l’han
seguit les informacions sobre Nadal amb un 10,9%.
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cada dia una banca
socialment responsable
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CaixaBank ajuda a millorar l’educació
ﬁnancera de més de 14.000 persones
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A CaixaBank volem que la cultura ﬁnancera arribi a tothom
I, per promoure-la, hem impartit més de 700 tallers sobre ﬁnances
bàsiques adreçats a col·lectius vulnerables. Gràcies a la tasca formativa
dels nostres voluntaris, més de 14.000 persones han millorat la seva
educació ﬁnancera. I això és fer una banca socialment responsable.
CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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L’anàlisi inclou també, amb resultats molt dispars entre tots
dos, un desglossament dels principals temes que generen
més interès segons el gènere. Així, en l’apartat Notícies, per
als homes, les eleccions han estat el que més interès els ha
suscitat. Mentre que en les dones, el focus ha estat en els
múltiples judicis que han tingut lloc a Espanya. En la categoria
d’Entreteniment, la pel·lícula Joker s’ha alçat amb el primer lloc
per als homes obtenint un 52,2% lloc que ha ocupat la cantant
Rosalía (78,5%) en el cas de les dones. I, finalment, a Esports,
l’Eurocopa 2020 ha estat el tema pel qual més es van interessar
els lectors masculins, en concret un 80,2%, mentre que Blanca
Fernández Ochoa ha estat la més rellevant per a les dones,
amb un 73,3%. (Il·lustració: La Vanguardia)
NOTA: Per obtenir més informació del que va llegir sobre Espanya en 2019, veure la infografia completa aquí.

La Fundació puntCAT reclama
explicacions a l’Audiència Nacional pel
bloqueig del web de Tsunami Democràtic
El president de la Fundació puntCAT, Carles Salvadó, ha explicat aquest dijous que l’organització s’ha personat davant
l’Audiència Nacional per conèixer els motius que la van portar a
dictar la mesura cautelar per bloquejar l’accés al web de Tsunami Democràtic el 18 d’octubre de 2019.
En roda de premsa a la seu de la fundació, Salvadó ha indicat que en l’escrit que s’ha presentat es demana conèixer les
raons per les quals es va dictar la mesura cautelar de bloqueig
i s’exposa la necessitat de “garantir” el respecte als drets fonamentals i l’operativitat dels noms de domini ‘.cat’.
La Fundació puntCAT ha constatat que qualsevol afectació a la
llibertat d’expressió “només resulta acceptable quan està prevista a la llei i es fonamenta en l’existència de criteris de limitació de drets fonamentals que no siguin desproporcionats”. En
cas que s’hagi produït alguna vulneració no descarten portar el
cas a instàncies europees. (Font: Agència ACN)
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L’enfonsament de la premsa esportiva
és més gran que la generalista
L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) elabora periòdicament un informe en què resumeix la situació de mercat de la
premsa impresa i en línia. En el darrer document de l’any passat, s’aprecia una caiguda de dos dígits de la premsa esportiva
(11,42%) que és molt més gran a la dels diaris generalistes i
regionals (8,38%) i a la dels econòmics (9, 85%).

Els francesos es desinteressen de les
notícies

El líder de la premsa esportiva és Marca, amb una difusió de
95.416 exemplars diaris, fet que suposa un descens del 10,17%
respecte a l’octubre de 2018, A continuació, es troben As, amb
81.279 (-14,6%); Mundo Deportivo, amb 41.662 (-5,19%); Sport
,amb 32.899 (14,09%); i Superdeporte, amb 3.708 (-11,80%).

Els francesos cada vegada estan menys interessats en les notícies. D’acord amb el baròmetre 33 Kantar/Sofres, realitzat per
al periòdic La Croix, el 41% dels enquestats diuen que el seu
interès en la notícia és “baixa o molt baixa”, la pitjor taxa des de
1987. I no només es tracta de crisi de confiança o crisi de la informació, sinó també de la crisi de representativitat. Malgrat les
iniciatives preses en 2019, els francesos creuen que els mitjans
de comunicació segueixen sense informar de les seves preocupacions. La confiança s’eleva lleugerament en els mitjans
tradicionals, sobre tot la premsa regional i local, però Internet
arribar al nivell més baix en termes de credibilitat.

Pel que fa a la publicitat de les edicions impreses dels diaris,
la baixada general va ser de l’12,04%, si bé la dels esportius
va ser més gran, del 15,52%. El que més va acusar aquesta
tendència va ser Mundo Deportivo, amb un 23,86%. Aquest cop
contrasta amb el bon rumb del negoci a internet, que va créixer
el 7,10% entre els socis d’AMI, tot i que només el 0,96% en les
capçaleres esportives. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Joves (50%), dones (53%), menys educats (54%), persones
compromeses políticament (48%), però també treballadores
(53%) o comerciants i artesans (53%) s’aïllen la major part de la
informació. França, juntament amb el Brasil, és el país on més
ha augmentat la desconfiança en els mitjans el 2019. Segons,
Vincent Giret, director de France Info, “estem davant una crisi
de confiança que forma part d’una tendència global.” De fet,
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segons el baròmetre d’Edelman, la desconfiança dels mitjans
ha tornat a augmentar en 3 punts respecte a l’any passat per
al públic en general i en 4 punts per al públic més informat. El
lector d’El Butlletí pot ampliar aquesta informació des d’aquest
link de Meta-Media. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El setmanari Montpeità guardona al
periodista Joan Antoni Lozano
El mitjà premia a les persones o entitats que promocionen o
potencien Sant Fruitós del Bages

El setmanari de Sant Fruitós del Bages, associat a
l’AMIC, Montpeità, va atorgar, el passat 17 de gener,
el Premi Montpeità 2019 a
La Sala Gran del Nexe Espai de Cultura del municipi.
El guardó té per finalitat reconèixer a les persones, entitats o
col·lectius que hagin destacat per la seva trajectòria en la pro-

moció i potenciació tant de Sant Fruitós del Bages com de la
seva gent, especialment en l’àmbit cultural i/o social.
Enguany, s’ha acordat concedir el premi a títol pòstum al periodista, col·laborador i amic Joan Antoni Lozano “Xano” que va morir el
passat més d’octubre a conseqüència d’una greu malaltia. El Xano
va participar activament amb el Montpeità en la seva primera època
com a col·laborador habitual, destacant també que fou el presentador de la festa del Premis Montpeità des de l’any 1991 fins al 2005.
Van obrir l’acte els membres de l’entitat organitzadora Brogit
Difonem Cultura, Rosa Camprubí, Jordi Julià i Josep Sanfeliu.
Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós, fou l’encarregat
de lliurar el guardó als fills del Xano: Judit i Jan. També van rebre la caricatura que el dibuixant de Montpeità i Regió 7, Galdric
Sala, havia realitzat de Joan Antoni Lozano.

Exterior.cat compleix un any sumant
lectors de 150 països
Exterior.cat, el diari digital que explica què fa Catalunya al món,
compleix un any de vida des de la seva posada en marxa el
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21 de gener de 2019. En
aquest primer any, Exterior.
cat ha consolidat 90.000
usuaris únics i ha superat
les 300.000 pàgines vistes,
pendent de la primera certificació d’OJD interactiva.
Un dels trets característics d’Exterior.cat és el de connectar
informativament la xarxa que formen més d’un centenar de casals catalans arreu del món. L’editor-gerent del Grup Comunicació 21, David Centol, assegura que “hem consolidat Exterior.
cat en sintetitzar la cobertura informativa dels casals catalans
agrupats per tots els continents; tenim lectors de més de 150
països diferents i la comunitat segueix creixent”.
La prioritat d’Exterior.cat també passa per contribuir a donar
visibilitat a l’acció exterior de la Generalitat, especialment de les
seves delegacions, així com de l’Institut Ramon Llull. L’editor
afirma que “el projecte d’Exterior.cat encara està per desenvolupar, i en els propers dos anys anirem implementant millores
a la redacció i el disseny del diari, disposant de més firmes
d’opinió pròpies i impulsant la xarxa de corresponsalies”.

Exterior.cat és la publicació número 23 que edita el grup, líder en periòdics de proximitat en paper amb les capçaleres Línia. El Grup Comunicació 21 celebra aquest any els 20 anys
d’existència des de la seva fundació l’any 1999.
Línia Eixample serà setmanal a partir de dimecres 29.- Comunicació21 també informava ahir, dijous, que la publicació
mensual Línia Eixample tindrà una periodicitat setmanal. El mitjà fundat l’any 2010, distribuirà 15.000 exemplars certificats per
PGD-OJD a tots els barris del Districte de l’Eixample. Dirigit per
Arnau Nadeu (també director editorial del grup), i amb el lema
Fem Barri, Línia Eixample inicia una campanya de promoció
que pretén potenciar la identitat local del Districte.
La publicació arriba a tots els centres cívics, biblioteques, mercats municipals i espais públics, així com gimnasos i més de
600 comerços pertanyents als eixos comercials i associacions
de botiguers. Línia Eixample serà el primer setmanari de Barcelona que, en la història de la comunicació local, cobreixi un
districte sencer, i el primer en difusió auditada. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Comunicació21)
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Els especialistes en màrqueting
desconfien dels mitjans digitals per
culpa del data
Per Marketing Directo
El màrqueting està experimentant una gran transformació. Tot i
que els mitjans digitals segueixen guanyant terreny en l’univers
publicitari, els especialistes en màrqueting continuen desconfiant d’ells de manera que la ambivalència no ha desaparegut
encara. I és que, molts dels especialistes en màrqueting senten que no compten amb les eines adequades per mesurar i
comparar les seves campanyes publicitàries al llarg de tots els
canals que utilitzen.

L’informe anual de màrqueting Nielsen: Age of Dissonance fet
públic dimarts, assenyala com els especialistes en màrqueting
perceben l’efectivitat dels canals digitals i tradicionals i com la
seva percepció està impulsada per dades de mesurament en
què poden confiar. I és que, tot això influeix finalment en les
decisions pressupostàries. Segons assenyalen des del conglomerat de mitjans, les troballes d’aquesta investigació són un
“clar recordatori” que el mesurament en la indústria evoluciona
a passos de gegant mentre que encara té “molta feina per davant” de dur a terme per a la total evolució.
I és que, l’estratègia de màrqueting millora els resultats finals.
És una cosa que les marques i els seus CMOs han de tenir
clar però també han de conèixer que moltes vegades es realitzen inversions en mitjans que són una despesa desaprofitada i
una pèrdua d’oportunitats. Això és així perquè els consumidors
tenen davant seu infinites maneres de realitzar les seves compres i no tots els marketers coneixen quins canals són efectius
per arribar-hi: han de crear una combinació de màrqueting que
funcioni.
Una de les conclusions a què han arribat des de Nielsen és que
la novetat juga un paper important en la confiança dels experts
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en màrqueting i un canal digital que és percebut com efectiu
convida a invertir en ell fins i tot quan aquesta efectivitat no es
pot verificar fàcilment: “Els canals més nous tendeixen a obtenir
el benefici del dubte”, assenyalen.
“Els especialistes en màrqueting busquen una més gran responsabilitat en el panorama cada vegada més omnicanal d’avui
dia, però, vam aprendre a través d’aquest estudi que les seves inversions en els mitjans sovint estan impulsades per la
percepció davant de la realitat”, va dir Matt Krepsik, director
global d’anàlisi de Nielsen. “La bona notícia és que la indústria
està treballant àrduament per dur al mercat solucions de mesurament creïbles, no només per donar sentit als canals digitals
més nous, sinó també per proporcionar mètriques comparables
en tots els canals. Només llavors els especialistes en màrqueting poden pensar de manera integral i realitzar inversions més
intel·ligents en tot el recorregut del client”.
El problema ve també en què únicament per al 28% dels enquestats les dades són una prioritat, molt per darrere de la
orientació, l’abast i la creativitat publicitària, per exemple. Les
marques sovint no es preocupen que la seva agència controli com la qualitat de les dades pot afectar l’èxit de les seves

campanyes. Una altra de les dificultats que s’assenyalen en
l’informe és que els especialistes en màrqueting prioritzen als
nous clients sobre els antics. Tot i el valor dels clients existents,
la majoria dels especialistes en màrqueting es concentren a adquirir nous clients i augmentar la consciència de marca, amb
només el 8% dels especialistes en màrqueting enfocats a reduir
la rotació. (Infografia: Nielsen)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC acosta als seus lectors l’informe
anual de màrqueting Nielsen: Age of Dissonance 2020. Només
cal CLICAR AQUÍ

El Govern espanyol refreda l’aplicació
de la “taxa Google” a l’espera de
consens internacional
La vicepresidenta tercera per a Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha refredat aquest dimecres la
possibilitat que Espanya aprovi una taxa Google, l’impost als
gegants tecnològics, sense buscar abans un consens internacional sobre aquest tema. Malgrat que, assegura, el Govern
espanyol no renuncia a la seva aplicació, Calviño espera que
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l’OCDE defineixi una “bona” proposta o es consensuï una acció
a nivell internacional.

En declaracions a la premsa des del Fòrum de Davos recollides per EFE, Calviño ha manifestat que “cal actuar en l’àmbit
europeu, sense renunciar a actuar en l’àmbit nacional si no
s’aconsegueixen solucions acceptables en els nivells superiors”. En aquest sentit, ha indicat que confia que hi hagi una
proposta a final de mes per part de l’OCDE sobre imposició
digital i veure si hi ha una perspectiva d’arribar a un acord en
l’àmbit global al llarg de 2020. Aquest pas enrere del Govern del
president Sánchez arriba després de les amenaces dels Estats
Units d’aplicar aranzels als productes estrella dels països que
creuen aquest impost a les tecnològiques.

Respecte a l’acord assolit entre els Estats Units i França sobre l’impost digital al país gal, la ministra ha indicat que només
s’ha pactat la possibilitat de retardar l’entrada en vigor d’aquest
tribut perquè ja està aprovat pel Parlament francès. La vicepresidenta econòmica ha defensat que la posició de Govern
de l’Estat és “absolutament clara i coherent” respecte a que és
“indispensable” adaptar el sistema fiscal a la realitat de el segle
XXI, ja que considera que no es pot tolerar que algunes empreses paguin impostos on obtenen beneficis i altres en canvi no.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Política & Prosa)

Crònica Global reestructura la seva
cúpula
El diari digital Crònica Global ha començat una nova etapa de la
mà de Cristina Farrés. El seu nomenament no és l’únic que s’ha
produït en la direcció del digital català. Després del començament de l’any, Alejandro Tercer es convertirà en la mà dreta de
Farrés com a director adjunt.
Cristina Farrés i Alejandro Tercero afronten una nova etapa en la
qual, tal com ha avisat el mitjà, comptarà amb un augment de la
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plantilla. A més, Manel Manchón serà el director del suplement
cultural Lletra Global, i coordinarà la secció d’opinió, l’edició del
cap de setmana i els diferents esdeveniments editorials del digital.
Maria Jesús Cañizares, exerceix les funcions de màxima responsable de la informació política amb categoria de sotsdirectora.
La nova directora de Crònica Global va néixer a Sabadell el
1985 i ha desenvolupat gairebé tota la seva carrera en mitjans
digitals i durant els últims anys d’exercici s’ha especialitzat en
informació empresarial. Aquestes són dues característiques
del seu perfil professional que, al costat de la seva joventut,
la converteixen en la professional idònia en opinió del consell d’administració de Crònica Global, mitjà que des de finals
d’agost de 2016 va fer una aliança amb el digital El Español
per “enfortir les estructures empresarials i la capacitat mútua de
generació de continguts”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

The New York Times ja té 5 milions de
subscriptors de pagament
The New York Times ha anunciat que ha superat els 5 milions
de subscriptors de pagament, el que apropa al diari nord-ame-

ricà al seu objectiu d’arribar als 10 milions en 2025. El rotatiu
va sumar un milió de nous subscriptors en 2019 i va facturar
800 milions de dòlars només en els seus negocis digitals. La
xifra duplica els ingressos de 2014, demostrant l’encert de la
seva estratègia, convertida ja en exemple de transformació digital per mitjans de tot el món. El NYT supera els 3,4 milions
de subscriptors digitals de pagament en el seu diari, i aconsegueix altres 900.000 amb negocis com cuina o mots encreuats.
A més, té altres 900.000 subscriptors en l’edició impresa. (Font:
Huffingtonpost)
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Els mitjans, una pota sense la qual
l’èxit marketer es queda totalment
“coix”
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

anunciants i agències que van participar en l’informe es vanaglorien que el treball (de naturalesa marketera i publicitària),
que van il·luminar en el transcurs de l’últim any, va ser molt
reeixit (25%) o fins a cert punt reeixit (67%).
L’èxit (o, si no el fracàs) del màrqueting i la publicitat està apalancat fonamentalment en quatre factors: els mitjans, la creativitat, la tecnologia i el talent de la pròpia plantilla. I d’aquests
quatre factors sembla que els mitjans són els que tenen un impacte més profund en l’èxit del màrqueting i la publicitat a ulls
dels marketers i les agències.
El 43% dels anunciants i agències que van adjudicar l’etiqueta
de “molt reeixit” al seu màrqueting en 2019 col·loca els mitjans
en la primera posició (com a factor més determinant en el triomf
de les seves estratègies marketeres). El 35% dels que van
qualificar la seva màrqueting de “fins a cert punt reeixit” atorga
igualment la plaça més elevada en el podi als mitjans.

En l’èxit del màrqueting i la publicitat semblen exercir un paper absolutament protagonista els mitjans. Així es desprèn all
menys de un recent estudi de Advertiser Perceptions en el qual
van prendre part tant agències com anunciants. Els més de 300

La despesa en mitjans pagats serà atiada en els propers mesos
Per darrere dels mitjans se situa, pel que fa a importància la
tecnologia, qualificada com el factor número ui més influent en
l’èxit del màrqueting i la publicitat, pel 26% de les agències i
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marketers que asseguren que el seu treball va ser “molt reeixit”
en 2019. Aquest percentatge baixa fins al 23% entre aquells
anunciants i agències que van atribuir un èxit només considerable als seus esforços marketers en el transcurs de l’últim
any. Menys determinant que els mitjans i la tecnologia resulta
segons el parer dels marketers i les agències tant del primer
(24%) com del segon grup (15%) la creativitat.
Al vagó de cua pel que fa a influència en l’èxit del màrqueting i la
publicitat si situa el talent de la plantilla, que només el 15% i el 19%
dels marketers (de la primera i la segona categoria, respectivament) col·loquen en primeríssima posició. El 46% dels anunciants
i les agències que han pres part en l’estudi incrementaran els seus
pressupostos de màrqueting i publicitat en els propers mesos. I el
77% esperonarà el pressupost bolcat en els mitjans pagats.
Més enllà dels mitjans, els anunciants i les agències incrementaran així mateix el pressupost destinat a les dades (45%) i a la
tecnologia (44%). (Infografia: Advertiser Perceptions)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi Ajuda als venedors de mitjans a comprendre el mercat D2C i aprofitar les
oportunitats, d’Advertiser Perceptions. CLIQUEU AQUÍ

Segons Dentsu, enguany baixarà la
inversió publicitària
El deteriorament de la indústria publicitària a Espanya té aparences de
convertir-se en estructural. La televisió
té una quota de mercat (40%) superior
a altres països del nostre entorn (30%
a nivell global), i que es mou en entorns de preus molts més baixos, els
anunciants estan transvasant de mica
en mica els seus pressupostos publicitaris des de la televisió cap a
digital. Les previsions per al tancament de l’exercici passat indiquen
que la inversió publicitària en televisió caurà aquest any al voltant
d’un 6%, mentre que l’augment de digital, està estimat en un 10%,
per la qual cosa la caiguda general estarà al voltant del 3%.
No aixequen cap la premsa i les revistes, amb descensos
d’entre el 6% i el 7%: mentre que la ràdio creixerà un saludable
1,7%. Els assistents de veu, els anuncis de televisió i els programes adreçats són tendències a veure, ja que augmentem la
despesa en mitjans més tradicionals.
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Aquesta tendència està provocant que el mercat publicitari hagi
iniciat un encongiment en la seva dimensió, després de cinc anys
de creixements sostinguts. A això cal afegir que el sector no s’ha
arribat a recuperar de la terrible crisi econòmica que va assotar
a Espanya a partir del 2007. Si aquest any la inversió publicitària
va ser de 7.000 milions d’euros, segons Infoadex; en 2018 -després de diversos anys de la fi de la recessió- va ser 5.500 milions.
El descens que es produirà en 2019 -que el mercat dóna per
descomptat- tindrà continuïtat el 2020 i el 2021. Així ho estima
Dentsu Aegis Network, el més gran grup publicitari que opera
a Espanya, amb agències com Carat, Ymedia o Comunica +
A. Aquest grup estima que la inversió publicitària caurà aquest
any un 1,3%, el que empitjora la seva previsió anterior (+0,4%).
Per 2021 la situació serà encara pitjor (-1,6%). Dentsu justifica
aquesta revisió de les seves projeccions per la incertesa política i el debilitament de les previsions econòmiques a Espanya.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:
NOTA.- El Butlletí us dóna accés a l’estudi Global inversió publicitària Pronòstics de gener de 2020, de Daetsu. Aquest seriós
informe de la inversió en publicitat revela la inversió publicitària
i les previsions de creixement en 59 mercats, indexat per re-

ferència i analitzat pels experts de Dentsu Aegis Network. CLICAR AQUÍ

L’Estat espanyol acull més de 38.000
empreses del sector publicitari

Segons dades de l’Observatori de la Publicitat a Espanya 2019,
a l’Estat espanyol hi ha 38.463 empreses dedicades a la publicitat. És un dels camps que més talent atreuen i, sens dubte,
un dels que té més nivell de competitivitat en el mercat laboral.
La publicitat és a tot arreu, a cada pas, i per això les agències i
les marques busquen ser cada vegada més originals, intentant
crear una publicitat del gust del consumidor i al seu abast.
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“La publicitat seguirà digitalitzant-se en paral·lel al consumidor
a què va dirigida”, assegura Francisco Rodríguez, CEO d’El
Ruso de Rocky, agència que va néixer el 2014 i ha realitzat
campanyes amb Mahou, Plàtan de Canàries o Bankia, entre
d’altres marques reconegudes. I és que aquest, el món digital,
és fonamental a la publicitat. “L’audiovisual segueix sent el rei,
una bona història ben explicada segueix aconseguint els millors
resultats”, afegeix.
Malgrat el gran nombre d’empreses i professionals que es dediquen a el món de la publicitat, Rodríguez és optimista pel que
fa a les possibilitats laborals de la joventut en aquest camp:
“Poden trobar moltíssimes oportunitats, ja sigui en agències
creatives, agències de mitjans, digitals, de RRPP, productores,
empreses anunciants... a més, hi ha gran diversitat de perfils,
des creatius a gestió passant per estratègia, en els quals poden
especialitzar-se “.
Més enllà de la plataforma, Rodríguez creu que perquè una publicitat sigui bona ha de ser “creativa, original, provocadora i eficaç”. És a dir, convertir-se en un d’aquests anuncis que passen
a ser part de l’imaginari col·lectiu. Però, a més, “ha de complir
els objectius que tenia marcats, ja siguin de vendes, d’imatge,

de coneixement...”. (Font: Marketing Directo – il·lustració: Erasmusplus))
NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe de l’Observatori de la Publicitat a Espanya 2019. CLICAR AQUÍ

Al desembre es van activar 96.938
campanyes de publicitat digital
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IAB Spain ha presentat el lliurament del mes de desembre de
l’observatori de la publicitat digital, elaborat en col·laboració
amb Adjin. Durant el mes de desembre es van activar 96.938
campanyes de publicitat digital. Per sectors, l’editorial va aglutinar un total de 20.898 de campanyes publicitàries per a 277
clients.
En segona posició el sector de la distribució, amb 7.383 campanyes i 762 marques, com s’aprecia encara que el nombre
de campanyes és menor que el sector editorial, el nombre de
marques d’aquest sector és el més gran de tots els analitzats.
En tercer lloc, el sector de l’automoció ha realitzat 1.550 campanyes per a un total de 335 marques. Quant als dispositius
utilitzats en cada campanya, el 51% de les campanyes s’han
realitzat per dispositius no programàtics , tan sols el 12% s’ha
realitzat al complet de manera programàtica. (Font i infografia:
IAB Spain)

La inversió publicitària mòbil arribarà
als 240.000 milions de dòlars el 2020

El mòbil s’ha convertit en un dels dispositius més emprats pels
usuaris de forma diària. En 2019, van passar un 35% més de
temps utilitzant algunes de les aplicacions descarregades, en
comparació amb les hores invertides en 2017. La generació Z
va resultar el grup d’edat que més ocupació va donar a les aplicacions, registrant un 60% més de sessions per usuari en les
apps més utilitzades. Són dades de l’informe State of Mobile
2020, elaborat per la companyia App Annie, després d’haver
analitzat la indústria mòbil així com l’ocupació per part dels
usuaris de les aplicacions per a smartphones i tauletes.
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Entre les seves principals conclusions, destaca el fet que en els
últims tres anys, s’hagi gairebé doblat el nombre de descàrregues anuals (+45%), cosa que ha originat que els consumidors
hagin dedicat més temps a elles. Segons l’informe, un 35% més
que fa dos anys. El major nombre de descàrregues ha vingut
acompanyat per un increment en la inversió destinada a aquestes. Durant el passat any, els usuaris van destinar 120.000 milions de dòlars a nivell global a les botigues d’aplicacions , una
mica més del doble que el dedicat el 2016.
La publicitat en aplicacions mòbils també es preveu a l’alça.
D’acord amb l’informe, si el 2019, la inversió publicitària mòbil a
nivell global va arribar als 190.000 milions de dòlars , s’espera
que la mateixa augmenti un 26% fins a superar els 240.000
milions. Pel que fa a el temps de consum, la generació Z sobresurt sobre la resta de categories d’edat; l’estudi apunta que
els nascuts entre 1997 i 2012 van registrar un 60% més de sessions per usuari entre les aplicacions top, en comparació amb
altres grups generacionals. (Font i gràfic: Appannie)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi State of Mobile 2020’, elaborat per la companyia App Annie, CLICANT AQUÍ
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Els mitjans locals han d’identificar les
necessitats específiques per a l’èxit
de la transformació digital
Per Dietmar Schantin. CEO de l’Institute for Media Strategies,
London / INMA

A les grans conferències internacionals de mitjans de comunicació, tothom preveu les presentacions sobre grans empreses
nacionals i internacionals conegudes que impulsen la transformació digital de la indústria. Però no totes les companyies de
mitjans de comunicació són grans, i el que s’aplica als gegants
no pot aplicar-se en els mercats locals.

Si bé les grans empreses de mitjans es converteixen ràpidament en organitzacions digitals i mòbils, els mitjans locals tenen menys ingressos, menys accés a personal qualificat i sovint
són impulsats per estructures organitzatives centrades en la impressió. Tot això impedeix la transformació digital.
Aquesta és, almenys, l’experiència d’un grup d’editors locals
i regionals d’Alemanya i Àustria. Aquests editors s’han reunit
regularment durant l’última dècada per compartir experiències i
treballar en innovació digital. Aquest think tank, anomenat Missió: local, està dirigit per l’Institut d’Estratègies de Mitjans de
Comunicació. En col·laboració amb INMA, recentment es va
proposar fer referència a les estratègies, eines i enfocaments
de guanys dels lectors per identificar què ha de canviar en l’era
digital.
Igual que amb les grans empreses, els petits mitjans de comunicació han trobat decebedors els ingressos publicitaris del
digital. Independentment de la grandària del mercat, les estratègies digitals amb èxit es concentren a impulsar més ingressos
dels lectors mitjançant les subscripcions. Les deu empreses de
la recent reunió tenen una circulació impresa que oscil·la entre
els 28.000 i els 190.000 exemplars diaris i només subscriptors
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digitals entre1.000 i 48.000. Tots ells treballen en estratègies
per augmentar els ingressos dels lectors en digital.

l’assignació de personal està fora d’equilibri i es pot rectificar
posant els recursos on calgui.

Però cap d’ells està totalment satisfet amb els resultats. Quan
van estudiar els motius de la seva insatisfacció, van sorgir diverses mancances. Tot i que els ingressos dels lectors eren
una prioritat en l’estratègia, els recursos estaven mal alineats
amb l’objectiu; no es va destinar prou personal ni ingressos a
l’adquisició i retenció de subscriptors digitals. Si bé el contingut de notícies locals era ja digital, la cultura arrelada encara
era forta a tota l’organització. Les editores també van trobar
que era difícil trobar l’experiència per explotar les dades dels
usuaris, un component essencial d’una estratègia centrada en
l’audiència en els mercats petits.

Moltes editores tradicionals de diaris continuen lluitant amb el canvi organitzatiu i encara es veuen impulsades pel llegat imprès. La
publicació s’organitza encara al llarg dels terminis d’impressió i,
fins i tot, el calendari de les reunions de notícies diàries es construeix tenint en compte els terminis d’impressió. I potser el més
important, l’ús d’analítica de dades per determinar les necessitats
i els desitjos del públic està fora de la cultura impresa tradicional,
que depèn més del “sentiment intestinal” per prendre decisions.
Les dades són fonamentals per a qualsevol estratègia digital.

Identificar aquests problemes va ser un dels resultats del recent
taller. El següent pas és el de reordenar els recursos perquè
les estratègies puguin ser implementades millor. En la majoria de les empreses tradicionals de diaris, el departament de
màrqueting és responsable de l’adquisició i la retenció. Però
en l’àmbit digital, els departaments responsables de continguts
i d’experiència del producte i dels usuaris augmenten en la
seva importància per a l’adquisició i retenció de lectors. Sovint,

Amb el compromís de la direcció per canviar, i una idea que la
impressió ja no ha de ser al centre de fluxos i pràctiques de treball, aquesta cultura engrescada es pot substituir per una més
adaptada a les necessitats digitals. El punt de partida hauria
de ser una estratègia clara seguida per tota l’organització, i no
només editorial. Aquesta hauria de ser una estratègia holística
que inclogui distribució, màrqueting i també tecnologia.
La disponibilitat de personal qualificat, en particular el personal
expert en l’anàlisi profunda de les dades d’audiència, segueix
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sent un problema crònic, no només a les empreses de notícies,
sinó a qualsevol lloc digital que ha interromput les empreses.
Amb una escassetat més gran en els mercats més petits, algunes empreses recorren a programes de formació interna i fins a
col·laboracions amb col·legis i universitats locals. Però el problema continua sent difícil de solucionar. El personal pot utilitzar
les seves noves habilitats per trobar feina en un altre lloc i els
recent graduats no tenen prou experiència.

aquesta mateixa xarxa. El que succeeix en aquestes xarxes
wi-fi, com les que s’utilitzen en la majoria dels hotels o qualsevol lloc públic, és que no són privades. El procés d’inici de
sessió simplement permet que l’hotel o qui sigui limiti l’accés
a Internet, però això no significa que mantingui privada la seva
activitat d’Internet.

Els mitjans de proximitat tenen el seu propi conjunt de necessitats, i cal identificar-los i comprendre com aquestes estratègies
d’influència constitueixen el primer pas cap a l’èxit. (Infografia:
Inma)

Com evitar que t’espiïn quan utilitzes
el wi-fi de qualsevol lloc públic
Les xarxes wi-fi d’un hotel solen estar en moltes ocasions completament obertes i només et demanen un número d’habitació,
un codi o un clic per accedir a Internet. Aquesta absència de
xifratge real significa que si t’enganxes et converteixes en vulnerable a la intromissió d’altres persones que comparteixen

Gran part dels llocs web que es visiten no utilitzen el protocol
HTTPS, que significa que les persones poden controlar quines pàgines web s’està visitant i què s’està escrivint en elles.
Afortunadament, els llocs web més importants amb dades confidencials utilitzen aquest protocol, des de Gmail a Facebook
passant pel web del teu banc, però molts d’altres, no. Per protegir-se de possibles intromissions en els casos de wi-fi pública,
es recomana utilitzar una VPN (xarxa privada virtual). N’hi ha
de pagament i gratuïtes i estan disponibles per a la seva des-
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càrrega a Internet. I si no es vol pagar per una d’elles, n’hi ha
algunes de molt senzilles d’utilitzar i que donen bon resultat,
com és el cas de la popular TunnelBear.
Les VPN funcionen com túnels encriptats. Tot el seu tràfic
d’Internet és portat a través del túnel VPN mentre s’està connectat. Així, si et connectes a un web a través d’una VPN, el
servidor VPN remot es connecta a aquest web per tu i aquest
web es comunica amb el servidor VPN. El teu ordinador i el
servidor VPN es comuniquen a través d’un túnel completament
encriptat. Això significa que ningú a l’hotel o lloc públic ni ningú
proper no pot veure que estàs accedint als servidors del web
en el qual estiguis navegant. Qualsevol persona que es posi a
espiar la wi-fi només podrà veure una connexió xifrada entre el
teu ordinador, smartphone o tablet i un sol servidor VPN. (Font:
El Nacional)

Vibra, l’app per tenir tota l’oferta
cultural al mòbil de forma
geolocalitzada

Vibra és una aplicació que engloba l’oferta cultural de Catalunya. Ofereix una nova manera de descobrir i viure la cultura a
casa nostra i ens proporciona continguts personalitzats, lúdics
i inspiradors. Està orientada per territori, proximitat i data de
manera que et proposa experiències culturals en funció de les
teves preferències.
A Vibra hi trobarem tota l’oferta cultural en teatre, cinema, música, dansa, òpera, exposicions, les programacions municipals
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estables d’arts escèniques i música, col·leccions i escapades
de patrimoni cultural, les activitats dels equipaments culturals.
Més de 30.000. L’aplicació està disponible en sistemes iOS i
Android, ofereix diàriament una mitjana de 1.000 experiències culturals de diferents disciplines, i recull les propostes de
gairebé 4.500 equipaments que programen activitats. A més,
l’agenda es va actualitzant al mòbil segons la geolocalització
de l’aparell.
Si accedeixes a l’app amb el teu compte de Facebook, Twitter o Google tindràs quatre maneres de trobar activitats culturals: Experiències, Explorar, Inspira’t, Preferides. També hi ha
la possibilitat d’entrar a l’app sense registrar-te. Vibra permet
navegar per l’oferta d’experiències però no es podrà introduir
personalitzacions i, per tant, rebre informació individualitzada.
Vibra actualitza constantment els seus continguts. L’usuari també pots fer aportacions a través del hashtag #joproposo. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: ccma)

Aquesta eina gratuïta t’avisarà cada
vegada que algú faci clic en els teus
enllaços
Hi ha molts serveis que ens permeten escurçar enllaços o, per
exemple, portar els enllaços de la bio d’Instagram a un altre
nivell. Hyperlink és una eina amb una aposta diferent: ens avisarà cada vegada que algú faci clic en els nostres enllaços. I
no només això, sinó que rebrem notificacions push en directe,
cada vegada que algú entri en algun dels enllaços que hem
compartit. Per començar, serà necessari crear un compte (utilitzant un compte de Google, de Facebook o mitjançant un correu
electrònic).
Un cop hàgim creat el nostre compte, veurem un botó gegantí
que ens permet “crear un Hyperlink”. Quan ho premem, veurem
un llistat amb diferents opcions: Enllaç a una adreça explícita; enllaç a un perfil d’Instagram; enllaç al teu perfil de Twitter;
enllaç per compartir Hyperlink amb altres persones; instal·lar
Hyperlink a la teva pàgina web; enllaç a un perfil de Facebook;
enllaç al teu perfil a LinkedIn; enllaç al teu perfil a snapchat.
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Un cop haguem triat l’opció que ens interessa, simplement haurem de enganxar la URL i tornar a fer clic en “create Hyperlink”, ens generarà un enllaç que podrem copiar i compartir a
les nostres xarxes socials o clients de missatgeria. Per rebre
notificacions push, podem descarregar l’aplicació gratuïta (disponible tant per Android com per iOS. De totes maneres, en la
versió web també hi ha una zona de “analítiques” en què podem
comprovar el nombre de clics que ha tingut cada enllaç. També
hi ha una extensió per Chrome, que serveix tant per rebre notificacions push com per generar enllaços directament des de la
pàgina web que estem visitant.

no pots esborrar si t’has equivocat. Si busques una experiència
similar en digital, una bona opció és provar Winston, una nova
aplicació gratuïta per macOS que ha estat desenvolupada per
Chris Messina (qui assegura que s’ha inspirat en Ommwriter
per donar vida a aquesta eina). Pots configurar molts aspectes:
des del color de la màquina d’escriure, el fons (diferents escenaris), el so que emet, el color de la tipografia o el tipus de paper sobre el que vols escriure. Un punt clau és que pots apostar
per una experiència realista, i que no sigui possible esborrar els
caràcters si t’has equivocat (apareixeran titllats), encara que és
una opció que pots desactivar si ho prefereixes.

Com veiem, a més d’avisar-nos en temps real, ens dirà la ubicació, el dispositiu, l’hora exacta i quina ha estat la font que han
utilitzat per accedir al nostre enllaç. Si fem clic en “detalls”, ens
dirà el navegador i la versió de sistema operat. (Font: Genbeta)

A la part inferior dreta, apareix un símbol amb forma de hashtag, que si ho activem ens dirà quantes paraules hem escrit
en cada document. Un altre punt positiu és que quan acabem
d’escriure, tindrem diferents formes d’exportar el text: des d’un
senzill .TXT com si volem generar un arxiu .PDF que conservi el
tipus de foli que hem triat i la tipografia clàssica d’una màquina
d’escriure. (Font: Xataca)

Podem convertir el MacBook en una
màquina d’escriure
Escriure a màquina és una experiència, tant pel so, el tacte de
les tecles com d’un aspecte clau: has de seguir cap endavant, i
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Periodisme mòbil per a les redaccions
locals
Per Jacob Grangerjan / Journalism.co.uk

l’escena que capti tota l’acció a mesura que es desenvolupa.
La practicitat del telèfon intel·ligent implica que els periodistes
mòbils arribaran molt abans al lloc dels fets que un càmera amb
equipament pesat. Però, diu Scott, això servirà només si el periodista mòbil té un pla de treball polit.
“Si hi ha una notícia d’última hora davant meu, he de conèixer
l’aplicació que utilitzaré, exactament com editaré el material i
saber com enviar-lo a la redacció o a la plataforma de publicació apropiada”. “Si hi ha una situació davant teu, però estàs
provant 50 aplicacions diferents, ja no serà una notícia d’última
hora quan comencis a filmar”.

Si treballes en una estació de ràdio comarcal o en un diari local, pot ser que sentis que no arribes a cobrir tot el que has
de cobrir, i que el temps és escàs. La camarògrafa i docent de
periodisme mòbil, Caroline Scott, va explicar a Journalism per
què el periodisme mòbil podria ser exactament el recurs que
necessites. A continuació reunim els seus millors consells.
Notícies d’últim moment.- L’orgull de qualsevol redacció, local o nacional, és ser la primera a explicar una història. Tan
aviat com apareix la notícia, el teu editor voldrà un periodista en

Limitacions i opcions de back-up.- Els inconvenients d’usar
telèfons intel·ligents quan estàs fora de casa han estat ben documentats. Però cada revés té eines per superar-lo. Aquests
inconvenients poden ser poca llum, filmació inestable i incapacitat per fer zoom. Comptar amb equips d’il·luminació i un trípode hauria de ser suficient per capturar imatges estables i ben
il·luminades. Tot el que necessites recordar és “fer zoom amb
els peus” -caminar cap al que estàs filmant-, i produir contingut
de qualitat.
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Scott també recomana no oblidar que els telèfons mòbils poden
quedar-se sense emmagatzematge, dades i electricitat, així que
porta carregadors, assegura’t de fer còpies constants de seguretat dels arxius, i usa Wi-Fi sempre que sigui possible. Alguns
periodistes mòbils fins i tot utilitzen diversos telèfons alhora.
Micròfons.- Potser intentis fer entrevistes durant la teva cobertura. Si ho estàs fent tot amb un telèfon mòbil, és fàcil aconseguir
testimonis sobre la marxa, però has d’assegurar-te d’utilitzar un
micròfon extern. “Un telèfon mòbil és lleuger”, diu Scott. “Amb un
micròfon corbater és suficient. És un article suplementari que pots
guardar en una butxaca. Per saber utilitzar-lo bé, has de practicar”.
Un flux efectiu de treball.- Un bon exemple d’un flux de treball
sòlid és filmar en fílmic Pro usant un trípode o cardan i editar
usant LumaFusion. Això funciona bé per als usuaris d’iPhone;
els usuaris d’Android hauran de recórrer a Kinemaster per editar les seves imatges. En molts casos, això serà suficient abans
de publicar el contingut en línia o en les xarxes socials. Però
Scott adverteix que és fàcil deixar-se portar. Un error comú és
tractar de fer massa o invertir en diferents aplicacions i equips
abans de comprendre realment els conceptes bàsics. “Coneix
l’aplicació, domina-la i construeix a partir d’aquí”.

Conferències de premsa.- La propera vegada que el teu editor
et mani a una conferència de premsa, pensa en oportunitats de
utilitzar el teu telèfon mòbil. Scott diu que és una bona ocasió
per capturar imatges i àudio i aprofitar les xarxes socials. Això
et donarà una millor chance de guanyar a la competència. “No
he de gravar el so per separat i sincronitzar-lo; puc fer una foto
i pujar-la a les xarxes socials a l’instant, i puc sortir en viu directament des del meu telèfon”, explica. “Es creu que es necessita
molt per editar però no: podem fer-ho des dels nostres mòbils”.
Estalviar diners i recursos humans.- Un iPhone, fins i tot el
més nou, és una opció menys costosa que un equip de transmissió estàndard. Els models més vells i barats també faran
la feina. Això no només significa que les redaccions poden estalviar alguns diners, sinó que no han de dependre tant dels
especialistes. “Més periodistes de l’staff podran sortir a filmar”,
explica. “No tots som càmeres i enginyers de so capacitats,
però, per què no involucrar més persones?”
Les preses fetes amb telèfons intel·ligents solen ser indistingibles de
les preses realitzades amb càmeres professionals, però, afegeix, es
requereix capacitació perquè el contingut no es vegi amateur. “Els periodistes necessiten ser entrenats en aquesta tecnologia”, diu Scott.
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Filmar una multitud.- Et podria tocar cobrir un motí o una gran
protesta. En aquests casos, el teu telèfon mòbil podria ser l’eina
més ideal i discreta que puguis utilitzar. “És petit, així que pots
estar entre la multitud”, va explicar Scott. “És discret: estem
acostumats a prendre’ns selfies i filmar-nos uns als altres. És
una manera molt natural de fer cobertures”.
Diferents estils.- No estàs lligat a una sola forma d’explicar històries a través del teu mòbil. Pots passar d’allò seriós al més alegre, segons el contingut que desitgis produir. “Necessitem adoptar
totes les eines que estan disponibles a les plataformes socials,
com filtres facials, text, stickers i GIFs, perquè aquesta és la forma
en què el públic està consumint notícies avui dia”, observa Scott.
Xarxes socials com a eines de publicació.- Després de
l’edició inicial de la teva filmació en LumaFusion o Kinemaster,
pots fer servir aplicacions com Unfold per preparar aquest contingut específicament per a Instagram o Facebook Stories. També pots fer més edicions dins de les pròpies xarxes socials, com
afegir GIFs i stickers a Instagram o snapchat.
Per començar.- Per al periodista local que desitgi adoptar el
periodisme mòbil però no sap per on començar, Scott recomana

integrar-se i connectar-se amb grups comunitaris, com #Mojofest a Facebook. Allà trobaràs inspiració i podràs començar a
aprendre tècniques i trucs. “El millor que pots fer és sortir, filmar
i editar contingut”, va dir. “Ni tan sols s’ha de publicar enlloc”.
(Infografia: UOC on Twitter

Els reptes del periodisme, segons el
CEO del New York Times
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La International News Media Association va organitzar dies enrere un webinar tancat en el qual els socis van poder preguntar
al CEO de The New York Times, Mark Thompson, quins són al
seu parer els reptes que ha d’encarar la indústria dels mitjans
en general i els periodistes en particular per sortir de la crisi.
Aquestes són, segons Mark Thompson, algunes de les claus
que tot mitjà de comunicació i tot periodista hauria de tenir en
compte:
Claus en el creixement del New York Times: Tendències pel que
fa a subscripcions digitals, El canvi cultural, És un error assumir
que coneixem el futur, Relació dels mitjans amb les plataformes...
Thompson diu que l’impacte dels murs de pagament en els
ingressos publicitaris ha estat essencialment neutral. “Els donem als usuaris registrats només uns pocs articles cada mes
abans que hagin de pagar. Això no ha afectat el nostre nombre
d’usuaris únics de cap manera. No puc veure cap impacte significatiu a la baixa en això en la nostra publicitat .
“Els murs de pagament son una tria: o una cosa o l’altre, és a
dir, dilucidar sobre si cal sacrificar els ingressos per publicitat o

els ingressos per subscripció. Sembla senzill, però ha resultat
no ser cert.”
Sobre l’equilibri entre l’instint periodístic i les estadístiques i les
dades, el CEO diu que creu que “depèn de l’organització dels
mitjans. La nostra tradició és molt sòlidament humana. Sabem
que quan parlem amb els nostres usuaris i subscriptors, quan
comences a parlar de personalització, es posen molt nerviosos.
Volen que els editors humans els mostrin les històries. Estem
molt compromesos amb la idea del judici humà en el periodisme”.
I sobre competir contra els diaris gratuïts Thompson reconeix
que és una tasca difícil. “Si tens una reputació de fer bon periodisme i ets una marca de confiança, la qual cosa l’has construit amb un periodisme distintiu, crec que qualsevol cosa que
facis obtindrà aquest aura. Crec que el camí per a un diari que
només té notícies breus i genèriques és molt limitat, perquè
aquestes coses estan disponibles de forma gratuïta a Internet”.
NOTA: El Butlletí us ofereix un resum del webinar d’INMA que
conté part de la intervenció de Thompson (en anglès) Podeu
accedir des d’aquest link
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Els mitjans tradicionals i els
periodistes segueixen sent
estratègics per als professionals de la
comunicació

La remuntada dels mitjans tradicionals, el progrés d’Instagram,
la influència dels influencers o el domini de la mesura són alguns dels reptes que expressen els professionals de la comunicació en l’últim Informe Mundial de Comunicació Cision 2019.
L’estudi es realitza en col·laboració amb PRWeek a set països:
Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Alemanya, Suècia,
Xina. Un total de 527 executius, que treballen en agències i
internament, van completar l’enquesta en línia realitzada per
Bovitz entre l’11 de juliol i el 12 d’agost de 2019.
Fa més d’un segle, al cor del fenomen del periodisme groc, Walter Williams va publicar el Journalist’s Creed, que continua sent
una de les declaracions més clares de principis per als periodistes de tot el món. Respon al periodisme amb els estàndards
ètics més alts. Avui, el periodisme està atacat per molts bàndols, des dels líders mundials, i les “fake news” a campanyes
de desinformació sofisticades, fins a retallades del pressupost
a les redaccions i algorismes opacs de redacció de notícies. Tot
això afecta els objectius del periodisme? Quin és exactament el
paper dels mitjans de comunicació davant de tanta adversitat?.
L’enquesta de l’estat dels mitjans de comunicació de Cision
del 2019 va estudiar aquestes preguntes per comprendre el
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paper de la veritat i la confiança en el negoci del periodisme,
tot recordant que, segons el Baròmetre de confiança del 2019
d’Edelman, aproximadament la meitat de la població no confia
en els mitjans de comunicació.
Les respostes reflecteixen les preocupacions creixents entorn
al canvi del rol social dels mitjans de comunicació, una confiança creixent en la narració de dades basada en dades i els
canvis positius en percepcions de confiança. En aquest entorn
de comunicacions fragmentat i dinàmic, els professionals del
PR tenen una oportunitat de tornar-se encara més fiables associats amb els seus homòlegs mediàtics. (Font i infografia:
OffreMedia)
NOTA: Us oferim en pdf l’estudi State of the media, Cision’s
2019 Global. Només cal que CLIQUEU AQUÍ

El 79% dels periodistes freelance
s’han vist forçats a convertir-se en
autònoms
La precarietat en el periodisme s’ha convertit en un dels principals objectius de lluita de el sector i un dels principals focus
de preocupació de les associacions de periodistes. En el seu
últim informe sobre la professió periodística, que s’ha publicat
coincidint amb el final de l’any, l’APM ha donat la veu d’alarma,
assegurant que el 79% dels periodistes -que es dediquen al
periodisme pur- es s’han vist forçats a convertir-se en autònoms
, davant el 66% dels periodistes que es dediquen a la comunicació.
No obstant això l’últim informe xifra el repartiment entre periodistes contractats i autònoms en les mateixes dades que mantenien l’any passat. Pel que fa a sous, afegeixen que el 50%
dels autònoms que es dediquen a tasques de comunicació afirmen tenir un nivell d’ingressos suficient per viure, davant dels
que es dediquen a tasques periodístiques que consideren estar
clarament mal retribuïts.
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En un percentatge menor, trobem l’elaboració de programes de
ràdio o televisió amb un 6,8%; la redacció d’articles d’opinió
amb un 5,1% i la participació en tertúlies amb un 1,7%. De fet,
aquests números coincideixen amb l’avanç dels periodistes i
comunicadors autònoms que han de complementar la seva feina amb una altra activitat. Una xifra que l’any 2016 es xifrava
en un 25% entre els periodistes, augmentant a un 27% el 2019;
enfront de 21% dels comunicadors en l’any 2016 que han pujat
fins a un 31% en els tres últims anys. (Font: PrNoticias)

Formació al Col·legi de Periodistes

Els periodistes freelance mantenen en els reportatges i cròniques la seva principal font de col·laboració. Concretament en
aquest 2019, el 44,1% de les peces signades per freelance
responen a aquest gènere. El segon lloc l’ocupen els post en
mitjans digitals amb un 18,6%, seguits de les entrevistes amb
un 8,5%.

Fes servir Whatsapp com a eina de màrqueting.- Barcelona.
Dilluns 27 de gener (de 15.30h a 19.30h) - Whatsapp és actualment una aplicació present en més del 90% dels mòbils
de l’Estat espanyol. Les empreses poden fer servir aquesta
eina com a eina de màrqueting. En aquest curs, dirigit per Sílvia LLombart, veurem com s’ha de fer servir Whatsapp per fer
campanyes de màrqueting, el tipus de continguts i llenguatge,
atenció al client, etc.
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Taller de Podcasts per a periodistes.- Barcelona. Divendres
31 de gener i 7 de febrer (de 10.00h a 14.00h) - Els podcasts
estan conquerint noves audiències a la vegada que es transformen en poderoses eines de comunicació i màrqueting digital.
Enrique San Juan ens ensenyarà com produir podcasts de qualitat que generin audiència, fidelitat, repetició, subscripcions i
una oportunitat de negoci o laboral per a periodistes, ja sigui en
l’àmbit personal o com a part d’una organització.
Com utilitzar Instagram stories.- On line. Del dilluns 3 al dissabte
29 de febrer (8 hores) - Amb aquest curs, dissenyat per Laia Ros,
aprendrem a fer servir Instagram stories per explicar noticies o
transmetre missatges de forma innovadora. Coneixerem les eines
que té l’aplicació i practicarem construint un conjunt d’històries.
Iniciació al SEO: SEO intern i longtail.- On line. Del dimarts
4 al dissabte 29 de febrer (10 hores) - L’objectiu del programa,
impartit per Pilar Yépez, és entendre què és SEO des d’una
perspectiva global, analitzant com funciona la cerca i practicant
les tècniques per treballar el posicionament orgànic.
Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Barcelona. Dimarts 5 i
12 de febrer (de 09.30h a 14.30h) - Amb aquest curs, Josep Mª

Brugués vol ensenyar als participants a plantejar, desenvolupar
i dur a terme un pla de comunicació estratègic en totes les seves fases (auditoria, missió i visió; estratègies; públics; accions;
avaluació i control) en el marc de qualsevol tipus d’organització
i tenint en compte les darreres tendències en comunicació corporativa i els nous canals d’informació.
Protecció de dades per a periodistes.- On line. Del dimecres
5 al dissabte 29 de febrer (10 hores) - Les noves normatives sobre protecció de dades han impactat en les tasques dels mitjans
de comunicació i dels gabinets de premsa. El curs, a càrrec de
Genís Margarit, donarà resposta als principals interrogants en
la matèria.
Indesign per a periodistes - Nivell avançat.- Barcelona. Dijous
6, 13 i 20 de febrer (de 15.30h a 18.30h) - L’objectiu del curs,
dirigit per Susana Alonso, és aprofundir en els estils de text,
taules i objectes. Aprendre a utilitzar les accions automàtiques
que porta Indesign i crear a classe una pàgina amb tots els
elements que pot tenir un reportatge. Per finalitzar, donar-li una
sortida al document creat en pdf i html.
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Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions
CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)
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L’univers del contingut: Enguany
es faran realitat tres panorames
diferents?
Per Marketing Directo
Aquestes setmanes darreres han vingut carregades d’informes
que donen carpetada al 2019 i estimacions sobre el què depararà a la indústria del màrqueting, la publicitat i el món dels
negocis aquest nou any. Les prediccions vénen d’arreu, això sí,
cada vegada més precises i probables.

El que sembla indubtable és que la tecnologia jugarà un paper
fonamental en els canvis que es produeixin tant en les grans
companyies com en la vida quotidiana de les persones. Adam
Singolda, fundador i CEO de Taboola, s’ha atrevit a posar sobre
la taula tres canvis que podem esperar aquest 2020 i que recull
el digital Adweek:
1. Netflix començarà a incloure anuncis
Singolda creu fermament que el gegant de l’streaming entrarà
per fi en el negoci publicitari. 2019 ha estat un any de transformació per als serveis de streaming i, encara que Netflix hagi
regnat al seu aire durant un temps, l’arribada de Disney+ i
Apple TV+ o l’enfortiment d’Amazon, que és ja la tercera companyia publicitària més gran dels Estats Units, manté en alerta
a la plataforma de contingut. Disney, per la seva banda, ofereix
un paquet amb Disney+, Hulu i ESPN, que inclourà el nivell
estàndard de Hulu amb publicitat, a ben segur.
Tot sembla indicar que la destinació de Netflix passarà per les
urpes de la publicitat, segons afirma l’expert.
2. Apple viurà un fracàs amb iTunes en altres televisors
“El major conflicte d’Apple és portar la màgia que tots estimem
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utilitzar en el regne d’Apple fora de les seves parets a l’associarse amb altres”, assegura Singolda, que afirma que, perquè la
companyia de la poma tingui èxit en la seva estratègia de serveis, ha de “ser omnipresent i oferir el seu contingut a tot arreu”.
El CEO de Taboola té dubtes respecte a l’èxit que tindrà Apple associant-se amb Samsung i oferint contingut a través d’iTunes. “Aquest
serà l’any en què haurem de veure a Apple evolucionar en una nova
companyia culturalment sota el lideratge d’Eddy (Cue) o fracassar
en aquest nou món de serveis a què tots ens dirigim”, indica.
3. Els dispositius físics ajudaran a salvar el periodisme
El tercer punt en què es deté Singolda és a les notícies com
un servei que ha pres impuls en 2019 i que continuarà en auge
aquest any acabat d’estrenar gràcies a plataformes com Fire
TV, Roku o Amazon, que va llançar un agregador de notícies
per als seus 37 milions d’usuaris actius. D’altra banda, recorda
que Samsung ven aproximadament 700 milions de dispositius a
l’any, creant “una oportunitat massiva per mostrar notícies que
són importants per als consumidors”.
“L’oportunitat per al món físic de salvar col·lectivament el periodisme és enorme, i veurem molt més durant aquest 2020”,

afegeix. L’èxit l’obtindran, aleshores, les plataformes i dispositius que ofereixin periodisme de qualitat i contingut en vídeo
de manera segura per a la marca o dirigeixin el trànsit als llocs
dels editors o a les aplicacions OTT atorgant més control als
publishers.
Finalment, Singolsa afirma que les empreses hauran de sortir
de la seva zona de confort i “evolucionar més enllà dels seus
enfocaments tradicionals”, ja sigui a través d’associacions no
convencionals o bé de nous tipus de models de negoci. (Infografia: Adweek)
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Un exemple de bon periodisme
Per Joaquín Rábago / La Opinión de Málaga

El Neue Zürcher Zeitung (NZZ) és un dels millors diaris europeus. Porta publicant-se des de gener de 1780, quan, com
recordava l’altre dia el seu director, les colònies britàniques
acabaven d’independitzar-se del Regne Unit i s’entreveia ja la
Revolució francesa.
El diari zuriquès, de tendència liberal conservadora, tracta sempre els temes amb serietat i profunditat, els documenta i contex-

tualitza i, a diferència d’altres diaris, prefereix sempre la reflexió
a la rapidesa, que per a això últim estan les agències informatives i la ràdio. Molts dels temes que aborda, els tracta in extens,
el que requereix temps, una cosa de la que no tothom sempre
disposa, però a la fi el lector atent es veurà recompensat perquè entendrà millor el què passa al seu voltant.
L’altre dia, el NZZ publicava a quatre columnes i en portada un
article del seu director, Eric Gujer, titulat “Es pot confiar en els
mitjans?”, en el qual explica que en temps convulsos com els
actuals, temps d’inseguretat i confusió, és més necessària que
mai l’existència d’una premsa seriosa. Al segle XVIII, recordava
Gujer, la burgesia va utilitzar la impremta no només per informar-se, sinó també per trencar el monopoli informatiu de la Cort
o de l’Església. Avui la premsa ha de defensar-se, per contra i
sobretot, dels rumors que circulen per les xarxes socials.
Qualsevol que tingui un compte en una xarxa social, ja sigui Facebook o Twitter, pot ser avui el seu propi editor, és a dir, publicar les seves opinions, de manera que el periodisme tradicional
ha perdut el privilegi de què gaudia des de la seva aparició. Ja
no és l’únic que filtra i decideix quines notícies es publiquen. I,
no obstant això, o potser per això, és més necessària que mai
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l’existència d’un periodisme diguem-ne “professional”, capaç de
posar ordre en aquest caos entre informatiu i manipulador que
ens aclapara i ens impedeix distingir, no ja només la veritat dels
rumors, sinó, una cosa també molt important, el fonamental del
que és accessori.
Un periòdic no és un simple producte sinó que comporta “una
dosi d’identitat, que va niant al cervell i al cor del lector” i permet
que aquest s’identifiqui amb una determinada capçalera. No es
tracta d’una mercaderia qualsevol, sinó que implica una relació
al mateix temps intel·lectual i afectiva: una relació de confiança.
Pot tractar-se d’un diari conservador, progressista o de centre,
en paper o en versió electrònica, generalista o local, però ha de
ser inconfusible i diferenciar-se d’altres per la seva visió de la
societat i del món, per com, sense tergiversar les informacions,
les selecciona, ordena i contextualitza, orientant en tot moment
al lector. No té res a veure aquest tipus de periodisme amb el
que veiem que es practica tantes vegades, un periodisme que
es fa ressò, sense molestar-se tan sols en filtrar-los, de rumors
i falsedats, que editorialitza des de la primera fins a l’última pàgina, fins i tot en els peus de foto.

En una societat cada vegada més fragmentada, el bon periodisme és més important que mai. Són necessaris periòdics que
no siguin claveguerons pels quals circulen les aigües fecals de
certa política, sinó que ens permetin veure millor enmig de la
boira, que ajudin a construir ponts i a fer una ciutadania cada
vegada més responsable. Ens hi va la democràcia. (Infografia:
zigzag digital)
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Marc Marcè: “Regió7 ha arribat lluny
perquè ha estat ambiciós, mai s’ha
conformat”
Per Quim Miró | Comunicació21

explicar com Regió7 s’ha convertit en una capçalera de referència en la premsa local a Catalunya.
Vostè va iniciar-se en el periodisme fent crítica
d’espectacles.
Sí, vaig començar a La Gazeta de Manresa i després al diari
El Pla de Bages. Aleshores ni tan sols tenia clar si acabaria
estudiant periodisme. Feia crítica tan sols perquè m’agradava
la música.
(...)

Marc Marcè (Manresa, 1963) és periodista i director del diari
Regió7. La seva trajectòria en el periodisme comença i acaba
a Manresa. Després de llicenciar-se i fer uns estudis sobre comunicació a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA),
va aterrar a Regió7 d’on ja no s’hi ha mogut. La seva progressió
l’ha dut fins a ser-ne el director. Marcè atén Comunicació 21 per

Regió7 acaba de sumar 40 anys. Quina ha estat la fórmula
d’èxit?
N’hi ha dues: la primera, la capacitat de connectar amb un lector als anys 80 quan el diari es jugava la possibilitat d’arrelar
en un espai humà, econòmic i social determinat; i la segona,
l’ambició per a no haver-se conformat mai.
Què els ha dut l’ambició?
El primer i el segon any, el diari s’editava dos dies a la setmana. A Vic, per exemple, s’hi van conformar i en canvi, a Regió7
no només vam consolidar-ho sinó que vam anar incrementant
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la nostra presència als quioscos un dia més fins a arribar a
aparèixer cada dia de la setmana. Amb un periodisme rigorós
i proper, vam apostar per fer el salt del blanc i negre al color
i per un disseny amb la mateixa qualitat que els mitjans que
s’editen a Barcelona. No vam conformar-nos en pensar que per
Manresa ja era suficient, sinó que vam anar més enllà. Som
conscients que estem lluny de ser un mitjà espectacular i del
que voldríem haver arribat a ser. Ara bé, aquesta ambició és la
que ha permès a Regió7 arribar lluny i ser el mitjà de referència
a la Catalunya Central.
Regió7 va crear el concepte de Catalunya Central. Va ser la
manera de col·locar-se al mapa?
Sí, era un territori que administrativament no existia i, des dels
inicis, Regió7 va detectar que hi havia una realitat humana al
Bages, el Berguedà i el Solsonès. Hi havia una necessitat de
disposar d’un mitjà propi que interpretés un tarannà concret.
Un cop consolidat el projecte al cor de la Catalunya Central va
arribar l’expansió cap a altres comarques.
Van fer-se forts a l’Anoia i el Montserratí.
El punt més àlgid de Regió7 va permetre editar dues edicions
completament diferenciades a Manresa i Igualada. A més, hi

havia suplements setmanals al Baix Llobregat Nord, el Berguedà i el Solsonès.
L’expansió de Regió7 quan va tocar sostre?
El moment de màxima difusió de Regió7 va tenir lloc el 2007.
Durant la segona meitat dels anys 90, coincidint amb el trasllat
a la seu actual, el diari va créixer en tots els sentits: en difusió,
en abast territorial, en personal i en nombre de publicacions.
En els primers anys del 2000 es va consolidar el creixement, i
a partir del 2007 la caiguda de l’activitat econòmica i, de retruc,
de la publicitat ho va escapçar absolutament tot. L’impacte va
ser molt fort.
Què va provocar aquest impacte?
Durant aquest temps s’ha aconseguit salvar el nucli dur de la
redacció central i s’ha mantingut gairebé intacta. El que s’han
aprimat són els productes i serveis complementaris que eren
possible quan el negoci anava com un coet i que ara ho fan
impossible. Tot i l’impacte de la crisi econòmica i el canvi tecnològic, el contingut periodístic i l’exigència s’ha preservat amb
molta fermesa. En símils gastronòmics, Regió7 ha mantingut el
filet i ha aprimat el guarniment del plat.
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Quines van ser les conseqüències en xifres?
En el punt més àlgid de Regió7 va arribar a comptar amb 120
professionals. Ara som la meitat, una seixantena, tot i que
en aquests números hi ha trampa. D’aquestes 120 persones
s’incloïa un servei de distribució externalitzat format per una
trentena d’empleats. Per tant, els números més exactes són
que de 90 treballadors vam passar a 60, aproximadament. La
tecnologia també ha provocat optimitzar els processos de treball que ara es fan d’una altra manera.
Té més mèrit la capacitat de resistència que tenen els mitjans locals que els d’àmbit nacional?
Els mitjans d’àmbit local resisteixen per ells mateixos o no resisteixen. Els d’àmbit nacional, molts d’ells hi ha qui té interès
a què resisteixin. Ho fan perquè representen una determinada posició ideològica i hi ha qui els ajuda. Això en els mitjans
d’àmbit local no passa.
Quant als continguts, el valor potencial de Regió7 és tenir presència constant i cobrir un espai al qual gairebé mai
arriben els mitjans d’abast nacional?
La raó de ser de Regió7 és el microlocalisme, un concepte que
està tan de moda. Qui s’ocupa de la vida diària dels pobles de

la nostra zona d’influència? Nosaltres. Telecinco apareixerà un
dia que hi hagi un assassinat múltiple, però no informarà de res
més.
La premsa de proximitat continua sent la millor escola per
als futurs professionals?
Sens dubte! Els mitjans locals et permeten tocar de peus a terra
i tenir-ho tot molt més a l’abast. La prova és que Regió7 ha estat una gran escola de periodistes que han fet carrera a mitjans
d’abast nacional. Això demostra que a Regió7 van aprendre bé
l’ofici, la mentalitat de treballar i de l’esforç que requereix fer bé
el periodisme.
Aquesta tendència es manté?
Quan el sector de la comunicació estava en expansió hi havia
mitjans que creixien, projectes que s’expandien i es contractava
a professionals. Per tant, era més factible veure que aquells qui
començaven per la base de la piràmide anessin tirant amunt.
Ara aquest ascensor està aturat perquè aquesta piràmide està
molt qüestionada. La tendència està estancada i espero que
sigui de forma transitòria fins que acabi la crisi del model de
negoci. Ara mateix, al que s’aspira és a no tirar avall.
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S’ha generat una precarietat laboral que s’ha accentuat en
els darrers anys. Com es combat?
Fent que el negoci torni a funcionar. La precarietat laboral va
aterrar quan el negoci es va afeblir. Als anys 90, els grans mitjans eren màquines de pagar salaris molt llaminers. Actualment aquests salaris només els gaudeixen els professionals
del sector públic i aquells qui mantenen les condicions laborals
d’aquella època. Tot al contrari que aquells que s’incorporen al
sector per primer cop enmig d’una situació de precarietat.
Quin és el repte més proper que té el sector?
L’impacte de la crisi econòmica va tocar fons i el mercat està
estable. Ara estem expectants a veure si aconseguim trobar un
model de negoci a través d’internet que compagini el paper i
el web, i que faci que internet sigui una font d’ingressos com
correspon a una font d’informació espectacular. El negoci de la
comunicació té la paradoxa d’oferir gratuïtament un producte
que té un gran cost, i és una anomalia que s’ha d’anar resolent.
És un procés que encara ha de tocar el cim. (Foto: Regió7)
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Els mitjans es llançaran durant aquest
any a activar els seus paywalls
Per Puro Marketing

Han estat un dels elements sobre els quals més s’ha parlat i
debatut en els últims anys entre els responsables dels mitjans
de comunicació, especialment entre els responsables dels diaris de sempre que estaven intentant trobar el seu lloc al mig de
l’entorn digital (i amb això una nova font d’ingressos que cobrís
la caiguda que estaven vivint els seus diaris de paper). Parlem
dels paywalls, els murs de pagament.

La idea no és exactament nova. Ja fa uns quants anys, els mitjans tradicionals ja ho van intentar, però sense gaire èxit. Els
consumidors no estaven disposats a pagar per les notícies i no
estaven tampoc acostumats a pagar pels continguts als quals
accedien en línia. Les coses han canviat, però, en els últims
anys.
D’una banda, els internautes s’han acostumat als models de
subscripció, que són ubics i que s’han reorganitzat ja diverses
indústries. Paguem per veure sèries, pel·lícules i documentals
sota demanda en plataformes VoD que tenen cada vegada més
pes en la indústria de l’entreteniment (aquest any Netflix ha
aconseguit 22 nominacions als Oscars, de les quals dues a la
millor pel·lícula per dos llançaments diferents). La idea de pagar per accedir a alguna cosa a la xarxa no resulta tan estranya
per al consumidor com ho era anys enrere.
D’altra banda, els mitjans necessiten sí o sí aquests ingressos.
La publicitat no els permet ser rendibles (i la crisi econòmica de
fa uns anys va reduir notablement els seus ingressos associats)
i les seves edicions en paper estan en una profunda crisi de
distribució, lectors i ingressos publicitaris.
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Tot això fa que cobrar per accedir a les notícies sembli el moviment més lògic. Les grans capçaleres de prestigi de la informació
econòmica, com el Financial Times o The Wall Street Journal,
van ser de les primeres a passar-se a el model de pagament.
A favor seu comptaven amb un públic amb alt poder adquisitiu,
per què els seus continguts resultaven crucials. A la fi i al el cap,
el que es pot llegir en aquestes capçaleres no es pot llegir en la
seva competència. És un contingut de qualitat, únic i propi.
Després, les capçaleres nord-americanes més populars es van
anar passant al format. Ho van fer primer les de referència i
després les van seguir capçaleres més de nínxol. Ara mateix,
pràcticament tots els grans mitjans tenen actiu algun sistema
de subscripció i algun model d’accés limitat a continguts. A The
New York Times, per exemple, es poden llegir deu continguts
gratis al mes. Exhaurits aquests continguts -que es controlen
amb un sistema de “logueo” (log in), per fer inviable el “truc de
la manera espia” - cal passar per caixa.
Ara que els mitjans dels Estats Units han fet el model molt més
comú i habitual, la resta dels mitjans d’una manera global s’estan
sumant a la tendència. A Espanya, els mitjans s’ha resistit durant
molt temps a recuperar la idea del model de pagament, ja que els

consumidors no semblaven gens disposats a pagar per accedir a
les notícies. No obstant això, cada vegada més capçaleres s’han
anat sumant a les barreres per accedir al contingut. Moltes capçaleres d’àmbit autonòmic o regional, com Faro de Vigo o La Voz de
Galícia, ja limiten continguts: una part important de les seves notícies queda sota un mur de pagament que només s’obre al subscriptor. I les capçaleres d’àmbit estatal no es quedaran enrere.
El Mundo va ser la primera de les capçaleres de Madrid que va
recuperar el mur de pagament, activant el seu paywall l’octubre
passat. Per poder llegir tots els seus continguts, calia pagar
7,99 euros al mes a partir d’aquest moment. El País no va activar llavors un mur de pagament, encara que sí una subscripció.
Per poder accedir a certs continguts calia crear-se un perfil a la
capçalera amb una adreça de correu electrònic. Potser va ser
el primer moviment per acostumar als seus usuaris a un accés
limitat als continguts. Perquè, ara, El País farà pagar per les
notícies. Els plans del mitjà són els d’activar durant aquests
primers mesos del 2020 el seu paywall.
Un canvi en el model
I el mitjà no estarà sol. L’últim estudi del Reuters Institute for the
Study of Journalism at Oxford apunta que el pas a formats de
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pagament serà una de les grans tendències dels diaris durant
2020 i que el canvi es notarà especialment al sud d’Europa (on
fins ara prevalia el model freemium).
Els mitjans espanyols, apunten en les conclusions de l’estudi,
estan per tant canviant per complet el seu model d’operacions.
Fins ara, havien apostat pels continguts que generaven molts
lectors, una estratègia basada en l’escala (moltes visites, molts
clics, molta publicitat servida).
Amb això, però, havien arrossegat la seva imatge, recollint
una certa fama d’haver baixat la qualitat del seu periodisme i
d’incentivar el clickbait. Per a un model de subscripció, no queda més remei que tornar als continguts de qualitat, que són
els únics que els lectors voldran pagar. (Infografia: Clases de
Periodismo)
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Periodisme, tendències i prediccions
de la tecnologia 2020
Per Nic Newman, senior research associate / Reuters Institute
for the Study of Journalism
L’informe Periodisme, mitjans i tendències i prediccions tecnològiques 2020,
de l’Institut Reuters, analitza
el que està per venir aquest
any, i quins elements marcaran la pauta en el món dels
mitjans de comunicació i la
tecnologia. En primer lloc,
una de les qüestions que
més preocupa als enquestats és que hi ha una bretxa de confiança amb la indústria dels mitjans de comunicació.
L’estudi es basa en una enquesta realitzada a 233 alts executius de 32 països i es complementa amb cinc assaigs que
analitzen el que està per venir en aquest nou exercici. Gairebé
tres quartes parts dels enquestats (73%) diuen sentir-se con-

fiats o molt confiats sobre les perspectives de la seva empresa
el 2020. Una avaluació que des de l’Institut Reuters perceben
com “optimista”, a causa de la contínua incertesa política i comercial. A dia d’avui, moltes editorials confien en els ingressos
que vinguin directament dels lectors i en què les estratègies de
diversificació comencin a donar els seus fruits.
No obstant això, aquests mateixos executius dels mitjans tenen
menys confiança en el periodisme en general (46%) i en el periodisme d’interès públic en particular.
El model de subscripció, davant un any clau
En segon lloc, es col·loca el pagament per lector en els mitjans.
Els editors continuen apostant fortament pels ingressos dels lectors, i la meitat diu que aquest serà el seu principal flux d’ingressos
en el futur. El 35% pensa que tant la publicitat com els ingressos
dels lectors seran igualment importants, amb només un de cada
set fixant les seves esperances només en la publicitat.
“Els motors de creixement i els ingressos dels lectors tenen
perspectives molt positives; els ingressos per publicitat segueixen sent una preocupació important”, diu Jon Slade, director
comercial del Financial Times.
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Aquest any, els mitjans de comunicació del sud d’Europa
s’inclinaran més per la subscripció. A Espanya, ja hem vist com
mitjans de l’abast d’El Mundo han començat a cobrar per contingut premium, i altres, com El País o ABC també començaran
a implementar-lo aquest mateix any.
Segons l’estudi, aquest és un canvi fonamental, però no funcionarà immediatament, i no funcionarà amb tots els mitjans espanyols. Creiem que en la majoria dels països hi ha un grup limitat de
persones amb estudis de nivell i més interessades en les notícies
d’alta qualitat, originals i distintives per les que pagaran. No pagaran pel mateix de sempre. És per això que El País i El Mundo
estan canviant les seves estratègies, perquè veuen l’oportunitat.
Els ingressos per publicitat encara són els més importants, però
el seu propòsit principal és atreure i retenir lectors , no complaure als anunciants. Això canvia els incentius i la naturalesa del
periodisme. Per tant, “el contingut de pagament serà un model
més difícil per als diaris i per a les notícies locals, de manera que hauran de buscar altres fonts d’ingressos. En qualsevol
cas, l’estudi també assenyala que les publicacions més petites
també estan tenint èxit a través d’una varietat de models de
subscripció. No obstant això, l’èxit no està garantit.

Les dades pròpies
L’informe suggereix que la recopilació de dades pròpies es
convertirà en un enfocament clau per als editors aquest any,
a causa de la reducció de el suport de galetes dels principals
navegadors i l’enduriment de les normes de privacitat a Europa
i els Estats Units. Però la combinació de barreres de pagament
i de registre corre el risc de posar més traves en el camí dels
usuaris ocasionals de notícies.
Pel que fa al lideratge digital, les dades de l’estudi afirmen que
Google és més popular que Facebook i que la resta d’actors. Els
editors segueixen sent més positius sobre Google i Twitter que
Apple, Facebook, snapchat i Amazon quan es tracta d’iniciatives
per donar suport al periodisme. Més de la meitat dels enquestats
van qualificar Google com la millor, però totes les altres plataformes van atreure un sentiment més negatiu que positiu.
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Veieu el gràfic que indica el grau d’acceptació que tenen els
enquestats sobre les diferents empreses amb iniciatives per
donar suport al periodisme. Certament, Google va aconseguir
la puntuació més alta. Això reflecteix la gran quantitat d’editors
en l’enquesta que són receptors actuals o passats dels fons
d’innovació de Google (DNI o GNI) i que col·laboren amb la
companyia en diversos productes relacionats amb notícies. Pel
que fa a Facebook, té la puntuació més baixa, el que podria reflectir la desconfiança històrica dels editors després d’una sèrie
de canvis en l’estratègia de la xarxa social.
Els editors no tenen esperances que els governs o els reguladors puguin ajudar molt amb noves iniciatives, com la directiva de la UE coneguda com “the link tax” (impost d’enllaç). Els
editors senten que les intervencions dels responsables polítics
tenen més probabilitats de perjudicar (25%) en lloc d’ajudar
(18%) a el periodisme, i la majoria sent que no faran cap diferència (56%).
La diversitat és una altra de les grans preocupacions per a
aquest 2020. L’estudi desprèn que hi ha grans avenços, però
no en totes les àrees. Els editors enquestats diuen que han fet
grans avenços en la diversitat de gènere, amb un 76% creient

que la seva organització està fent una bona feina. No obstant
això, es qualifiquen de pitjor manera en diversitat d’àrees no
metropolitanes (55%), diversitat política (48%) i diversitat racial (33%). Dins d’aquestes mitjanes es detecten diferències
regionals significatives, amb els editors escandinaus molt més
segurs de la diversitat de gènere que els editors en altres parts
d’Europa.
Cal atreure i retenir talent en tecnologia
La manca de diversitat també pot ser un factor per atraure nous
talents a la indústria. Els editors tenen molt poca confiança que
poden atreure i retenir talent en tecnologia (24%) i ciència de
dades (24%), així com en la gestió de productes (39%). Hi va
haver més confiança en les àrees editorials (76%).
En cinquè lloc, l’estudi revela que s’espera, de nou, un gran
any per als podcasts. Més de la meitat dels enquestats diuen
que impulsaran diversos tipus d’iniciatives de podcast aquest
any. El diari britànic The Times és un dels molts que llançaran
un podcast de notícies diari en 2020. Altres estan invertint en
formats de xat, entrevista o documentals. Per exemple, el diari
francès Le Monde, ha llançat recentment tres noves sèries de
podcast adaptades d’articles d’investigació.
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S’espera que els ingressos per podcasts creixin al voltant d’un
30% anual per sobrepassar la barrera dels mil milions de dòlars
en 2021 als Estats Units. En altres llocs, els ingressos han estat
més minsos i molts editors encara no estan convençuts i s’han
frenat. Altres busquen crear nous serveis per a dispositius de
veu o convertir articles de text en àudio per capitalitzar la creixent escolta entre els joves.
Finalment, la intel·ligència artificial (IA) serà una altra de les
protagonistes en 2020 segons l’estudi, ja que els editors tracten d’intensificar el seu ús a les redaccions, amb l’objectiu
d’impulsar una distribució més efectiva del contingut. Més de
la meitat dels enquestats diuen que crear millors recomanacions serà molt important aquest any, seguit d’usos comercials
com l’ús d’IA per apuntar a subscriptors potencials i optimitzar els murs de pagament (47%), i impulsar una major eficiència en la sala de redacció a través de l’etiquetatge assistit per
intel·ligència artificial (39%).
La Intel·ligència Artificial s’està desenvolupant més lentament
a Espanya que en altres països, però sí, els editors estan experimentant amb la IA per ajudar a proporcionar serveis més
personalitzats i també per automatitzar alguns aspectes a les

redaccions. Els usos principals es troben a la programació de
portades i sistemes de recomanació, però també veiem proves de programari de substitució automàtica i etiquetatge automàtic. A més, la intel·ligència artificial també està ajudant a
identificar l’oferta més indicada per atreure nous subscriptors
potencials. (Infografies: Reuters Institute)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als lectors, gratuïtament,
l’informe Periodisme, mitjans i tendències i prediccions tecnològiques 2020, de l’Institut Reuters. CLICAR AQUÍ
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Les Universitats estan preparades per
formar els periodistes del futur?
Per Pablo Arjona / Dircomfidencial

Cada any es graduen a Espanya uns 3.500 nous periodistes
en la multitud d’universitats que ofereixen aquest títol entre la
seva oferta acadèmica. La xifra de nous titulats en Periodisme
s’ha estabilitzat entre 2015 i 2018. En aquest últim any (no hi ha
dades de 2019, encara) van obtenir el graduat 3.419 alumnes,
dels quals la majoria -2.170- són dones. Són dades de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), recollides per l’Informe Anual de
la Professió Periodística.

Des del 2007 fins al 2014, el nombre de graduats anuals no va
parar de créixer, fins a arribar a aquest últim exercici els 3.914
titulats en Periodisme, xifra mai registrada abans. Aquest gran
augment s’ha produït, entre altres factors, per la florida de nous
centres que ofereixen Periodisme entre les seves carreres universitàries. Però, curiosament, coincideix amb l’època de major
destrucció d’ocupació que es recorda en la professió. Durant
la crisi econòmica, més de 12.000 periodistes van ser acomiadats dels seus llocs de treball. Això no va impedir que cada
vegada més estudiants triessin Periodisme com a carrera universitària. Des que hi ha dades -a partir de 1975- el nombre de
llicenciats o graduats en Periodisme frega els 100.000 (exactament 98.320). La pregunta és: d’aquesta quantitat de graduats,
quants estan treballant com a periodistes actualment?
Fora de l’àmbit universitari, hi ha dubtes que els centres estiguin
adaptats per oferir solucions professionals als nous graduats en
Periodisme. Javier Galán, vicesecretari de l’Associació de la
Premsa de Madrid (APM) i president de la Comissió de Formació i Ocupació, creu que les facultats “han fet, o estan fent,
transformacions en temaris i assignatures, encara que bé és
veritat que els canvis es produeixen a tal velocitat que el sistema de gestió universitari no és capaç d’assimilar-los”. No
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obstant això -precisa el periodista-, “ja hi ha algunes facultats
que s’han adaptat i estan aconseguint que els seus estudiants
acabin adequadament formats per desenvolupar la seva tasca
professional en aquest nou entorn”.
Galán també apunta que “aquests canvis que s’han de dur a terme a la formació dels periodistes no poden relegar a un segon
pla els ensenyaments sobre els valors deontològics i principis
bàsics que han sostingut aquesta professió al llarg dels segles.
El model que s’hauria de plantejar és aconseguir periodistes
destres en les noves tecnologies però fonamentats en els principis deontològics i socials d’aquesta professió”, conclou.
La visió universitària
Per Humberto Martínez-Fresnada, director del Grau de Periodisme de la Universitat Francisco de Vitòria (UFV), la formació
del futur periodista ha de “combinar el coneixement d’aquelles
habilitats tècniques que vagin sorgint (nous formats i llenguatges) amb la conservació dels grans valors i el coneixement de
les grans qüestions culturals que dotin als futurs professionals
de la capacitat crítica i el coneixement molt més connectat amb
la realitat que els ajudi a buscar i explicar la veritat”.

La degana de la Facultat d’Humanitats i Ciències de la Comunicació del CEU, Maria Solano, aposta per una formació basada
en la “conjunció del periodisme més humanista -el que comprèn que tot neix d’aquesta antropologia que ens permet interpretar a la personalitat i del comunicador digital que s’acosta
amb mirada crítica a l’entorn, utilitza les més potents eines per
desentranyar la veritat i genera un cercle virtuós de veritat en
la societat interconnectada, està, sens dubte, entre les professions de el futur”.
Des de la Universitat de Navarra, Javier Serrano, vicedegà
d’Ordenació Acadèmica, sosté que “la docència actual ens
exigeix impartir assignatures natives digitals per l’ús d’eines i
models. I perquè l’estudiant d’avui en dia és, al seu torn, nadiu
digital”. A més de la revolució digital, el vicedegà no s’oblida
del “desenvolupament institucional, tant en els àmbits corporatiu com a públic de la comunicació i reputació”; que també ha
marcat l’evolució de la professió periodística en els últims anys.

