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Els internautes fan servir el mòbil
durant 48 dies complets a l’any,
segons un estudi
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

edició de l’informe analitza en profunditat les principals dades
sobre consum, ús i tendències dels dispositius mòbils, tenint
en compte més de 40 fonts diferents d’informació, organitzades en 11 apartats, Ús del mòbil, 5G, Dispositius Connectats,
Assistents Virtuals, Hàbits de consum mòbil, Ús d’Apps, Mòbil
i Xarxes Socials, Comerç electrònic mòbil, Màrqueting Mòbil,
Banca Mòbil i Pagaments Mòbils.
Per Fernando Rivero, CEO de Ditrendia, “aquesta nova edició
del nostre informe Mobile arriba en un moment crucial ja que,
en un any tan peculiar com aquest en què gràcies a l’entorn digital i mobile consumidors i marques hem pogut continuar consumint i oferint serveis malgrat el coronavirus, comprendre com
han canviat els hàbits de consum mòbil i les noves tendències
pot ajudar a les empreses a aprofitar millor aquest entorn en la
nova normalitat”. De fet, l’Informe inclou dades concretes sobre
l’impacte del coronavirus en els hàbits de consum mòbil, tant a
Espanya com al món.

La consultora Ditrendia ha presentat el seu nou estudi Informe
Ditrendia Mobile a Espanya i al Món 2020, per al qual ha comptat amb el suport de l’Associació de Màrqueting d’EspanyaMKT i la Associació de Màrqueting Mòbil-MMA. Aquesta nova

Entre les principals troballes i conclusions de l’informe, queda
palès que l’àmbit mòbil ha arribat a la seva maduresa. Mentre
que l’accés a internet des de la resta dels dispositius no deixa
de caure, més de la meitat del trànsit web al món es realitza
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ja des del mòbil (un 53,3%, el que suposa un 8,6% més que
en 2019). De fet, el mòbil continua sent el dispositiu d’accés
a internet més utilitzat pels espanyols, amb una taxa de penetració del 80%, i cada vegada es distancia més de les xifres
d’ús d’altres dispositius. Tant és així que el 43,1% creu que no
necessita un altre dispositiu més que el mòbil per a les seves
activitats a internet.
Més enllà d’això, tot i que la tecnologia 5G tot just acaba
d’enlairar-se, l’ús de dispositius connectats a Espanya també
ha augmentat un 67% en els últims dos anys, generant en els
usuaris una experiència tan positiva que el 87% dels espanyols assenyala que no renunciaria als beneficis que obtenen
dels dispositius i solucions connectades. SmartWatch, cotxes i
electrodomèstics connectats, endolls intel·ligents i aplicacions
de control d’accessos i eficiència energètica a la llar són els
que més utilitzem, més enllà del mateix smartphone. També
augmenta l’ús dels assistents virtuals, bé per veu o mitjançant
chatbots, tant al món com a Espanya on ja són utilitzats pel
70% dels espanyols.

Cada vegada fem servir més el
mòbil, per a realitzar més coses
i durant més temps, el que ha
provocat que siguem usuaris
cada vegada més addictes, impacients i exigents. De mitjana,
el 2019 els usuaris en el món
hem passat 3h 22 minuts al dia,
o el que és el mateix, gairebé
48 dies complets dedicats al
nostre telèfon intel·ligent. La nostra vida, per norma general,
està totalment connectada tant dins com fora de casa. A Espanya, de les 5 hores i 14 minuts que passem al dia utilitzant internet, dediquem dues hores i mitja al dia al mòbil, xifra que augmenta fins a les 6 hores en el cas dels joves de 18 a 24 anys.
El 70% d’aquest temps el dediquem a parlar amb els nostres
amics o família, bé a través d’aplicacions de missatgeria instantània (WhatsApp se’n porta un 41,1%) o xarxes socials (amb Facebook al capdavant, amb un 25%). De fet 29 milions d’espanyols
són usuaris de xarxes socials, a les quals dediquen una mitjana
de gairebé dues hores a el dia des d’una mitjana de 8,4 comptes
per usuari . Som usuaris tan actius, de fet, que superem la mitja-
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na mundial en l’ús d’aplicacions en totes les categories excepte
en les de cites, fins al punt que 7,6 milions d’espanyols es consideren addictes als seus dispositius. Un 61% afirma que mirar el
telèfon és el primer i l’últim que fa cada dia, i 3,7 milions no pot
passar més d’una hora sense consultar-ho.
Un dels factors més relacionats amb aquest fenomen és el món
de les vendes mòbils, que s’han triplicat en els últims quatre
anys, passant de menys d’un bilió de dòlars en 2016 a gairebé 3 bilions de dòlars en 2020, sent a Espanya ja 10,7 milions d’espanyols els que compren pel mòbil. Ho fem perquè
ens resulta còmode (49,1%), principalment per comprar oci,
moda, calçat i complements o salut i bellesa, però també som
exigents, ja que el mòbil és el dispositiu amb una major taxa
d’abandonament durant la compra. Ens molesta esperar gairebé tant com ens molesta la publicitat, com indica un 62% dels
compradors i un altre 48% que utilitza bloquejadors d’anuncis.
D’altra banda, el mòbil és el dispositiu més usat arreu del món per
fer gestions bancàries digitals (59%), seguit de l’ordinador (32%)
i finalment de la tauleta (7%). De fet, l’entorn digital ha superat ja
a la sucursal com a principal canal per a determinats segments
claus com la generació dels millennials. A Espanya encara no

arribem aquestes dades, aquí el canal preferit per fer transaccions bancàries segueix sent l’ordinador (66%), mentre el mobile
(mòbils i tauletes) ja està en segon lloc (59%), superant l’anar a
una oficina bancària (46%) o fer l’operació per telèfon (11%). A
més, les aplicacions bancàries tenen la millor taxa de retenció
respecte a la resta d’aplicacions mòbils. No obstant això, malgrat
aquest creixement, molts bancs s’estan quedant enrere respecte
a les fintech, els usuaris actius mensuals creixen a un ritme del
20% mentre que els bancs creixen al 15%.
El 2020, la tendència més marcada entre les preferències de pagament de consumidor segueix sent l’auge dels moneders virtuals o carteres mòbils (mobile wallets, digital wallets o ewallets).
El volum de transaccions de pagaments mòbils en el punt de
venda es preveu que ascendeixi a 901 mil milions d’euros en
2020 a tot el món, amb un valor mitjà de transacció per usuari
de 700,7 € el 2020 (2.349m € a Espanya). Malgrat això a Espanya, els consumidors utilitzen principalment l’efectiu per al pagament en punt de venda (58%) i amb prou feines paguen amb el
seu moneder virtual (2%), però sí que utilitzen els seus ewallets
per completar les seves compres per comerç electrònic (30 %).
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’informe Informe Ditrendia Mobile a Espanya i al Món 2020. CLIQUEU AQUÍ
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També hi haurà un post-periodisme?

Per Andrés Cañizalez, periodista i doctor en Ciències Polítiques
/ Infocracia

preveure les dimensions que tindria l’actual crisi sanitària global
quan se celebrava el Nadal i ens desitjàvem el millor per a l’any
2020.
És difícil donar per feta alguna projecció feta des d’aquí i ara
sobre com serà el món post-pandèmia. En realitat, no tenim
idea del món que ens espera. La incertesa regna en tots els
àmbits de la vida social. Partint d’aquests punts, plantejo aquí
tres dimensions que, a la meva manera de veure, haurien de
caracteritzar l’exercici periodístic post-pandèmia.

Cada època posa de moda paraules o frases. La d’aquest moment és la paraula pandèmia. I també -òbviament- coronavirus.
Però al costat d’aquestes paraules floreixen les especulacions
i pronòstics sobre el món post-pandèmia. Abunden notes i comentaris sobre com serà la vida quotidiana o l’economia un cop
estigui controlada l’epidèmia. És a dir, com viurem en la postpandèmia.
M’aturo breument en aquest exercici prospectiu. A la llum del
que vivim avui, justament l’esquema de prediccions i pronòstics
està seriosament amenaçat. Ningú, absolutament ningú, podia

En primer terme, i sens dubte, cobra una importància cabdal
el periodisme especialitzat. Una vegada que s’hagi controlat el
coronavirus serà urgent la formació de periodistes en temes
científics i sanitaris. Des del context específic del país, això
està revestit d’urgència. Necessitem periodistes capacitats en
temes de salut pública, epidemiologia, infectología, vacunació,
i l’etcètera és llarg. Els periodistes no substituiran els metges i
especialistes, però han de tenir una preparació mínima per fer
les preguntes correctes i col·locar en el context adequat el que
expressen autoritats sanitàries, personal de salut i les pròpies
persones afectades.
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Aquesta qüestió ens porta al periodisme de solucions. Aquesta
pràctica periodística de col·locar-se en les sabates dels ciutadans i brindar informació pràctica ha quedat en evidència, en
l’actual context, com un assumpte d’absoluta necessitat.
Imaginem mitjans de comunicació que, en un país en el qual
es va acabar la data oficial, brindin informació sobre les farmàcies de les ciutats principals amb els seus números de telèfons,
en el qual es trobin consells pràctics per fer front a problemes
domèstics, o senzillament es brindi informació sobre les consultes psicològiques o jurídiques que les universitats ofereixen de
forma gratuïta com a part del seu servei social. Es tracta ni més
ni menys que posar-se a el servei de la ciutadania .
Això em connecta amb un últim aspecte. Un periodisme a la
post-pandèmia, així com en plena epidèmia, ha de ser un periodisme humà. Sembla una bajanada, però és cabdal que mitjans
i periodistes entenguin que l’essència del seu treball és l’ésser
humà. Les persones estan en les dues puntes del fil d’una història periodística, a l’inici sent la font o el protagonista del que
s’explica, i a la fi sent el públic que llegeix, escolta o veu. I
enmig hi ha el periodista, un altre ésser humà que té el privilegi
d’unir les dues puntes d’aquest fil. (Infografia: 123RF)

Polèmica en el sector de la premsa
després de l’última campanya
llançada per l’AMI
L’última campanya de la patronal dels diaris, l’Associació de
Mitjans d’Informació (AMI), ha provocat una disputa interna al
sector. En els últims dies, els principals mitjans de comunicació
han llaçat una campanya preparada en col·laboració amb la patronal amb la qual pretenien destacar el paper de la premsa. Tot
i que l’objectiu d’aquesta campanya era destacar el paper crucial de la premsa com a garantia d’informació veraç, de qualitat
i com baluards de la democràcia, el missatge no ha aconseguit
calar de la mateixa manera en tot el sector de la premsa. Des
de la Federació de Sindicats de Periodistes, retreuen a l’AMI la
manca d’execució del missatge d’aquesta campanya.
Des de la Federació de Sindicats de Periodistes han retret a
l’AMI que no hagi posat en marxa el lema d’aquesta campanya
a nivell intern. A través de les xarxes socials, la FeSP ha retret
que no posi en pràctica el missatge: “Curiós anunci de l’AMI
en què agraeix als i les periodistes la seva tasca professional.
Però això cal fer-ho amb fets, com per exemple no tenint en els
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seus mitjans a falsos autònoms, fotoperiodistes sense contracte, precariodisme laboral galopant...”, ha escrit.
Com ja us dèiem la setmana passada en aquest butlletí, sota
el títol “Creiem en el periodisme” tots els membres associats a
l’AMI han publicat aquesta campanya de suport al sector pretenent reivindicar l’excel·lència periodística. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Henneo busca la fórmula per entrar
a Prisa abans del ball de fusions del
sector
Les converses amb els socis
del grup s’han produït, tot i que
encara no hi ha res avançat,
però el Grupo Henneo, editor
d’El Heraldo de Aragón, 20 Minutos i La Información, ha expressat el seu interès en prendre una participació a Prisa de
cara a millorar la seva posició davant el procés de consolidació
del sector que podria iniciar-se a mitjà termini.

La idea inicial seria entrar amb un percentatge petit del capital,
però, alhora, tenir presència al Consell d’Administració. Segons
va avançar eldiario.es, a la Moncloa ja estarien amatents a la
intenció d’Henneo, si bé no hi ha res definitiu.
Fonts de l’mercat han explicat a Vozpópuli que el grup d’origen
aragonès comptaria amb el vistiplau dels accionistes institucionals de Prisa - Santander i Telefónica -, així com amb el
d’Amber Capital (29,8%), amb el qual Henneo manté una bona
relació. (Font: Voz Pópuli – fotografia: Cierzo Digital)

El grup britànic més gran de premsa
prescindirà de 550 treballadors
Reach, editora de The Daily Mirror, Daily Express i dotzenes
de diaris regionals, reduirà la seva plantilla en un 12% per suportar la caiguda publicitari derivat de l’COVID-19. Això suposa
que 550 persones perdran la feina en el que avui és el major
grup de diaris del Regne Unit.
L’explicació oferta en l’anunci oficial va en línia amb el que està
succeint en tot el sector. Segons Jim Mullen, conseller delegat
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de Reach, “el canvi estructural en el sector dels mitjans s’ha accelerat durant la pandèmia. Hem patit l’impacte de tres anys en
l’espai de tres mesos”. Aquest és un resum que contextualitza
la paradoxa: l’elevat consum informatiu en línia durant les setmanes més dures del coronavirus i el desastre publicitari pels
problemes econòmics de les empreses i el bloqueig de planificació al voltant de continguts sobre la malaltia.
Això ha suposat la caiguda d’un 27,5% en els ingressos del segon trimestre d’aquest any, en comparació amb els obtinguts en
el mateix període de l’any passat. El cop més gran se l’ha endut
el negoci imprès, amb un retrocés de gairebé el 30%, enfront de
tot just el 15% en el cas del digital. Aquesta tendència ja venia
marcada per tot el sector, segons un estudi de l’Associació
Nacional d’Editors Digitals (AOP) britànica.
Les dades d’explotació contrasten amb el fort augment
d’audiència, que ja arriba als 2,5 milions d’usuaris registrats en
les versions digitals dels diaris de Reach. La millora d’aquesta
dada ha fet que el grup revisi a l’alça el seu objectiu de lectors
coneguts pel 2022, que ara és de 10 milions enfront dels 7
que s’havia establert com a meta anteriorment. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’estratègia)

El diari britànic The Guardian
acomiada el 10% del seu personal
El diari britànic The Guardian acomiadarà el 10% del seu personal. Segons ha informat el director del grup Guardian News
and Media, Alan Rusbridger, s’eliminaran aproximadament 150
llocs de treball. The Guardian i el seu dominical, The Observer,
tenen una nòmina total de 1.700 persones.
El grup Guardian News and Media sosté que la reducció es deu
a la projectada caiguda del 13% dels seus ingressos durant
l’actual any financer, va explicar al personal el director gerent,
Tim Brooks. Per idèntics motius, el grup ja va eliminar l’any passat 68 llocs de redactor, d’un total de 850.
Ara, haurà de rescindir els contractes d’entre un 8 i un 10%
dels seus treballadors, incloent a la redacció i als departaments
comercials. Al mateix temps, en l’actualitat The Guardian té en
marxa un programa de baixes voluntàries. De fet, les dificultats
que travessa el grup havien fet fins i tot que la seva direcció
considerés la possibilitat de deixar de publicar el dominical The
Observer aquest any. (Font: iprofesional)
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Albert Sáez també assumeix la
direcció d’Sport
El periodista Albert Sáez, nomenat director d’El Periódico de
Catalunya a finals de maig, ha assumit també la direcció del
diari Sport. Substitueix en el càrrec Ernest Folch, que dirigia el
mitjà des de febrer de 2016, i que es recupera de l’atac de cor
patit fa unes setmanes. Folch ha argumentat que deixa l’Sport
en un “exercici de responsabilitat cap a mi mateix i també cap
al diari”. En un comunicat, explica que, arran de l’infart, pel qual
va haver de ser operat a finals de maig, ha reordenat les seves prioritats vitals: “Quan em donin l’alta mèdica podria reprendre tècnicament la meva activitat laboral normal, però crec
que hauria estat perjudicial pel diari allargar una situació de
provisionalitat com aquesta”, assenyala Folch, que continuarà
col·laborant amb el mitjà com a periodista.
Amb el nomenament d’Albert Sáez, Prensa Ibérica aposta per
“accelerar la transformació digital i la dimensió multimèdia” de
Sport, a més “d’estrènyer els vincles i les sinèrgies” del diari
esportiu amb El Periódico. En la seva presentació com a nou
director, Sáez ha apuntat el desafiament que representa “tras-

lladar les fortaleses del diari Sport a l’entorn digital per arribar
a nous públics, especialment joves, amb nous llenguatges i noves narratives”. (Font: Comunicació 21)

Prensa Ibérica llança Tendències
21, web de ciència i innovació
tecnològica
“Avui més que mai necessitem saber la veritat de les coses que
passen en el nostre món”. Amb aquest eslògan, Prensa Ibérica
suma a la seva oferta editorial Tendències 21, una revista que,
des de fa més de 30 anys -primer en paper i després, en digital-, s’acosta al lector, amb un llenguatge senzill, els avenços
científics i tecnològics més rellevants.
Tendències 21, fundada i dirigida pel periodista Eduardo Martínez de la Fe, es converteix així en la web temàtica sobre ciència
i innovació tecnològica de la vintena de diaris d’informació general que formen part del grup de comunicació. L’objectiu d’aquest
projecte editorial és practicar un periodisme intel·ligent aplicat
a el coneixement. Saber el què, però també el perquè, a través
d’un mitjà fiable i comprensible, constitueix la raó de ser d’una
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publicació que es recolza en la informació veraç i interessant per
tractar d’elevar la cultura científica dels ciutadans, diu l’editora.
Tendències 21 disposa d’un Consell Editorial que integra més de
cent científics acreditats en els seus respectius camps i que donen
suport i credibilitat a la tasca de divulgació que realitza la publicació. Dos Premis Nobel han arribat a formar part d’aquest Consell
Editorial. El portal, que ofereix a més un butlletí gratuït setmanal
sota subscripció , compta amb un equip professional de contrastada
experiència en la divulgació de el coneixement i gaudeix de el reconeixement dels professionals de la ciència. (Font: Prensa Ibérica)

El Parlament Europeu actualitza la
guia per a periodistes
L’Oficina del Parlament Europeu de Barcelona ha publicat la
Guia per a periodistes 2020,
la qual té per objectiu facilitar
la feina als professionals i els
mitjans de comunicació en la
seva cobertura informativa sobre la institució. El document

ofereix els contactes dels diferents gabinets de comunicació,
institucionals i polítics, per contrastar fets i opinions, així com
per seguir l’actualitat parlamentària sense intermediaris.
La guia també conté informació sobre com accedir a la informació escrita i audiovisual del Parlament Europeu; com acreditarse; com utilitzar els estudis de ràdio i televisió de la institució a
Brussel·les i a Estrasburg; o com posar-se en contacte amb els
eurodiputats elegits a la circumscripció estatal. (Font i infografia: Parlament Europeu, Barcelona)
NOTA: Podeu aconseguir la Guia per a periodistes 2020 CLICANT AQUÍ

Mediaset i Motorpress llancen la
revista MQC
Mediaset España i Motorpress Ibérica s’han aliat per publicar
MQC, la revista oficial del programa Más que coches de Telecinco, a punt de celebrar el 25è aniversari. La publicació especialitzada en el món del motor té una periodicitat mensual i el
primer número surt amb un tiratge de 50.000 exemplars.
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L’editor de MQC és Gonzalo Serrano, presentador i director de
Más que coches. Segons explica, la revista “portarà els lectors
a descobrir l’apassionant univers del motor amb un estil visual i
periodístic diferent, allunyat de llenguatges excessivament tècnics i de conceptes estètics superats”. (Font: Comunicació 21)
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Project Origin, la tecnologia que pot
ajudar a mitigar la desinformació
Per CA / Laboratorio de Periodismo

Algunes de les principals editores de mitjans de comunicació
han acordat fer un pas endavant per intentar mitigar l’impacte
de la desinformació coincidint amb les eleccions presidencials
dels EUA.
Si ja van posar les bases del projecte creant la Trusted News
Initiative (TNI), una coalició d’editors juntament amb diverses
tecnològiques, que s’ha compromès a treballar conjuntament

per abordar la desinformació, ara acaben d’acordar l’ús compartit d’una nova tecnologia de verificació, anomenada Project
Origin, per provar i marcar el contingut legítim.
“Les marques, estils i altres indicadors tradicionals de confiança”, comenta el director general de la BBC, Tony Hall, en
un comunicat , “ ja no són suficients per garantir la legitimitat
del contingut. La desinformació és un dels grans problemes de
l’actualitat. Pot soscavar la democràcia, crear divisió i distorsionar el debat públic. Abordar-ho és una prioritat urgent . Per això
és tan vital que TNI tingui èxit. Ha tingut un començament notable i em complau que més organitzacions s’uneixin a la lluita
contra la desinformació. En un món de divisió creixent, treballar
junts és la millor manera de lliurar resultats”.
Hall explica que “algunes persones han tractat de convertir el
terme ‘mitjans de comunicació’ en una forma d’abús per soscavar la credibilitat, però estem del costat del públic i lluitarem incansablement per portar el periodisme d’alta qualitat a la major
quantitat de persones possible”.
La marca d’aigua es degradarà quan el contingut s’hagi
manipulat.- Project Origin adjuntarà una “marca d’aigua digi-
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tal” a les notícies dels socis de TNI que mostra que les notícies
provenen d’una font oficial. La idea és ajudar a les persones
a trobar notícies fiables, però també filtrar el contingut fals. La
marca d’aigua pot degradar-se quan el contingut hagi estat manipulat. El sistema de verificació es desplegarà en el mes previ
a les eleccions nord-americanes.

mes, First Draft, Google, The Hindu, Microsoft, Reuters, Reuters Institute for the Study of Journalism, Twitter i The Wall
Street Journal. AP i Washington Post han anunciat que s’hi
uniran en breu. En concret, Project Origin serà dirigit per una
coalició de la BBC, CBC/Ràdio-Canada, Microsoft i The New
York Times. (Il·lustració: Saberes y Ciencias)

Pel que fa a la tecnologia, és poc el que es coneix d’ella, ja que
els estàndards per a Project Origin encara no s’han publicat.
S’anuncia la publicació per a setembre pròxim.

Com van resultar de tòxiques les
converses dels mitjans socials sobre
la COVID-19

Marca d’aigua, hash i empremta digital.- No obstant això, segons explica una de les persones que està participant en el
projecte, Laura Ellis, cap de tecnologia de predicció de la BBC,
“la tecnologia necessària perquè funcioni és complexa i multifacètica, i es basa en tècniques com la marca d’aigua, el hash
i les empremtes digitals. Un desafiament clau és que qualsevol
senyal ha de ser prou robusta per sobreviure a les moltes coses
no malicioses que poden succeir-li a un contingut, com la compressió, el canvi de mida, etc “.
La TNI està composta per l’AFP; BBC, CBC/Ràdio-Canada,
Unió Europea de Radiodifusió (EBU), Facebook, Financial Ti-

El tema és com una de les notícies més importants dels nostres temps, la pandèmia coronavirus, ha despertat una gran
quantitat de animats debats a les xarxes socials. Bona part
d’aquestes converses s’han convertit en “tòxiques”, segons un
estudi al respecte. Un equip va utilitzar un model per analitzar
més de 222 milions de piulades, concretament sobre COVID-19
i l’Organització Mundial de la Salut, durant l’inici de la pandèmia
del 20 de gener al 23 d’abril de 2020. L’equip estava format
per la doctora Sílvia Majó-Vázquez, el professor Rasmus Kleis
Nielsen, el doctor Joan Verdú, Nandan Rao, el doctor Manlio De
Domenico i el doctor Omiros Papaspiliopoulos.
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emeten simultàniament missatges que transmeten una toxicitat
mitjana més elevada (fins al 33%).
- La política és important. Tenint en compte el paper dels líders polítics en la influència del debat i en la guia de la resposta
a la pandèmia, també es va mirar els nivells de toxicitat en les
converses que els mencionen.

Nivells de toxicitat.- Els missatges tòxics representen el 21%
de la conversa global que toca la pandèmia i el paper de l’OMS
en la crisi, cosa que significa que s’espera que transmetin un
comentari brutal, irrespectuós o poc raonable.
- Creixement de la toxicitat. El percentatge de tuits tòxics
augmenta després del 26 de març (25%), quan molts països
s’enfrontaven als efectes adversos creixents de la pandèmia
i passaven mesures per limitar les seves poblacions. Es detecten esforços coordinats per augmentar la toxicitat a partir
d’aquesta data, quan un conjunt de hashtags dirigits a l’OMS

- Trump atrau toxicitat. El 30% de les publicacions mostrades
que mencionen Donald Trump van ser considerades tòxiques.
Hi ha aproximadament tres vegades més de tuits que mencionen el director general de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, però
només el 18% es consideraven tòxics.
- Comptes suspesos. Dels 145.000 comptes de la nostra mostra, gairebé el 7% quedaven suspesos o faltaven a finals de
maig. Els usuaris de hashtags com #coronaviruschina, #WHOLiedPeopleDied i #ChinaLiedPeopleDied van tenir el major
nombre de comptes suspesos o desapareguts. (Font i infografia: Reuters Institute/Universitat d’OxfortInfografia). NOTA: El
Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Com van resultar de tòxiques les converses dels mitjans socials sobre la COVID-19, de
l’Institut Reuters de la Universitat d’Oxfort. CLIQUEU AQUÍ

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
Nou concurs per al mesurament
d’audiències digitals

La Comissió de Seguiment per a la Mesura Digital, formada per la Interactive Adverstising Bureau Spain (IAB Spain),
l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació
(AIMC) i l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA), ha anunciat l’inici del procés de convocatòria del Concurs per a la Mesura de les audiències Digitals a Espanya. L’objectiu és actualitzar el sistema de mesurament a les necessitats de mercat,
incorporant les novetats metodològiques que permeten les tecnologies d’avantguarda sense perdre el rigor del mesurament i
amb el consens de mercat.

Per tenir una visió i un coneixement més global de mercat i
amb l’objectiu d’obtenir la proposta que millor compleixi amb les
necessitats que s’especifiquin, aquesta Comissió ha obert ja un
procés de selecció d’una consultora independent que assessorarà i centralitzarà tot el progrés del concurs. La consultora que
es determini, a més d’aportar la visió i necessitats de cadascuna de les parts intervinents, elaborarà el plec del concurs, analitzarà quin és el millor model de negoci per abordar el projecte,
coordinarà i agilitzarà tot el desenvolupament i recomanarà a
la Comissió de Seguiment la que consideri que és la millor proposta entre els participants en el concurs.
Les bases tècniques de la mateixa les ha d’elaborar la consultora i es requerirà l’aprovació i el consens d’aquesta Comissió
de Seguiment. Paral·lelament, es crea un grup tècnic en cadascuna de les tres associacions que tindran un paper consultiu i
aportaran les seves anàlisis i valoracions durant tot el procés.
(Font: AIMC – Infografia: IAB Spain)
NOTA: Us oferim la nota oficial de la convocatòria del nou concurs per a la medició d’audiències digitals. CLIQUEU AQUÍ
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L’entrada en vigor de la taxa Google
es retarda al gener
L’entrada en vigor de la taxa Google s’endarrerirà a gener. Així
es desprèn de la ponència del projecte de llei que crea la taxa
que van acordar dilluns la majoria dels grups, que es va aprovar
amb el suport de PSOE i Podem i l’abstenció de PNB i Bildu.
PP, Vox i Ciutadans, que van presentar esmenes a la totalitat
que van ser desestimades pel Ple al juny, van votar ahir en
contra.
El text preveu un termini de tres mesos perquè l’impost entri en
vigor des de la seva aprovació, pel que la seva implementació
no serà, al menys, fins a gener de 2021, segons fonts coneixedores, que expliquen que l’aprovació definitiva no tindrà lloc
fins al setembre o fins i tot, més endavant. D’aquesta manera, la
primera liquidació, que es realitza als tres mesos que la llei adquireixi vigència, serà al març de l’any vinent. Els temps parlamentaris permeten així retardar l’entrada en vigor d’una norma
sobre la qual penja l’amenaça dels Estats Units d’imposar aranzels, i quan les eleccions dels EUA tindran lloc al novembre.

La majoria dels grups dubte sobre les previsions de recaptació
d’aquesta taxa, que gravarà un 3% la publicitat en línia, intermediació i venda de dades de les empreses amb més de 750
milions d’euros de facturació al món i de 3 milions a Espanya. El
Govern de l’Estat havia previst una recaptació inicial de 1.200
milions d’euros, encara que posteriorment, i ja abans de la pandèmia, va rebaixar la quantitat a 968 milions. (Font: Expansión)

Scroll pagarà a agregadors pel trànsit
que derivin a webs de mitjans que
usin el seu sistema
Techmeme s’ha convertit en el primer soci d’agregació de
Scroll, l’startup que pretén fer de la navegació per llocs web
de mitjans una experiència millor mitjançant una quota per a
lectors que evita anuncis i rastrejadors en mitjans a canvi de
finançar-los amb aquests diners. Scroll es compromet a donar
a aquest agregador de notícies sobre tecnologia el 20% de la
valor de les visites que generi a webs d’editors associats. Amb
aquest acord inaugural, l’empresa, fundada per l’ex conseller
delegat de Chartbeat, s’alinea amb un dels webs més populars i rellevants per als interessats en l’actualitat tecnològica.
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Techmeme, assentada com un entorn clau de descobriment
d’informació per a professionals i aficionats. Cada dia aflora
una trentena de continguts, fruit d’una barreja de selecció automàtica i manual, així com a fruit dels suggeriments que li fan
arribar des de Twitter.

limitat per la manca de model de negoci per a agregadors i
editors. Per això hem creat Scroll no només per reconèixer als
creadors, també als que amplifiquen o contextualitzen les seves
veus”. L’empresa espera tancar més acords d’aquest tipus amb
altres actors rellevants en l’agregació independent.
Segons l’empresa, els mitjans participants cobren fins a un
40% més a través del finançament que proporcionen les quotes
dels lectors que fan servir el sistema respecte al que percebrien
mitjançant la publicitat que deixen de servir-los. L’estimació
amb impressions comercials és de 0,011 dòlars per pàgina de
mitjana, mentre que amb Scroll aquest nombre arriba a 0,016.
Al retirar els anuncis, i fins a un 80% dels rastrejadors associats, la velocitat de càrrega dels webs es duplica. Els editors
participants reben ingressos proporcionals a les visites que reben d’usuaris d’aquest sistema. (Font: Dircomfiencial)

En l’explicació d’aquest nou esquema, Scroll diu que creu en
la multiplicitat de vies per arribar a continguts, més enllà dels
algoritmes de les grans plataformes que avui condicionen gran
part de les troballes: “El camí cap a un millor internet ha estat

A Google no li agraden les notícies
sense signatura
Ni redacció ni agències, ni la marca informativa en lloc de
l’autor. A Google no li agraden notícies sense signatura. Vol que
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els periodistes signin amb nom i cognoms el que publiquen. No
en va, el cercador porta més de dos anys enviant senyals als
mitjans. Fa uns mesos, va enviar l’última. La compra sempre
es fa per l’autor, no per qui explota comercialment els drets de
reproducció. Resultaria estrany que el reclam dels continguts
fos només “l’últim ‘best-seller’ de Planeta, el recent àlbum de
Sony o la nova peli de Warner”.
No obstant això, moltes de les notícies que llegim si cauen en
aquesta anomalia. És anòmal llegir sota un titular noticiós només la pseudo autoria ‘redacció’, ‘agències’ o simplement el
nom del mitjà amb la signatura buida. Quin periodista està darrere de la seva publicació? No seria ètic saber-ho?
Google vol acabar amb això i porta dos anys exigint més rigor
en aquest aspecte als mitjans a canvi de millorar-los la visibilitat. L’any 2018, els de Mountain View van tocar dues rosques
en el seu algoritme, femelles que segueix ajustant de tant en
tant per acabar amb aquesta anomalia: les notícies sense signatura. La crisi de la COVID-19 no ha fet més que elevar aquesta ràtio de transparència sobre les informacions que distribueix,
per no ser còmplice de les fake news. Ara Google vol apretar
més les femelles culminant un procés que afectarà, de manera

inevitable, a les audiències dels mitjans. (Font: David González/
Red de Periodistas)
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A la recerca d’un nou paradigma
legislatiu per al mercat audiovisual i
publicitari espanyol
Per Marketing Directo

Sota el títol Mitjans, publicitat i regulació: cap a un paradigma
de segle XXI, el nou treball de Fòrum recomana obrir un procés
d’actualització, revisió i millora del marc regulador de la publicitat a Espanya, tenint en compte els nous hàbits de consum i la
profunda crisi econòmica que ha provocat la COVID-19.
Tal com es desprèn de l’informe, si a la dècada dels anys 80
vèiem que la televisió pública tenia un clar predomini en el mercat, avui veiem que la seva quota d’audiència és molt menor i
que la gran majoria de l’audiència tria canals privats. De la mateixa manera, la televisió de pagament ha crescut amb el pas el
temps i ja arriba a gairebé un de cada tres ciutadans. D’altra banda, el desenvolupament de les plataformes OTT (servei de lliure
transmissió) acumula un ràpid creixement en els últims anys.

La legislació audiovisual i publicitària a Espanya s’ha quedat
obsoleta i ja no respon als hàbits de consum audiovisual de
l’actualitat. Aquesta és una de les principals conclusions del
nou estudi de Fórum Regulación Inteligente, que ha analitzat
com ha evolucionat la forma de consumir contingut audiovisual
en els últims anys.

Pel que fa a les xifres de penetració del consum dels diferents
suports, la televisió segueix regnant amb el 85%, però gairebé
a l’una d’Internet que es mou entre el 77,9% i el 82,1%, depenent del criteri de mesurament. En conseqüència, més que
donar-se un efecte substitució, s’observa un fenomen complementari entre una i altra fórmula. La ràdio arriba a un 57,5%; les
revistes es mouen en un 29,7%; els diaris arriben al 22,8% i els
suplements es queden en el 7,4%.
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Quant als minuts consumits diàriament pels espanyols en els
diferents mitjans de comunicació, veiem que el seu total ascendeix a 460,1 minuts. La televisió segueix al capdavant amb
claredat, aconseguint un total de 210,3 minuts, que suposen el
46% del total. La quota d’internet és del 30%, amb uns 139,8
minuts diaris. El segueix la ràdio, amb el 22% dels minuts consumits diàriament pels espanyols, uns 98,8 minuts diaris.
El nou marc regulador
La manera en què es consumeix contingut audiovisual ha evolucionat. Si bé hi ha un procés de convergència entre hàbits de consum, aquest no necessàriament resta potencial al mercat televisiu,
que segueix tenint predominança davant Internet, contrariament
al que se suposa. Els nous mitjans no han tingut un efecte substitutiu davant la TV, sinó complementari. L’evolució de la inversió
publicitària també ha sofert una evolució, però en aquest sentit la
televisió també segueix sent el mitjà a través del qual es canalitza
un major volum d’inversions, amb 2.127 milions d’euros enfront
dels 1.743 milions d’euros d’internet, segons dades d’InfoAdex.
“Espanya té una oportunitat d’or per adaptar el seu marc legislatiu. La transposició de la Directiva Europea de Serveis de
Comunicació Audiovisual (Directiva 2018/1808) i la necessitat

d’afavorir el creixement econòmic per deixar enrere la crisi provocada per la COVID-19 haurien ser l’excusa perfecta per revisar tot el paradigma regulador referit a la publicitat en mitjans”,
manifesta Diego Sánchez de la Cruz, analista econòmic i director del Fòrum Regulación Inteligente.
El nou paradigma per al futur
Perquè el nou marc regulador sigui efectiu, cal abandonar el
paradigma dels anys 80 i perseguir un procés de reforma regulatòria que derivi en una legalitat que obeeixi a la realitat
mediàtica actual i als hàbits de consum actuals. Així mateix,
l’informe conclou que el que es necessita és una regulació
més flexible i menys intervencionista, que permeti un major
grau d’autoregulació, així com pressió normativa més acotada
i menys intervencionista. No es tracta, doncs, d’adoptar simplement les noves regles que marca Brussel·les amb aquesta
Directiva, sinó d’ampliar la conversa des d’ara i realitzar una
transformació més a consciència i generalitzada del marc regulador de la publicitat, en línia amb el que ja ha expressat la
CNMC, sobre el fet que els requisits normatius de la legislació
vigent “han quedat obsolets” i “estan cridats a una propera revisió en el marc de la transposició de la nova Directiva europea”.
(Infografia: regulacioninteligente.org)
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NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament el nou estudi de Fórum
Regulación Inteligente “Mitjans, publicitat i regulació: cap a un
paradigma de segle XXI”. CLIQUEU AQUÍ

Distribució i Restauració, amb 744 marques i 1.962 creativitats
amb 13,5% de share. Automoció va ser tercer, amb 184 marques 7.771 creativitats i 13,3% de share.

Finances i Assegurances, sector més
actiu el mes de juny. ABC, site preferit

Els principals anunciants van ser Nissan, amb 4,40%, seguit
de Caixabank amb 4,09% i Sabadell amb 2,5%. Pel que fa a
la posició de la publicitat digital i les creativitats finances i assegurances van optar en el 79% pel primer scroll un 11% en el
segon i 5% en el tercer; distribució i serveis 70% en el primer
scroll 15% en el segon i 7% en el tercer i automoció el 79% en
el primer scroll 12% en el segon i 4% en el tercer.

Google va liderar les plataformes de publicitat al juny i ABC va
liderar els sites preferits pels anunciants. Es tracta de l’Internet
Report de Arce Media - Auditsa, corresponent a el mes de juny
de 2020, partint del seguiment publicitari de mitjans diari.
Segons l’Internet Report, sobre 4.346 marques i 36.390 creativitats, Finances i Assegurances va ser el sector més actiu, amb
un 15,9% de share, 366 marques i 3.016 creativitats, seguit de

Finances i assegurances va optar en un 7% pel primer nivell i
un 93% en altres distribució i restauració en un 7% també pel
primer nivell i en un 93% en altres i automoció va preferir en
un 17% el primer nivell i en un 83% altres. D’altra banda, el
diari ABC va liderar els sites preferits pels anunciants, amb un
14,44%, seguit de La Vanguardia amb un 6,63% i El Mundo,
amb un 5,47%. Quan a plataformes, Google va liderar les plataformes en publicitat amb un 25% seguit de appnexus, amb
un 1%. En Tipologia, el 82% va preferir els standar ADs, i un
1% native ADs. Un 16%, Vídeo ADs i un 1% Native Vídeo Ads.
(Font: Arce Media-Auditsa)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Impacto COVID-19 del 1 al 30 de junio 2020. CLIQUEU AQUÍ

Avancem cap a la desescalada

incrementant, el que suposaria un major dinamisme empresarial i econòmic. La seva finalitat és la d’ajudar a prendre decisions ràpides, tant de negoci com de comunicació i tractar de
avançar-nos a pròximes etapes.
El consum diari de minuts de televisió arriba ja nivells previs
a la pandèmia (200 minuts), mentre que l’ocupació encara es
troba per sota de la de 2019 (86,1% enfront de 93,1%). Pitjors
són les dades de la premsa, on els diaris estatals estan en nivells d’ocupació del -51,6%, i de la ràdio, amb una ocupació de
-27,1%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Wavemaker)
NOTA: El Butlletí us facilita la informació completa del Tercer
Informe d’Evolució d’Indicadors de Consum a Espanya de Wavemaker, que inclou la premsa regional. CLIQUEU AQUÍ

El darrer informe de Wavemaker mostra l’evolució de determinades variables que poden ajudar a veure com se desenvolupa la desescalada. Amb aquestes evolucions podrem detectar determinats canvis de la societat de forma ràpida, des
si comencen a viatjar més o si la demanda d’electricitat es va

El 75% de les agències de publicitat
valencianes a favor de el teletreball
La passada setmana, ComunitAD, Empreses de Comunicació
Publicitària de la Comunitat Valenciana, va compartir una en-
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questa amb les seves més de 50 empreses creatives associades, per conèixer quin era el balanç que aquestes feien dels
últims mesos treballant des de casa pel que fa a organització i
productivitat. La nota mitjana assenyalada per les agències és
d’un 7’5, assegurant que el teletreball ha servit per “millorar protocols, accelerar la digitalització necessària en la situació actual
i el treball per objectius”, a més d’atorgar una “major flexibilitat
i llibertat al treballado”. En paraules d’Àlex Aygües, CEO de
äbranding i vicepresident de ComunitD, “els equips han demostrat responsabilitat i una bona adaptació a un context que no
era fàcil”.

Interpel·lades sobre quina és la situació actual de cada agència, el 40% de les empreses segueixen treballant des de casa,

pel 30% que ha tornat per a reunions concretes. La resta es
divideix entre les agències que estan treballant els cinc dies a
l’oficina, i aquelles que han donat llibertat als seus treballadors
per anar els dies que ho considerin oportú. La pregunta clau és
què passarà en els propers mesos. Aquí, la resposta és majoritària: el 75% dels enquestats tornaran a l’oficina al setembre,
però de manera flexible i donant llibertat d’elecció a l’empleat.
La major part de les respostes destaquen “la flexibilitat d’horaris
i la fórmula mixta presencial / teletreball com les millors solucions”. (Font: ComunitAD)

Consum canvia de criteri i prohibirà
la publicitat de cases d’apostes en el
futbol
El Govern espanyol ha remès a la Comissió Europea una nova
versió del projecte de reial decret de Comunicacions Comercials de les activitats del joc, que regula la publicitat del joc i les
apostes en línia i que suposa l’enduriment d’algunes mesures
pel que fa a el document inicial. La nova versió s’acosta més a
nivell de restricció de la publicitat a l’Article 37 de l’RDL 11/2020
de 31 de març aplicat durant l’Estat d’Alarma que a la prime-
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ra versió del projecte sotmès a informació pública. D’aquesta
manera, els anuncis de jocs i apostes en línia que s’emetin en
ràdio, televisió i plataformes d’intercanvi de vídeo únicament
es podran emetre en la franja que va de 1.00 a 5.00 hores. En
l’anterior projecte es contemplava una excepció i permetia els
espots durant els esdeveniments esportius que s’emetessin a
partir de les 20.00 hores.
En la nova versió es prohibeixen les promocions de captació
de clients, conegudes en el sector com bons de benvinguda,
siguin quines siguin les condicions de la promoció; i els anuncis
sobre les promocions no podran traslladar la percepció falsa o
equívoca de gratuïtat o de manca de onerositat de la promoció, ni induir a confusió respecte a la naturalesa de el joc, ni
inclouran testimonis de persones beneficiàries prèvies, reals o
figurats, de la promoció. Tampoc es poden basar en l’habilitat
de jugador. Tampoc és admissible el patrocini en samarretes o
equipaments esportius.
La restricció de la publicitat del joc en línia a una franja d’1 a 5
de la matinada és interpretada pel sector com una prohibició de
facto. Però no és l’element que més ha indignat a les empreses.
Aquest és la diferenciació que contempla per Loteries i Apostes

de l’Estat (SELAE) i per l’ONCE, per quan dues disposicions
addicionals permeten SELAE i l’ONCE emetre publicitat en
qualsevol franja, sempre que no hi hagi referència a productes
de joc, i els permet dur a terme promocions i patrocinis, també
esportius. (Font: Público i Cinco Días)

PS21 guanya BBVA per al mercat
espanyol.
BBVA ha adjudicat el seu compte publicitari per al mercat espanyol a l’agència PS21 (d’Agustín Vivancos) en concurs amb
cinc agències portat per la consultora Advise, segons Capital
Màrqueting.
DDB Espanya, que no es va presentar al concurs, continuarà
treballant amb BBVA fins al canvi d’agències. Sembla que
recol·locarà als seus equips en altres comptes de la companyia. L’acord és local i significa que el BBVA farà concursos en
totes les seves demarcacions locals segons les seves necessitats, en un canvi d’estratègia depenent de l’àrea corporativa i
digital de la companyia, assenyalen fonts de l’entitat bancària a
El Programa de la Publicitat. (Font: Programa Publicidad)
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Newspack potencia la creació de
newsletter perquè els mitjans millorin
la connexió amb les audiències
Per Laboratorio de Periodismo Luca de Tena

Newspack, el plugin que converteix WordPress en un CMS per
a diaris, i que ha estat desenvolupat per Automattic, la mateixa
empresa propietària del popular CMS, ha potenciat les funcions
per a l’enviament de newsletter des del propi connector, atès
que consideren els seus desenvolupadors que és una fenomenal forma de connectar amb les audiències en l’època que estem vivint. Cal recordar que Newspack compta també amb el
suport de Google.

El complement utilitza la nova biblioteca de patrons de Gutenberg
per recomanar dissenys i suggerir elements, “el que permet a un
editor armar una newsletter de classe mundial sobre la marxa, tot
dins de la interfície d’edició de WordPress”, indiquen des Newspack.
El connector també permet de seleccionar un llista de correu i
enviar automàticament el butlletí a aquesta llista sense haver
d’entrar en el proveïdor de serveis de butlletins. Aquest complement estava previst que s’integrés amb Mailchimp, “atès que és
el proveïdor de butlletins més utilitzat pels mitjans de comunicació mitjans i petits”.
Idees per armar una bona newsletter
Aprofitant l’anunci que Newspack tindrà un apartat especial per
a crear newsletters per a diaris, l’equip ha publicat també un
manual de bones pràctiques i suggeriments per treure el màxim
profit a les newsletter des d’un mitjà de comunicació.
El manual ha estat desenvolupat per Dan Oshinsky, fundador
de les Newsletter a BuzzFeed i primer director de Newsletters
a The New Yorker, i de l’organització sense ànim de lucre News
Revenue Hub. Aquestes són algunes de les principals idees
que recull el manual de bones pràctiques:
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• Creeu una veu humana: les notícies poden ser aclaparadores en aquests dies, apunta Oshinsky. Feu que un membre
del personal (o un petit equip de personal) escrigui el butlletí
perquè els lectors rebin una veu humana.
• Sigui empàtic i honest amb els lectors: Doni servei als lectors fins i tot si no fan clic. Proporcioni als lectors dades i xifres
clau en el butlletí. Els lectors, apunta Dan Oshinsky, poden sentir-se aclaparats per les notícies i és possible que no vulguin llegir més profundament sobre el tema. Assegureu-vos que rebin
les notícies que necessiten saber amb només obrir el butlletí.
• Seleccioneu les millors històries, pròpies i alienes: assegureu-vos que els lectors només obtinguin les peces més
importants del dia. Penseu seleccionar altres històries d’altres
mitjans de comunicació com un servei per als lectors.
• Trobi el moment adequat per enviar el butlletí: molts butlletins
diaris surten a primera hora del matí, “però això no vol dir que el seu
també ho hagi de fer”, apunta Dan Oshinsky. “Trobi un moment en
què pugui lliurar actualitzacions útils als lectors. Això podria significar
enviar-ho a la tarda, perquè els lectors puguin posar-se al dia amb el
que va succeir en les últimes hores”. (Infografia: Candid.Technology)

Eines publicitàries de TikTok
pensades per a les pimes
TikTok, l’aplicació de
vídeo de curta durada,
està fent un esforç clar
per conquistar a les
marques i ha llançat
noves eines publicitàries
d’autoservei
perquè les marques, sense importar la seva mida, puguin publicitar-se a través del seu platafoma TikTok for Business. Les
noves solucions marquen una fita significativa en l’evolució de
TikTok for Business, ja que a partir d’ara fer publicitat dins de
la plataforma serà més accessible per a les empreses de tot el
món, sobretot per a les pimes.
Els aspectes més destacats del producte inclouen:
Eines creatives: TikTok té un conjunt d’eines creatives que
permeten a cada anunciant potenciar la creativitat i l’autenticitat
de la comunitat TikTok. Tots tenen l’oportunitat d’explicar la
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seva història, i els recursos com el Kit de Creació de Vídeo de
TikTok, Smart Video, Smart Video Soundtrack i TikTok AdStudio
ajuden a les empreses a representar la versió més autèntica de
la seva marca.
Pressupostos flexibles: El gestor d’anuncis de TikTok va ser
dissenyat amb la finalitat de proporcionar una ràpida implementació per a cada nivell d’experiència. Els pressupostos flexibles
permeten a les empreses ajustar les seves despeses en qualsevol moment.
Objectiu de rendiment: El targeting intel·ligent els permet
arribar a nous públics compromesos.
Comptes de negocis: TikTok també està introduint comptes empresarials que proporcionaran eines addicionals adaptades a
les necessitats de les marques per a l’anàlisi del rendiment i el
compromís amb les audiències. (Font: Marketing News – infografia: Cyberclick)

Google Meet afegeix protecció contra
“zoombing”
A Google estan disposats a acabar amb els que pretenen rebentar videotrucades organitzades per centres d’estudis, com
universitats, instituts, escoles, etc., i per això acaben d’anunciar
que els usuaris anònims seran bloquejats en aquest tipus de
reunions. Adéu al “zoombing”. Aquesta pràctica, també coneguda com zoombombing, consisteix en entrar a videotrucades
alienes a través del seu URL pública per fer bromes, insultar els
participants o mostrar contingut poc apropiat.
Un fenomen, el nom del qual es deriva del programari de videoconferències Zoom, que s’ha popularitzat amb les reunions
i classes telemàtiques que han proliferat durant la crisi sanitària
per la pandèmia de coronavirus. Fins i tot han arribat a afectar reunions d’institucions de primer nivell com una celebrada
a l’abril per un òrgan del govern federal dels Estats Units i ha
preocupat a l’FBI.
Ara els de Mountain View estan dotant d’una major seguretat i
privacitat a les reunions educatives o professionals organitza-
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des a través de Google Meet i vetarà l’accés d’usuaris anònims.
És a dir, d’aquells que no han iniciat sessió en un compte de
Google i, per tant, no puguin ser identificats amb una major seguretat. Això, diuen des de Google, “evita que els participants
comparteixin un enllaç públicament per encoratjar als usuaris
anònims a sol·licitar accés”. La característica s’activarà per defecte, tot i que els responsables dels comptes podran contactar
amb Google per sol·licitar una excepció. (Font: Genbeta)

companyia, es troba el programari per espiar missatges, trucades, historial de navegació, rastrejadors GPS o equips de
vigilància com càmeres o Vigila.

Google prohibirà els anuncis de
programari espia i tecnologia per
vigilar una persona
Google ha anunciat una actualització de la seva Política de Facilitació de Conductes Fraudulentes que entrarà en vigor a partir del l’11 d’agost de 2020. En ella, la companyia del cercador
estableix la prohibició d’anunciar i promocionar productes i serveis encaminats a rastrejar i espiar a persones sense la seva
autorització. Google afirma que dins d’aquestes pràctiques inclou programari espia i tecnologia emprada per vigilar una altre
persona, com pot ser programari espia o maliciós. Entre els
usos més comuns d’aquests serveis, segons el que compta la

Google ha prohibit la promoció de tot l’anterior, quan es comercialitzi per espiar de forma expressa. No obstant això, hi
ha algunes excepcions que s’han deixat fora de les restriccions publicitàries. Entre elles, la companyia esmenta serveis
d’investigació privada o productes de vigilància de menors
d’edat per part dels seus pares, que serveixen com a mesures
de control parental més que com a elements amb els quals ferse amb informació de maliciosament. Incomplir aquesta nova
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política implica rebre un advertiment set dies abans que Google
suspengui el compte. (Font: Xataca)

Analytics tindrà capacitats predictives
que poden facilitar la gestió de murs
de pagament
La transició cap
a
esquemes
d’ingressos
per
usuari va acompanyada d’apostes
tecnològiques que
permetin segmentar usuaris en funció de la seva predisposició a pagar i actuar en conseqüència,
així com la avaluació del seu cicle de vida com a lectors de
pagament. Google acaba de llançar a Analytics dues funcionalitats predictives que precisament vénen a aportar una mica
de llum en tots dos aspectes i complementen les capacitats de
l’eina d’analítica de fons més utilitzada en el sector.

En primer lloc, els mitjans podran provar en l’àrea de Creació
d’Audiències la Probabilitat de Compra. Amb ella podran determinar quins usuaris són els més propensos a fer una adquisició
en els pròxims set dies, que en el cas dels mitjans es trasllada
a l’alta en una subscripció. Segons Google, aquest mecanisme
en principi millora la previsió que algú és procliu a convertir-se
en comprador d’un producte o servei només si en algun moment afegeix un ítem a un carro de la compra, i permet arribar
a persones que són susceptibles de completar una conversió
sense aquests senyals.
D’altra banda Analytics també permetrà mesurar millor la Probabilitat de Abandonament, que és una estimació d’usuaris que
són propensos a no tornar al web o app de qualsevol negoci
durant els següents set dies. En el cas de lectors subscrits,
aquest és un senyal clar de possible baixa ja que tots els estudis determinen l’hàbit com un aspecte clau en la retenció de
lectors de pagament. (Font: marketing4ecommerce)
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Perquè The Verge no comparteix
les dades d’audiència amb els seus
periodistes?
Per Redacció periodismo.com

Quan el periodista Russell Brandom va arribar per primera
vegada a The Verge (un lloc web de notícies tecnològiques
nord-americà gestionat per Vox Media, publicant notícies, reportatges, guies, ressenyes de productes i podcasts), se sentia
“estrany”. Va tractar de produir peces que el lector estàndard de
Verge podria no esperar (com aquesta història d’un comprador
d’Amazon que alimentava un bot d’USD 50 al mes per comprar

articles a l’atzar del lloc), i, encuriosit per la quantitat de persones que llegien les seves notes, li va demanar a l’editora Nilay
Patel l’accés al compte d’Analytics del portal.
Bàsicament va dir: “Sí, no farem pas això”, va dir Brandom, que
es va sorprendre perquè estava acostumat a revisar vistes de
pàgines en el seu treball anterior com a passant de BuzzFeed.
Els editors de The Verge van assegurar que no comparteixen
mètriques detallades del lloc amb els escriptors, perquè volen
que cobreixin el que és important, no només el que està de
moda. Patel va dir que només l’equip de lideratge editorial pot
veure el panell de Google Analytics, que proporciona dades de
vistes de pàgines fins estadístiques històriques. La publicació
tampoc distribueix àmpliament l’accés a Chartbeat, que proporciona dades en temps real sobre qui fa clic a quines històries.
Aquesta política sembla ser inusual per a una editorial de premsa, a jutjar per una enquesta en altres mitjans contactats per
l’American Journalism Review. Cap dels altres tenia una política explícita que prohibís als editors compartir anàlisis amb
periodistes.
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Tot i que moltes redaccions d’arreu comparteixen lliurement les
mètriques del lloc amb els membres del seu personal, la creixent disponibilitat de visites a la pàgina i dades d’engagement
planteja preguntes espinoses sobre el judici que utilitzen diàriament els editors i reporters per seleccionar les notícies.
Alguns llocs, com Gawker, han experimentat fent que les pàgines vistes siguin una part central dels treballs dels periodistes, al basar alguns aspectes dels pagaments en la quantitat
de trànsit que reben les seves històries, mentre que altres, com
The Verge, prefereixen que els seus reporters evitin la temptació de complaure el que és popular. Altres prenen un camí
intermedi, permetent un accés limitat a les mètriques.
L’editor d’audiència digital de The Guardian, Chris Moran, es
troba entre els que han plantejat preguntes sobre publicacions
que mantenen ocults els números de trànsit de la història als
periodistes.
“Perquè dimonis sentim que no podem confiar en nosaltres
mateixos amb la veritat sobre el comportament dels nostres
lectors, o que hem de fer suposicions (generalment molt equivocades) al respecte?”, va afirmar Moran. “Estem sincerament

tan espantats amb els números que creiem que ens portaran a
abandonar els nostres principis periodístics?”
Patel va dir que part de la raó de la política és que ells anticipen
que el trànsit de The Verge disminuirà, i quan això succeeixi, no
volen que canviï l’enfocament del lloc.
“La nostra principal fortalesa és que fem les notícies que molts
cobreixen, però els usuaris vénen a nosaltres perquè som més
intel·ligents, més autoritzats i millors, i no crec que puguem
mesurar això en termes de pàgines vistes”, va dir. (Infografia:
RobinsPost.com)

El català també és per als influenciadors?
Per Via Empresa
Youtubers i instagramers s’han convertit en uns dels comunicadors de masses més efectius. Amb un públic molt divers, però
especialment extens pel que fa a joves i adolescents, els influenciadors s’han convertit en els prescriptors més desitjats.
Els que més seguidors tenen i, per tant, més populars s’han fet,
són els que parlen en anglès o castellà, dues de les llengües
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més utilitzades del món. Per què hi ha pocs influencers que utilitzin com a idioma principal –o un d’aquests– el català?

fluenciadors. Així, la majoria tria l’anglès i, en l’àmbit lingüístic
del català, el castellà.
L’informe, impulsat i finançat per la Direcció General de Política Lingüística, ha analitzat els continguts de 20 influenciadors
catalanoparlants que produeixen continguts en una de les dues
llengües maternes –català i/o castellà–. Destaca que, per mida
d’audiència, els youtubers que produeixen contingut en castellà
tenen un nombre total de visualitzacions superior als 690 milions. En canvi, quan els vídeos que publiquen són en català,
les persones que els miren baixen fins a un total d’1,7 milions,
400 vegades menys.

Una de les respostes que ha fet més evidents l’estudi Català,
youtubers i instagramers. Un punt de partida per promoure l’ús
de la llengua –elaborat pel Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona–, és que la
monetització de les plataformes digitals sol seguir criteris quantitatius: com més visites o més likes, més benefici econòmic
pot obtenir un creador de continguts a la xarxa. Aquest factor
influeix d’una manera clara en l’elecció de la llengua dels in-

Aquesta desigualtat entre llengües es repeteix tant en nombre
de subscriptors com en els dos indicadors aplicats a Instagram,
tal com es presenta a l’estudi. En realitat, però, no es poden
comparar en pla d’igualtat, ja que les audiències potencials són
molt diferents pel nombre de parlants del català –10 milions– i
del castellà –534 milions–. En condicions hipotètiques d’igualtat
demogràfica, el nombre de visualitzacions i subscriptors retallen radicalment les distàncies. Així, el castellà triplicaria el nombre de subscriptors i no arribaria a duplicar el de visualitzacions
mitjanes per vídeo, en el cas de YouTube.
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Sí que hi ha continguts en català
Això no vol dir que no existeixi oferta de continguts en català,
variada en gènere i continguts. Entre els influenciadors que empren el català –tant com a llengua principal com secundària–
destaquen el mallorquí Miquel Montoro, Pol Gise, Juliana Canet o Miss Tagless. Tenint en compte la situació del català en
aquestes plataformes, el Departament de Cultura, a través de
la Direcció General de Política Lingüística, s’ha marcat com a
objectiu estimular amb diverses accions el posicionament dels
continguts catalans a les xarxes.
Una de les línies d’acció del projecte és la remuneració suplementària de visites per compensar el biaix econòmic que suposa als youtubers i instagramers la dificultat de monetitzar els
seus esforços. També es preveu finançar continguts especialitzats en català, facilitar el contacte entre microinfluenciadors
que usen el català i empreses per afavorir acords de patrocini
i l’impuls de la presència dels influenciadors catalans en esdeveniments, per tal que adaptin als seus canals de feina els
continguts.
Com considera la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa: “Sens dubte, la comunicació i la llengua són

matèria primera d’aquests continguts digitals i generen una influència decisiva en els usos i els comportaments lingüístics
que s’estenen i es consoliden”. (Infografia: CCMA)

L’UdA actualitza el batxèlor de
comunicació per adaptar-se a les
necessitats del sector
La Universitat d’Andorra (UdA) posarà en marxa, a partir del
curs vinent 2020-2021, un nou pla d’estudis per al bàtxelor en
Comunicació, una titulació estatal que s’ofereix en modalitat virtual i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC). El nou pla d’estudis, que continua sent de 180 crèdits
europeus repartits en sis semestres, ha actualitzat bona part
dels seus continguts, l’equivalent al 43% dels crèdits, per adaptar-se a les noves necessitats del sector de la comunicació més
actuals com són les relatives a l’’storytelling’.
D’aquesta manera, els estudiants que cursin el bàtxelor en Comunicació de l’UdA veuran ampliades les seves competències
en l’àmbit de l’edició de continguts multimèdia, en la generació de missatges persuasius i en la capacitat d’adaptar mis-
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satges als llenguatges específics i als públics objectius destinataris. El bàtxelor, que té obertes les inscripcions per al curs
vinent, inclou noves assignatures com Audiències i consums,
Exercici de la professió periodística i Creativitat publicitària.
D’altra banda, manté les assignatures pròpies de la Universitat
d’Andorra: L’entorn comunicatiu d’Andorra, Història econòmica
de l’Andorra contemporània i el Treball de fi de bàtxelor. (Font:
Altaveu.com)

La FAPE reprèn diferents mitjans per
vulnerar el codi deontològic
La Comissió d’Arbitratge, Queixes i Deontologia del Periodisme de la Federació de Periodistes d’Espanya (FAPE) s’ha fet
càrrec d’una denúncia contra el diari As. El diari esportiu hauria
plagiat una de les seves notícies publicades el passat 23 de
desembre sota el títol de “Les millors portades de l’any”; ho ha
fet després de rebre una denúncia i investigar un possible plagi
per part del diari que dirigeix Vicente Jiménez.
L’òrgan regulador de la FAPE sosté que As hauria incomplert
el primer principi general del codi deontològic. En ell, s’estipula

que un periodista “actuarà sempre mantenint els principis de
professionalitat i ètica”. A més, entén que el diari també hauria
incomplert una segona norma, la que demana al periodista que
respecti els drets d’autor i la propietat intel·lectual que es deriven de tota mena d’activitat creativa.
El diari esportiu de Prisa no ha estat l’únic que ha rebut un
advertiment per part de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya. L’edició digital d’El Mundo, El Confidencial i
el web del programa de televisió Espejo Público públic també
han rebut una amonestació per part de la Comissió d’Arbitratge,
Queixes i Deontologia del Periodisme. Entenen que els tres mitjans han incomplert els principals referents de respecte a la
veritat, la presumpció d’innocència i el respecte a la dignitat i
intimitat en el tractament periodístic de l’assassinat de dos nens
a Godella.
Un altre dels mitjans amonestats ha estat OKDiario. Segons
l’organisme regulador, ha vulnerat el Codi Deontològic a
l’incloure informació “no contrastada i no veraç”. Es tracta d’una
notícia sobre el Defensor de el Poble català i la comissària europea de Drets humans. (Font: Prnoticias)
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Formació al Col·legi de Periodistes
Webinar: Com mesurar els resultats amb OKR.- On line.
Dimarts 21 de juliol (De 10.00h a 11.30h) - Vols conèixer la
metodologia que fan servir les grans empreses com Google o
Linkedin per mesurar la seva eficàcia i rendiment? El seu nom
és OKR (Objectius i Resultats Claus). Aquesta metodologia té
com a objectiu definir les metes que es volen assolir i comunicar
els resultats dins de l’organització. Pilar Yépez t’explicarà com
aplicar-los.
Webinar: Eines, apps i plugins per a periodistes.- On line.
Dimecres 22 de juliol (De 10.00h a 11.30h) - Aquest webinar,
creat per Adrián Caballero, permet conèixer més d’una vintena d’eines online, aplicacions mòbil i ginys de Wordpress que
resolen o ajuden en certs moments a creadors de continguts,
professionals de la comunicació i, en extensió, a freelance i professionals amb un blog o un canal digital.
Webinar: Solucions virtuals per mantenir l’engagement dels
empleats.- On line. Dijous 23 de juliol (De 10.00h a 11.30h) Com es pot millorar l’empatia virtual amb els empleats? Quines són les noves eines que estan triomfant en el món post-

Covid? Com es poden esprémer encara més les eines actuals
per treure’n el màxim profit? Ricardo Gómez ens explicarà com
mantenir i incrementar l’engagement dels col·laboradors en una
organització.
Webinar: Recursos per produir contingut gràfic.- On line.
Divendres 24 de juliol (De 10.00h a 11.30h) - L’objectiu d’aquest
webinar, conduït per Marta Aguiló, és conèixer conceptes de
disseny que hem de tenir en compte a l’hora de maquetar
continguts, així com eines online que ens ajuden a dissenyar
contingut gràfic per a documents, memòries corporatives, web
o xarxes socials que gestionem. Veurem on aconseguir tipografies, icones, imatges, textures i altres recursos gratuïts per
enriquir els nostres projectes.
Trobareu més informació sobre la formació al Col·legi en aquest
enllaç
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Enfortir el periodisme

Per Salvador García Llanos / Canarias Ahora

La pandèmia, sobretot ara que hi ha rebrots en el que se suposa és plena normalitat, va deixant ensenyaments. També per
al periodisme. I la comunicació. Hi ha nous plantejaments per
a gairebé tot. O estan en fase de revisió. L’experiència ha estat dura i costosa, està obligant a un exercici d’imaginació per
tal de racionalitzar i millorar productes. En altres casos, no: hi
ha qui prefereix els vells mètodes i prefereix navegar en ells,
creient, simplement, que aquí no ha passat res i que tot tornarà
a ser com abans. Com a mínim, mentre hi hagi anunciants incauts i els editors immobilistes segueixin aferrats a les seves
posicions per defensar els interessos ja coneguts.

No interessen. Només contribuirien a la crisi de valors de la
professió i la manera d’exercir-la. Desperten l’atenció els que
arrisquen, els que incursionen noves vies, que suggereixen i
proven innovacions. Les xarxes socials obliguen a canviar la
manera en què es fa periodisme, doncs s’ha de tenir en compte
que els consumidors d’informació no només es nodreixen dels
propis mitjans sinó que aquella flueix, en la immensitat de la
xarxa, des dels mateixos contactes. O sigui, un efecte multiplicador extraordinari.
Ho ha dit el director d’investigació de la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR), Jesús Díaz del Campo, el qual, al seu
torn, és el director principal del Grupo Comunicaciónm y Sociedad Digital (Coysodi), en una entrevista concedida recentment
a la agència Europa Press. Considera que, davant la proliferació d’informació en les xarxes socials, “els mitjans de comunicació han de reforçar la seva tasca de verificació de les notícies”.
I al seu torn, molt important, “reivindicar-se”. Perquè d’aquesta
manera, el periodisme sortirà enfortit.
Les raons del professor Díaz del Campo són molt conseqüents.
Es tracta de fer-ho bé, de guanyar terreny i produir tractaments
que resultin realment fiables. Han sembrat els dubtes, amb una
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collita sorprenent després de la circulació de rumors que colen
i mentides quina quantitat és impossible de desmuntar. I ara cal
saber donar respostes preventives i contundents. “Tenim més
informació que mai -declara- però també més desinformació
que mai ja que moltes de les coses que ens arriben a través de
les xarxes no sabem fins a quin punt són de fiar”. Posa com a
exemple el que ha passat durant el confinament: “Teníem cada
vegada més notícies però tot i així la ciutadania tenia més necessitat i consumia cada vegada més notícies a l’estar a casa,
pel que ha estat una oportunitat per reivindicar el periodisme”.
Per això, creu Díaz del Campo que si el periodisme, “el que fa
ara és reforçar els seus processos habituals i les seves rutines,
per les quals ha de verificar les notícies, prendre el seu temps i
elaborar-les, aconseguirà que el ciutadà reaccioni i busqui, sobre tot, les fonts que consideri fiables”. Aquest seria el gran objectiu: enfortir l’esperit crític dels consumidors d’informació per
evitar els empassa-t’ho (fet pel qual s’obliga a algú a acceptar
o suportar alguna cosa a la força), les fal·làcies, la substitució
d’informació per l’opinió, els biaixos, els usos inapropiats del
llenguatge i altres impureses que qüestionen, de facto, el producte informatiu. Per tenir lectors ben informats, és indispensable disposar de rigor, fiabilitat i solvència.

No cal explicar el perquè. Està contrastada la tendència de
moltes persones que no necessiten buscar notícies sinó que, a
l’estar en contacte amb xarxes o seguint a determinats usuaris,
ja hi accediran, de manera que els ciutadans les filtren o no,
a conveniència. Els riscos de subproductes, en aquest sentit,
són evidents. Si no es fa l’elemental, és a dir, verificar; si no es
consulta a totes les parts afectades, s’incorrerà en una irresponsabilitat manifesta, o el que és igual, s’estarà transmetent
informació falsa i serà molt fàcil colar bajanades.
Per això, en les seves declaracions a Europa Press, el professor Díaz del Campo ha lamentat que “s’està perdent sentit
crític, i això no és només responsabilitat dels mitjans, sinó que
quan existeixen les xarxes socials, nosaltres, com a ciutadans,
hem de aprendre a distingir i fer una mica de cribratge entre
les notícies més serioses i els continguts que són de qualsevol
tipus menys notícies”. (Infografia: Ara.cat)
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Si la bola és audiència, la faula és
negoci
Per Javier San Román, editor del Grup Control Publicitat / CTRL

Crema la xarxa, i el foc d’aquests dies és més devastador que
mai. Una de les paraules més usades en la conversa social
d’aquests agitats temps ha estat “llibertat”, que de tant de usarse per avalar qualsevol proposta o idea, per absurda que sigui,
pot acabar buidada de significat. Perquè la llibertat no és un salconduit per a tot, encara que molts dels que ho argumenten en
el breu espai d’un tuit no vulguin comprendre-ho. Alguns dels

ciberdebats més apassionats al voltant de la llibertat concerneixen directament al mercat de la comunicació; que és el que ven
audiència a canvi de publicitat. L’incendi s’ha declarat quan el
govern ha proposat regular la competència en aquest mercat,
on, al capdavall, succeeix el mateix que en tots els altres. És a
dir, que hi ha molts i variats tipus d’empresaris.
Altres sectors professionals han resolt la qüestió de la competència deslleial de fa anys sense tanta polèmica. Si un empresari decideix obrir un restaurant i servir menjar en mal estat
als seus clients serà perseguit i segurament processat. Si un
altre empresari decideix fabricar joguines amb materials tòxics
i perillosos per als nens li passarà una cosa semblant. I el mateix amb un constructor que no compleixi les normes legals sobre materials i seguretat. Significa això que a Espanya no hi
ha llibertat per obrir un restaurant, una fàbrica de joguines o
construir un edifici? Més aviat tot el contrari. Perquè les normes
que eviten que es serveixi menjar insalubre en un restaurant
protegeixen no només als clients, sinó també als restauradors
honrats que no volen ni han de competir contra els que, en
nom de la llibertat, no prenen les degudes precaucions i treuen
profit. S’usa amb tanta lleugeresa la paraula llibertat que també
podríem parlar de la llibertat per no ser enverinat.
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En el mercat de la comunicació menjar tòxic són les boles (mentides), tan saboroses per a alguns que se les empassen amb
la mateixa facilitat amb què un turista es menja una maionesa
amb salmonel·la en un xiringuito. Ens hauríem de preguntar si
servir aquesta maionesa és llibertat de mercat, perquè aquests
dies han circulat per la xarxa fotos de presumptes xefs de la
informació en què posaven amb les mans lligades i la boca emmordassada per protestar perquè el govern els volia obligar a
netejar la cuina i usar ous frescos en el seu xiringuito informatiu.
Hi ha por a la intervenció de l’estat en el sector de la comunicació, però molts dels que adverteixen d’aquest perill després són
els que, amb el seu comportament espuri, més pretextos donen
perquè es produeixi. Són aquells que han convertit la mentida
–les noticies falses- en el seu model de negoci. Si les marques
comprenguessin que no tota l’audiència val el mateix, i evitessin freqüentar aquests llocs, regularien el mercat molt millor que
qualsevol llei i allunyarien el fantasma de la censura. Una mica
d’això en sabem al sector de la publicitat, on una institució autoreguladora anomenada Autoncontrol fa temps que informa el
públic sobre l’estat de la maionesa. (Infografia: media.cat)
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Periodisme teòric. Entrevista a Jesse
Owens Hearns-Branaman, teòric
del periodisme i dels mitjans de
comunicació

Per Andrés Lomeña, professor, doctor en sociologia i
col·laborador de Common Action Forum / Huffingtonpost

No es sorprendran si els dic que les facultats de Comunicació
ensenyen teoria i que la professió periodística té a veure fonamentalment amb la pràctica. Dit d’una altra manera: tot s’aprèn
treballant i la facultat no serviria de gaire. En realitat, crec que
aquesta perspectiva és un tòpic bastant nociu i defenso més
aviat el contrari: la pràctica és la que no t’ensenya gairebé res
sobre la interpretació de la realitat política, econòmica o social que explicaràs amb suposada objectivitat i imparcialitat. Els
marcs teòrics que no aprenguis a la universitat no els aprendràs
a la redacció. Diferent és que hi hagi mals professors en el
grau de Periodisme, que ensenyin teories poc elaborades o que
expliquin bones teories d’una manera inadequada i insuficient.
He entrevistat a professor de periodisme Jesse Owens HearnsBranaman per parlar sobre el que hauria de saber un periodista
des d’un punt de vista teòric. No es preocupin ara per la part
pràctica, que ja arribarà:
Tinc la impressió que el periodisme s’ha teoritzat molt poc. Afortunadament, la meva idea se’n va en orris amb els quatre marcs
epistemològics que vostè proposa per analitzar els mitjans
de comunicació: el realisme, el pragmatisme, l’antirrealisme i
l’hiperrealisme. Podria explicar aquests quatre modes?
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Vaig tenir una discussió a Twitter sobre això fa tan sols unes
setmanes i era l’únic que defensava que el periodisme està
“sobreteoritzat”. Els estudis de periodisme són un híbrid entre
els estudis de mitjans, els estudis de comunicació, els estudis
socials, la literatura, l’economia política i molts altres camps, i
atès que utilitza mètodes quantitatius i qualitatius, els teòrics
del periodisme poden postular les seves teories a partir d’una
gran varietat de fonts. No obstant això, algunes qüestions com
l’objectivitat segueixen infrateoritzades, la qual cosa va suposar
una inspiració per al meu llibre El periodisme i la filosofia de la
veritat. Vaig tornar a les fonts primàries i vaig comprovar quines
teories s’estaven usant de manera explícita o implícita i vaig
proposar quatre marcs teòrics.
El realisme i el pragmatisme són dues teories normatives que
reflecteixen gairebé la mateixa discussió teòrica que les ciències dures. El realisme consisteix en que hauríem de creure en l’exposició de la realitat objectiva com a conseqüència
d’experiments que persegueixen un mètode objectiu. Si ho apliquem al periodisme, això es tradueix en que el resultat serà
objectiu mentre els periodistes facin servir aquests mètodes objectius a l’escriure les seves notícies. Si no és objectiu, llavors
els periodistes no faran bé la seva feina. El pragmatisme, en

canvi, ve de la tradició del “mercat de les idees”: el que hauríem de tenir és una àmplia varietat d’opinions que competeixen
obertament. Per exemple, el New York Times creu que hauríem
de sentir parlar del senador Tom Cotton, que demana la intervenció de l’exèrcit en les protestes contra la brutalitat policial,
i a l’exposar aquesta idea vam aconseguir que les persones
s’alineïn a favor o en contra de la mateixa. Fins i tot haurien de
fomentar punts de vista que rebutgin aquest tipus d’opinions.
Al final, defenso que aquestes posicions són incompatibles (“no
es pot arribar a un equilibri en la veritat”, com va dir el meu
entrevistat Chuck Todd), però els periodistes les necessiten i
les intercanvien com autodefensa. Seguint l’exemple de Tom
Cotton, van criticar al New York Times per no verificar els fets a
publicar-li a la seva pàgina d’opinió; la defensa del diari va ser
que ells només van donar veu a una opinió, i que com també
publiquen altres opinions, estaven sent “equilibrats”, o al menys
estaven oferint diverses perspectives. No hi ha una solució
epistemològica per aquest conflicte. L’editor d’aquesta secció
va ser acomiadat per motius polítics (a causa del context específic del moment i a les reaccions negatives que es van produir),
no perquè fes la seva feina de forma inadequada. El New York
Times publica habitualment opinions bel·licistes o en favor de
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l’excepcionalisme nord-americà, com molta gent va ressaltar en
els mitjans socials, així que la columna de Cotton no era una
cosa tan anòmala.
El antirrealisme és, fins a cert punt, la mateixa teoria normativa en el periodisme que en les ciències socials i la lingüística.
Bàsicament, el llenguatge no reflectiria la realitat i és arbitrari,
així que no és útil comparar les representacions que es donen
en el periodisme o el cinema amb la realitat perquè no les descriu adequadament i resulta del tot insuficient. Per exemple, els
acadèmics no haurien de definir amb exactitud la paraula terrorisme i després criticar els periodistes per usar-la amb un sentit
que no comparteixen. En lloc d’això, hauríem de veure com la
fan servir els periodistes i perquè ho fan en determinades situacions (per exemple, dos grups fan servir tàctiques similars, però
només un apareix citat com a terrorista).
La teoria que presento sobre l’hiperrealisme està treta de Baudrillard i s’ha usat en els estudis de mitjans, però no tant en
l’àmbit específic del periodisme. Des de la epistemologia hiperrealista, que no és normativa ni prescriptiva, crec que es pot
radicalitzar el antirrealisme. Per exemple, la paraula terrorisme
s’usa per donar signes de realitat a través dels codis usats en

els mitjans. No hem de criticar els mitjans de comunicació per
no representar la realitat; caldria mirar com l’expressió terrorista ha arribat a ser un “significant buit”, encara que sigui amb
molt poder. Els que publiquen titulars i produeixen programes
de televisió saben que si fan servir terrorisme, atrauran més audiència, de manera que emmarquen les seves notícies així per
motius econòmics, per tenir més clics o quota de pantalla. Els
polítics que volen criticar altres saben que si fan servir terrorisme per etiquetar certs esdeveniments, com les manifestacions,
els mitjans s’han de fixar en aquest marc de sentit i crearan la
seva pròpia realitat. L’audiència s’associarà a les protestes amb
el terrorisme, el que farà més difícil donar-los suport per la mateixa raó que no donem suport al terrorisme. Hem de observar
com influeixen els mitjans, no solament a través del llenguatge
o la política, sinó per la seva pròpia naturalesa mediàtica.
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Què diria que estudiï un estudiant de periodisme el 2020?
Li aconsellaria que llegeixi tanta varietat com li sigui possible.
Al principi, jo només llegia a Baudrillard i a Chomsky, però a
menys que entenguis els fonaments de les teories periodístiques, serà molt difícil aplicar-les amb èxit. Per exemple, quan
llegia a Gaye Tuchmani la seva crítica a l’objectivitat del periodisme dels anys setanta, o “codificar i descodificar” de Stuart
Hall, vaig veure connexions entre ells i Baudrillard que altres,
fins on sé, no van investigar. Necessites certa comprensió de
les teories, ja siguin normatives o radicals. Si no us familiaritzeu
amb totes dues, no podràs entendre bé als teòrics d’una o una
altra. Això és just el que va revolucionar els estudis culturals i
els estudis de periodisme en els anys setanta, la introducció
de teories franceses radicals (Foucault i Barthes, sobretot) que
després es van integrar a les teories més populars.

res del periodisme i no distreure’ns massa per les modes. Hem
d’atendre a les novetats, és clar, però com a part de l’estructura
político-econòmica que la tecnologia canvia o subverteix.

Es gasta massa temps en el present, especialment quan les
coses estan canviant molt ràpid a causa de tecnologies disruptives i dels mitjans socials. Al mateix temps, algú fa un estudi
sobre com els periodistes fan servir els mitjans socials o el Big
Data i esdevé una explicació històrica del que estava passant
fa uns anys. Això no vol dir que la seva validesa hagi caducat,
només que hem de centrar-nos més en exposar les estructu-

Aquests criteris funcionen raonablement bé sense que tinguin
una gran càrrega teòrica, així que hauríem de preguntar-nos
què hi guanyem si li apliquéssim una cosa tan densa com
l’idealisme transcendental kantià. A més, els criteris de noticiabilitat depenen de les diferents cultures i dels sistemes de mitjans, per la qual cosa no crec que funcioni una teoria universal.

Els criteris de noticiabilitat de la premsa no em semblen
prou fonamentats i no sé si la crisi del periodisme es deu
en part a aquesta manera de procedir cada vegada més
mercantilitzada i menys exigent amb els valors de la premsa. Què opina vostè?
Els criteris de noticiabilitat són un bon exemple d’alguna cosa
que els professionals dels mitjans, els periodistes, els relacions
públiques i les audiències han interioritzat per igual. Els relacions públiques pot ser que fins i tot el facin servir de manera
més explícita que els periodistes per convèncer els seus clients
de la seva estratègia.
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No sé si podem vincular la crisi financera del periodisme a la
crisi epistemològica dels mitjans perquè tenen diferents causes. Fins i tot Trump a la Casa Blanca i el seu menyspreu
per periodistes, entrevistadors i científics ve d’un sentiment
antiintel·lectual i antielitista més profund, una cosa que s’aprèn
de Fox News i de certs programes de ràdio conservadors. La
manca de confiança en els mitjans i els polítics hipòcrites no
són res de nou, tot i que la crisi de finançament del periodisme
sí que ho és.
Un dels primers treballs que vaig tenir va ser vendre diaris quan
tenia dotze anys en un petit municipi del Canadà. Part de la
feina era recollir els diners de la subscripció dels meus clients,
que era d’uns dos o tres dòlars per setmana. En l’actualitat, resulta molt difícil convèncer la gent perquè pagui aquesta quantitat al mes o a l’any per a empreses de mitjans com el Guardian,
que té molt més contingut que un diari local.
Això té a veure amb les empreses que no es van adaptar al regne digital prou ràpid, ja que van posar totes les seves notícies
de forma gratuïta a Internet fa vint o vint-i-cinc anys i ens hem
acostumat a la gratuïtat. Han emprat els últims deu o quinze
anys a intentar rendibilitzar el suport digital, amb un èxit que

varia d’un mitjà a un altre. El mateix va passar amb Napster i el
mp3 per aquella època. Apple ho va fer bé amb iTunes, però el
periodisme encara no ha donat amb el seu propi iTunes o Spotify. (Fotografia: facebook.com/ManufacturingHarmony)
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Instints primaris

Per Carme Escales / Revista Capçalera (CPC)

per virar cap a una altra lectura del món, dels fets, que no ens
ofegui en un discurs únic d’alerta contínua. En honor a la veritat, cal dir que també escriuen les bones notícies, i pel bé de la
nostra salut mental.
“Guerra, violència, desastres naturals, corrupció... Les coses
van malament i sembla que empitjoren. Els rics es fan més rics
i els pobres, més pobres. I el nombre de pobres creix. D’aquí
a poc, ens quedarem sense recursos naturals a menys que
fem alguna cosa dràstica. Aquesta és la imatge que la majoria
d’occidentals rep dels mitjans de comunicació i que té al seu
cap”.

En la críptica complexitat del nostre cervell rau, en bona part,
l’explicació de per què quioscs i hemeroteques estan plens de
portades amb males notícies. Som éssers programats per a
la supervivència, i l’atenció més immediata a perills i amenaces ens salva. Però, entre la por i l’esperança, els arguments
d’experts en neurobiologia, psicologia i sociologia conviden a
qüestionar-nos si ens mans de mitjans i periodistes hi ha el timó

Tot això, extracte del llibre Factfulness. El món va millor del
que et penses. Deu raons que fan que no el vegis tal com és
(La Campana, en català, i Deusto, en castellà, 2018), l’autor,
Hans Rosling, ho denomina “concepció del món excessivament
dramàtica, estressant i enganyosa”. Però –afegeix– “és una
concepció molt difícil de canviar perquè té a veure amb com
funciona el nostre cervell”.
Matilde Elices, doctora en Psicologia i investigadora postdoctoral a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques
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(IMIM)-Parc de Salut mar (PSMAR) explica que “el cervell està
configurat per estar molt atent a l’amenaça, alerta dels perills
com a funció evolutiva. Encara que ara la nostra supervivència
ja no depengui d’ell, el sistema s’activa automàticament”, precisa. “En psicologia, –continua– parlem del biaix del cervell que
fa velcro amb tot allò negatiu i tefló amb el que és positiu i fa
que les bones notícies ens llisquin i que ens quedem enganxats
a les dolentes”.
Supervivència i motivació.- El neurobiòleg i periodista científic italià Luca Landò –va dirigir el diari L’Unità– treballa a fons
el tema. I distingeix entre atenció i motivació. “La primera –diu–
té arrels biològicament antigues similars a les del calamar. La
seva supervivència es basa en tres alertes: l’enemic del qual
fugir, la presa per capturar i el sexe per a reproduir-se”. A dins
del cervell humà, hi roman l’instint de supervivència que ens fa
reaccionar al clàxon d’un cotxe. “En canvi, la motivació –afegeix– és un regal de l’evolució cultural, present en espècies
més evolucionades com els mamífers”.
Segons Landò, les notícies dolentes, a diferència de les bones,
parlen directament als mecanismes més primaris de la nostra
atenció. “Entre els vells periodistes es deia que un article, per

ser llegit, havia de parlar de sexe, diners i sang (equivalents als
interessos del calamar). I els professionals de la comunicació
saben que el bé més preuat per a la seva activitat és l’atenció
del públic. Per tant, la manera més fàcil i segura d’atreure-la
és jugar amb els seus mecanismes menys evolucionats de
l’atenció: menjar, enemics i sexe”, afirma. “I és interessant veure com el món polític està utilitzant els mateixos principis de
manera més científica per gestionar-ne la comunicació, exaltant els perills per atraure l’atenció”, afegeix. Però, tal com ell
manifesta, “això porta a crear perills on no hi són. Pensem en
el fenomen migratori i com ha estat transformat en problema
a afrontar i gestionar com a amenaça a combatre i mantenir
llunyana”.
Com explica el metge, acadèmic i orador suec Hans Rosling,
“ens interessen les xafarderies i relats dramàtics perquè abans
eren l’única font de notícies i informació útil, de la mateixa manera que anhelem el sucre i el greix perquè eren fonts d’energia
que podien salvar-nos la vida quan el menjar escassejava.
Mantenim molts instints útils des de fa milers d’anys, però ara
som en un món molt diferent. El nostre desig de sucre i greix fa
que l’obesitat sigui un dels majors problemes de salut del món
actual. I els nostres ràpids cervells i desitjos de dramatisme
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–instint dramàtic– provoquen malinterpretacions i una concepció del món excessivament dramàtica”. Rosling defensava la
necessitat de començar a explicar del món tot el que va bé.
“Hem d’aprendre a controlar la nostra càrrega dramàtica. Si es
desboca, ens impedeix veure el món tal com és”, afirma.
El biaix de confirmació.- En psicologia i ciències cognitives,
es coneix com biaix de confirmació la tendència a tenir en
compte esdeveniments o elements que confirmen les nostres
preconcepcions, i provoquen errors en la interpretació del món
que ens envolta. Això explicaria la desatenció mediàtica a tot
allò que va bé, per la desconfiança que suscita.
Una bona notícia és sovint tractada com a raresa o curiositat.
Si parlem d’un petit poble que de cop despunta amb el seu
elevat PIB, l’explicació arriba de seguida contextualitzant-la.
Ara bé, les misèries no es contextualitzen mai, per minoritàries
que siguin –en xifres globals del món– asseguren el “velcro”
amb la concepció generalitzada que el món va malament. “Els
estereotips tenen una força terrible. La gent busca confirmar el
que ja pensa i les notícies que ho fan són més ben rebudes que
les que qüestionen el que pensem”, declara Francesc Núñez,
sociòleg i professor d’Humanitats de la UOC. “De vegades, les

notícies negatives no atrauen tant per la notícia en si, sinó pels
clixés que ens confirmen”, afegeix.
“Les bones notícies ratifiquen que el món és al seu lloc, mentre
que les catàstrofes interpel·len més, obren els espais de la imaginació, l’especulació, agiten més emocionalment i més ràpidament
que les altres. I les notícies impacten més si es narren més vívides, més impactants, com feia El Caso. Són dinàmiques ja apreses, i el periodista se sent incitat a fer-ho així”, considera Núñez.
“El pensament reflexiu de la notícia arriba menys que el dirigit a la
imaginació. Les imatges, els mites, són més forts i tenen una incidència més ràpida en les nostres emocions que les explicacions.
I la premsa fa servir les vies més ràpides. El discurs interpel·la la
intel·ligència, és un camí d’accés a les persones més difícil, per
això la premsa reflexiva és minoritària”, diu el sociòleg.
Com la vida mateixa.- Però titular amb males notícies no és
excepció dels mitjans. També a la vida quotidiana si tot va bé
no ho expliquem, no ho destaquem, tampoc les coses que empleats o companys fan bé es comuniquen. Prestem sempre
més atenció a allò que irromp en el que seria d’esperar, sigui un
conflicte, una desavinença o errades o badades petites o grans.
Mentrestant, com els especialistes en comportament humà as-
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senyalen, hem normalitzat el drama amb titulars sustentats en
la desgràcia i creiem que res no va bé. Per això Salvador Cardús, economista, professor de Sociologia a la UAB i periodista,
amb la seva conferència “Un món ple (també) de bones notícies” emprèn la digna missió de “contribuir a fer canviar la percepció de la realitat, a defensar fets que confirmen que el món
va millor. Tenim menys analfabetisme, vivim més que mai i tantíssimes coses bones que no es publiquen. Segons Bloomberg
Healthiest Country Index, Espanya és el país més saludable del
món, però aquí ningú no ho publica”, diu.
Cardús assumeix que és una de les xerrades més difícils que
ha fet mai. “He de vèncer l’escepticisme del públic, perquè la
notícia bona costa de creure”, explica. En un article al diari Ara,
Cardús assegurava que “les bones notícies fan nosa, desperten un escepticisme generalitzat, tenen mala premsa i, pràcticament, ningú no en fa cas. Incomoden perquè desmenteixen els
nostres prejudicis. Les bones notícies enfonsen els arguments
dels que viuen de fer por amb discursos apocalíptics per després poder adoptar el paper de salvadors del món”.
Com diu també Hans Rosling, “els periodistes recorren al drama per captar la nostra atenció. Si informessin d’avions que no

s’estavellen o de collites que no es malmeten, perdrien la feina
ràpidament. Perquè periodistes, activistes i polítics també són
víctimes d’una visió del món dramàtica. Haurien de comprovar
i actualitzar la visió del món i desenvolupar formes de pensar
basades en la realitat dels fets”.
El professor de comunicació de la UOC i especialista en xarxes socials, Ferran Lalueza, ens recorda l’estudi amb què Facebook va demostrar l’efecte de les notícies bones i el de les
negatives en l’estat d’ànim dels receptors. “En funció d’on poses el focus generes una actitud o una altra. Per tant, caldria
fer una crida als mitjans, com a generadors d’estats d’ànim, a
plantejar-se si formen part de la solució o del problema”, diu.
“Jo estic convençut que si ens arribessin més notícies positives,
l’optimisme s’encomanaria. De fet, quan la selecció depèn de
la gent, i no d’un mitjà, com en les xarxes socials, les bones
notícies circulen més ràpidament que les dolentes. I és evident
que sotmesos al bombardeig de notícies negatives ens sentim
pitjor. Amb tot, com diu el psicòleg Carlos Baeza: “una cosa és
el que ens venen els mitjans, i una altra allò que nosaltres comprem”. (Fotografia: Benoit Tessier (Reuters) – El Mundo)
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Qui guanya i qui perd importància en
un mitjà que passa a cobrar pels seus
continguts
Per José Manuel Rodríguez, consultor de mitjans socials / El
Periscopio - UMH

La implementació de sistemes de pagament en qualsevol redacció requereix dos canvis culturals crucials: el primer és
extern i es basa en aconseguir generalitzar entre els lectors
la idea que el treball dels periodistes té un valor que justifica
un preu o una aportació; el segon és intern i suposa repensar l’organització entorn d’aquest plantejament des del habitual
punt de partida de mitjans que han viscut majoritàriament de la
publicitat. Sobre aquest últim procés hem preguntat a directius
de mitjans espanyols en diferents situacions pel que fa al cobrament per continguts o esquemes de membres amb l’objectiu
de saber quins perfils guanyen pes i quins ho perden en aquest
nou escenari.
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Per això, cada un dels consultats ha definit la variació del valor
percebut de fins a 17 rols en una escala de l’1 (perd molta importància) fins al 10 (guanya molta importància). La mitjana de
totes aquestes puntuacions ha deixat una classificació que en
alguns casos mostra consensos clars i en altres disparitats que
es poden associar als diferents models amb els quals treballen
els mitjans representats.
Els que guanyen rellevància
Periodistes de recerca.- L’acord en positiu més important entre tots els enquestats és la revalorització dels redactors que
destapen informació rellevant després de setmanes o fins i tot
mesos de treball. En un model de pagament aquesta classe
d’històries són un argument sòlid per promoure subscriptors o
demanar socis, ja que permeten justificar de manera contundent el resultat del seu suport i el compromís de servei i independència davant d’ells.
A més, el mur de pagament ajuda a mitigar en part el problema
essencial del periodisme d’investigació en el context de què venim: l’aprofitament d’aquesta tasca per part d’altres mitjans que
obtenen trànsit sense haver fet la inversió de recursos en aconseguir la informació, i de vegades escatimant cites o enllaços

a la font original. Cal comptar a més amb que sovint l’origen
es perd en les cerques a Google entre les rèpliques d’aquests
mitjans per als que arriben tard al tema després de la seva repercussió en televisió. Un esquema de cobrament permet correlacionar l’impacte d’una publicació d’aquest tipus respecte a
lectors que fan el pas de comprometre amb el mitjà, i això pot
animar a invertir més recursos en aquest exercici professional.
José María Olmo, cap de Recerca a El Confidencial, explica
les dificultats del seu treball en aquesta interessant entrevista.
En general, tots els creadors de contingut diferencial en un
mitjà, com els redactors de reportatges o els columnistes/analistes guanyen pes en un escenari de pagament. No en va el
primer que han fet molts mitjans en les seves propostes de
registre ha estatr tancar l’opinió, que és un element distintiu i
no es pot copiar, a més d’arrossegar seguidors incondicionals.
D’aquí que uns i altres siguin igualment molt ben valorats per
tots els directius participants.
Editors de butlletins i podcast.- Gairebé tots els estudis coincideixen en la rellevància que han adquirit els enviaments regulars per correu electrònic per generar hàbits i obrir portes a
subscripcions (a més de mantenir-les). En aquest context els
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editors de butlletins són igualment considerats pels enquestats
com a professionals amb valor a l’alça en una redacció.
Aquest reconeixement també arriba als creadors de podcast,
que és un altre producte informatiu que ha anat trobant el seu
lloc en els mitjans en els últims anys. L’entrada d’Spotify en
el format i el renovat interès de Amazon i Apple el converteix
no només en una palanca interessant per atreure o mantenir
lectors de pagament, també configura possibilitats comercials
més àmplies.
Especialistes en usabilitat i analistes.- Tot i que es tracta de
dos rols professionals diferents, els qui treballen en l’anàlisi de
dades i en l’experiència d’usuari s’han trobat convergint en una
disciplina anomenada CRO (Conversion Rate Optimization),
que ve a ser el treball de maximització d’oportunitats per aconseguir un objectiu. En el cas dels murs de pagament, aquests
professionals incrementen la seva importància en la mesura
que són crucials per aconseguir que el treball realitzat pels periodistes no tingui menor impacte del què hauria en el seu reflex
en subscripcions per culpa d’eventuals dificultats a l’hora de
consumir contingut o accedir amb facilitat a la subscripció.

Alejandro Laso, director d’Innovació i Tecnologia de El Confidencial, apel·la a el valor d’aquests professionals per a “orientar la redacció sobre les temàtiques que millor converteixen
mentre optimitzen els fluxos de conversió i permeten fer ofertes
segmentades a través d’experiments”. Daniel Muñoz , director
d’Estratègia del Espanyol, amplia el cercle a la necessitat de
“desenvolupar productes i serveis que generin bones experiències entre els diferents prototips de lector, que no sempre són
els mateixos que els d’altres mitjans”.

Editors de portada.- Qualsevol professional implicat en un esquema de continguts exclusius per a subscriptors confirma que
l’espai en el que realment es juga la sort de la subscripció és
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la portada. Vicente Ruiz, sotsdirector d’El Mundo i responsable
del seu web, apunta que “el trànsit directe és el rei en un model
de pagament i amb ell hi ha molta feina i recorregut, són els
grans potencials compradors del teu producte”.
Aquesta perspectiva és compartida d’una manera o d’una altra
per gairebé tots els enquestats, excepte Ignacio Escolar, director d’eldiario.es. Aquí la correlació amb el tipus de model és
clau, ja que l’esquema de socis del seu periòdic no és especialment sensible a com s’estructuri la seva portada. Però en els
mitjans amb diferents tipus de mur de pagament el resultat dels
impactes contra continguts tancats des de la portada defineix
les dinàmiques majoritàries de conversió.
Tomás García Morán, director d’Estratègia Digital de La Voz
de Galícia, creu al seu torn que el gran paper en qualsevol
d’aquests escenaris és “un híbrid entre analista web i redactor”.
La seva funció és decidir quins continguts s’habiliten només per
a subscriptors aplicant una barreja de criteri periodístic i perspectiva de negoci.
Aquesta figura resulta compatible amb el que Lluís Cucarella,
que va ser sotsdirector general de Prensa Ibèrica i avui exerceix

com a consultor per a mitjans en desenvolupament d’audiència
i negoci, defineix com a editor de continguts de pagament:
“Està encarregat no només de detectar oportunitats en temps
real i mitjançant previsions del dia perquè es creïn notícies que
converteixin lectors en subscriptors, sinó per donar valor afegit
a qualsevol història susceptible de fer-ho”.
Els que perden rellevància
Comercials.- La crisi generada pel coronavirus s’està endut
per davant part dels equips comercials de mitjans com The
Economist, Quartz o The New York Times. Aquests acomiadaments es justifiquen per un panorama pessimista pel que fa
a l’evolució de la publicitat i per l’aprofundiment del gir cap a
les subscripcions. Malgrat que els enquestats també apunten
aquesta devaluació, hi ha vots particulars al respecte.
Un directiu que prefereix no revelar la seva identitat estima que
el negoci dels lectors de pagament no suposarà més d’un terç
de l’explotació a mig termini per als mitjans als que millor els pugui anar en aquest aspecte: “La portada ara és l’aparador per a
subscriptors i ha de reflectir la qualitat i el producte diferencial, i
mentre cal seguir generant usuaris i inventari de pàgines vistes
per canals externs com Google i Facebook. Són dos mons que
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cal conciliar. Si canibalitzem l’ingrés publicitari actual amb nou
ingrés de subscripcions no avancem.”
L’augment de la navegació sota registre suposa alhora un calador per a subscriptors i un entorn de possible publicitat més
cara per a la informació de primera mà que el mitjà acumula
dels seus lectors. Però el problema en el que queda d’any és,
precisament, el de la inversió publicitària que no es produirà
pels problemes econòmics de les empreses. Toni Piqué, cap de
Projectes d’El Nacional, creu que en aquest context “els professionals que dominin subscripcions i altres formes d’ingressos
són més necessaris que els comercials”.
El corrent pessimista respecte a aquest rol abasta igualment als
redactors de contingut patrocinat, en una traducció lògica de les
circumstàncies actuals. Si en una mala situació econòmica la inversió en màrqueting és el primer que es ressent, dins d’aquesta
la publicitat de marca és més procliva a caure que la que genera
conversions directes d’algun tipus. El contingut de marca, que a
més pot ser molt intensiu en mà d’obra i costos associats, queda
en desavantatge enfront de creativitats enfocades a generar oportunitats de venda, que és el que les empreses necessiten més que
mai i que a més es concentren cada vegada més en plataformes.

Especialistes en SEO.- Els que avui s’ocupen de la major via
externa de trànsit en els mitjans generen en l’enquesta una bretxa entre mitjans nacionals i regionals: per als directius dels
primers es tracta d’un rol que clarament perd importància en
un context de cobrament per continguts, ja que sovint l’activitat
d’aquests professionals va lligada al model de volum sobre el
qual s’assenta el mesurament d’audiència i la distribució de
campanyes per part de les agències en base a aquests resultats; però per als que parlen des de l’experiència en els segons,
segueixen sent una palanca rellevant en el negoci. Aquí influeix
molt el concepte de periodisme de servei, que està íntimament
lligat a la informació útil i rellevant per proximitat i impacte, i la
seva possible translació directa a pagament per aquest concepte.
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En això l’últim informe de recomanacions de Piano, empresa
especialitzada en tecnologia de pagament per mitjans, aporta
un altre matís contraintuïtiu per a alguns. Indica que l’operativa
a Google multiplica per cinc l’efectivitat de Facebook pel fet que
reflecteix una intenció, encara que no detalla el pes de les recerques de marca (les que inclouen clarament el mitjà a què
vols anar i s’usen en substitució d’un patró de navegació estàndard) en aquesta dada.
En tot cas, els editors de Mitjans Socials no milloren molt els
resultats dels SEOs, amb els quals sovint conviuen en àrees
de Desenvolupament d’Audiència. Els directius preguntats són
majoritàriament tebis respecte al valor dels que gestionen la
presència dels mitjans en plataformes en un escenari de pagament, malgrat la seva tasca de ambaixadors de la marca en
entorns de contacte constant amb possibles lectors. Per Laso
“les diferències entre social i SEO són importants ja que els que
treballen en xarxes socials ataquen un perfil que està una mica
més endavant en el flux que el de les cerques. Però tots dos
rols són imprescindibles”.
Redactors d’última hora.- Aquest paper va molt vinculat amb
el dels SEOs, ja que un dels incentius dels relats en viu de

l’actualitat és beneficiar-se de les recerques associades a una
dinàmica de volum. Però la percepció general és que l’actualitat
forma part dels mínims que d’una manera o una altra gran part
dels mitjans poden complir sense que suposi un avantatge
competitiu real entre uns i altres a l’hora de pagar. (Infografies:
UMH i elpais.cr)
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El periodisme s’ofega
Per Gregorio Morán / Voz Pópuli

per a la democràcia a Espanya. Com a peu de la imatge només
una paraula de grans dimensions que ressaltava els signes de
l’insult: ¡PALLASSO!
Els dos patrocinadors de la infàmia eren gallecs, periodistes
de carnet i militants a sou del Règim. Un, Pedro Rodríguez,
pervers i servil, moriria en 1984 sense que ningú li preguntés
per la gesta. L’altre, Fernando Ónega, editorialista i columnista
salomònic pel que tenen de sinuoses les seves columnes serpentejants, encara exerceix l’ofici com si es tractés d’un senador romà que hagués beneït l’exaltació del cavall de Calígula
després de molts anys de bancada.

Va ser en ocasió de l’última ordre de Franco. Entubat, convertit
ja en desferra... acabava de prendre la decisió de condemnar a
la pena capital a les últimes víctimes de la dictadura. El món va
veure en això el mirall darrer de gairebé 40 anys de consentit
totalitarisme i a Espanya no acabàvem de creure l’implacable
gest de morir matant. No obstant això, el diari oficial entre els
oficials, Arriba, òrgan del Moviment, va dedicar tota la seva primera pàgina a una foto: la del primer ministre suec Olof Palme
amb una guardiola a manera de bandolera on demanava fons

“Pallasso!” tancava una època, crèiem
Sempre que algú es refereix a l’insult al periodisme em recordo d’aquell significatiu i mai citat precedent. ¡Pallasso! tancava
una època, crèiem. El que no podíem preveure és que els edecans del poder usessin les mateixes armes fins arribar a avui.
Les clavegueres de l’Estat van existir sempre, també les dels
partits polítics que conviuen amb elles i creen les seves pròpies. No hi ha institució que pugui prescindir d’aquesta fillola, ni
el PP, ni el PSOE, ni Podem. Fins i tot els partidets d’interessos
familiars que compten molt en el local, com a Catalunya, tenen
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en el seu haver clavegueres, que amb prou feines sobrepassen
la claveguera, però que es converteixen en instrument de la
baralla política.
El periodisme s’ofega, però els periodistes triomfen; el que arruïna la credibilitat ajuda a prestigiar el desvergonyiment. La caiguda de vendes, el deteriorament de les marques, les restriccions
publicitàries i per acabar-ho d’arreglar, l’impacte de les noves
tecnologies, sumat a l’imperi de les xarxes i del “jo que ho valc
i mereixo que em sentin”, és una tempesta que arrasa tant com
els tsunamis, perquè tot és precari i no té bases segures.
Els mitjans de comunicació a Espanya són tan fràgils que els
grans emporis periodístics sobreviuen després de dècades
d’indolència i submissió, entrampats fins a les orelles després
ficar-se en aventures econòmiques que els van costar l’escàs
crèdit que els atorgaven els lectors. Van existir sempre inversors
en els mitjans de comunicació, però no empresaris de premsa.
Per a la majoria era un esglaó en la carrera pel poder polític, per
a altres un pas que els havia donat la fortuna per crear-se les
bases d’uns imperis de cartró pedra i subvencions. Parlar d’ABC
o El País no és el mateix que dir El Mundo o Le Figaro; ni els
paisatges que dibuixen ni els paisanatges que hi viuen.

L’epidèmia del coronavirus amenaça de portar els mitjans de
comunicació espanyols a una UCI on s’animen a salvar el personal sanitari que té cura del Poder, és a dir, la dependència
partidària quan no presidencial. S’han fixat que les entrevistes de Pedro Sánchez no les concedeix als mitjans en general
sinó als addictes, que són a la llibertat d’expressió el que els
col·legis concertats als públics? Sense tenir notícia del cas, per
edat i falta de memòria històrica, imiten l’entrevistador estrella
dels ministres del Caudillo, aquell inefable Victoriano Fernández Assís, un altre gallec, per cert, que solia enlluernar als alts
càrrecs i rovellar als teleespectadors. “No creu vostè senyor
ministre...?” Promotor potser del socorregut gest de complicitat
ministerial: “M’alegra que em faci aquesta pregunta...” Mai una
rèplica. Només atenir-se al guió pactat. Parla el Gran Timoner,
els altres escolten.
El més letal de l’insult és que forma parella amb la seva
caducitat
La paradoxa és que mentre el periodisme s’ofega els periodistes gaudeixen de la seva glòria mediàtica. Què seria dels
García Ferreras sense les institucions i el beneplàcit del poder?
Perquè sortir en pantalla és un apunt decisiu per a un currículum excels cap a la fama. Hi va haver un temps en què la classe
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política estava plena de llicenciats en lleis o enginyeria. Avui
aparèixer en els mitjans de masses, de la ràdio als programes
de tertulians todòlegs, és la garantia que el votant ja té una
cara coneguda a la qual encomanar-se. Podem no és un partit
de professors universitaris, sinó un grup polític que té el seu
camp de joc en els mitjans i les xarxes tentaculars a partir de
l’experiència que atorga impartir un curs com qui encapçala una
assemblea. Veterania política cap, habilitat en el debat parlamentari absent, preparació en la formulació de projectes inexistent. Tot es pot driblar basant-se en dosis d’improvisació i tons
destrempats. Agitació i propaganda, es deia en altres temps.
Això orienta sobre l’origen del “purgant democràtic” o aquests
“xarops” de l’extorsió que no una altra cosa són els escarnis o
la intimidació que pot inundar les xarxes que s’oposin a les consignes del líder. Està bé tot allò que pugui fer-se per deteriorar a
l’enemic, però és una infàmia quan es pateix en carn pròpia. La
primera pedra del fantasmal edifici de l’autosatisfacció es produeix quan la crítica s’assenyala com a prova d’una campanya
de desinformació, com si la baralla per la realitat es resolgués
a càrrec de qui compte. Si perden peu és perquè els colpegen,
no perquè s’hagin ficat en un bassal.El més letal de l’insult és
que forma parella amb la seva caducitat. On va quedar el del

“trifachito” proclamat en els mítings de Sánchez? S’ha reduït
a “bifachito” i, com que sona malament, cal substituir-lo pel de
ultra dreta i ultra ultra dreta. Falta enginy. Mala cosa quan els
inventors de metàfores sonores van perdent el que els feia més
singulars: la seva capacitat de fer passar les ocurrències com
si fossin definicions.
En el fons de l’enfonsament de la capacitat per fer periodisme,
i no propaganda, està no només la utilització injusta dels fons
públics, sinó en el menyspreu que manifesta un govern quan
tracta a la premsa com en la procaç agudesa atribuïda a la Duquessa de Alba: “Quan jo acabi de parlar, llanceu-li de menjar
als periodistes”. (Infografia: ubibene)

