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La circulació de mitjans impresos
podria arribar a un creixement del 3%
el 2021
Per Reason Why

Sembla, però, que encara hi ha lloc per l’esperança. Tot i que
s’espera que la circulació de diaris i revistes impreses caigui
dos dígits aquest any, es preveu una petita recuperació el 2021,
segons les dades recollides per PwC i Omdia a “Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024”. L’informe ofereix una
projecció de les dades de despesa dels consumidors i anunciants en 14 segments i 53 territoris a cinc anys vista.
S’estima una disminució de l’-10% per a aquest any
En aquest sentit, s’estima que la circulació d’aquests mitjans
disminuirà a l’almenys un -10% en cada regió durant aquest
any i que el creixement general en 2021 es limitarà a menys de
el 3%. No obstant això, el creixement divergeix segons les diferents zones, tornant en gran mesura a les tendències anteriors
a la pandèmia.

Des de fa diversos anys, la compra de revistes, diaris i suplements es troba en clar descens a causa del desenvolupament
del mitjà digital. I la pandèmia de coronavirus no ha fet altra
cosa que agreujar encara més la situació posant la supervivència de les empreses del sector en un punt crític.

Així, s’espera que, per exemple, Àsia-Pacífic experimenti petites taxes de creixement, augmentant un 0,6% el 2022 i un 0,4%
en 2023 i 2024. Segons les dades de PwC, Amèrica Llatina experimentaria el repunt més ràpid en la circulació impresa, amb
un augment de l’2,4%, per més tard adoptar una modesta taxa
de disminució.
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Per la seva banda, Amèrica de Nord, registraria una caiguda
més pronunciada el 2022 (- 5,7%) abans que la taxa de contracció augmenti a -6,2% en 2024. Aquestes són dades similars als
de la taxa de contracció projectada per a Europa, Orient Mitjà i
Àfrica (EMEA) en aquest moment.
Cap a nous models de negoci
A nivell mundial, s’espera que els ingressos per publicitat de
diaris i revistes impresos caiguin una cinquena part aquest any,
una taxa de disminució quatre vegades més ràpida del que
s’esperava abans de la COVID-19. En la mateixa línia, també
es preveu una disminució de dos dígits per a aquest any en
el CPM d’aquest mitjà. (Il·lustració: lacriaturacreativa). Podeu
consultar l’informe AQUÍ
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La Vanguardia és el segon diari en
difusió d’Espanya
Per Dircomfidencial

El retorn de l’auditoria de l’Oficina de Justificació de la Difusió
(OJD) ha certificat la mala salut del sector de la premsa escrita.
Després del període de suspensió trimestral sol·licitat per les
principals capçaleres per “raons de força major”, les dades dels
mesos de juliol i agost reflecteixen una caiguda d’entre el 20%
i el 40% en venda i difusió com a conseqüència de l’impacte de
la pandèmia.

Segons les xifres avançades per Invertia, durant l’aturada forçada per la situació sanitària es van produir diversos fets rellevants per a la premsa de paper. Al marge d’uns més que sospitats nous mínims històrics, la fita més significativa és que el
diari ABC ha superat a El Mundo en difusió per primera vegada
i que la Vanguardia ocupa el segon lloc del top 10.
Mentre que al juliol la capçalera de Vocento va registrar una
difusió mitjana de 53.124 exemplars, xifra que representa una
caiguda del 20%, El Mundo va declarar 45.620 exemplars, un
42% menys. La diferència es va fer menys evident a l’agost,
amb una difusió de 54.013 (-17%) per part del primer i de
47.512 (-38%) del segon.
De la mateixa manera, ABC també s’ha situat per sobre d’El
Mundo en vendes al número, ja que al juliol van arribar als
38.890 exemplars diaris, un 17% menys, i 35.421 (-29%), respectivament. Tots dos van millorar les seves xifres a l’agost,
amb unes vendes de 42.035 exemplars (-14%) per al diari de
Vocento i 37.646 (-24%) per al d’Unidad Editorial.
Un altre dels titulars que llança l’últim informe de l’OJD és el
descens accelerat del líder. Es tracta d’El País, que després de
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baixar de la barrera dels 100.000 exemplars en difusió a principis d’any, a l’agost es va moure en els 75.837 exemplars, la
qual cosa equival a una caiguda del 29%. En vendes manté una
evolució similar, tenint en compte que va apuntar un retrocés
del 24% al juliol (59.553 exemplars) i del 17% a l’agost (64.634
exemplars).
El segon en difusió segueix sent La Vanguardia, de Barcelona, que al juliol va arribar a les 67.158 còpies i a l’agost a les
67.554. En canvi, les seves vendes són molt inferiors, amb registres de 17.331 i 19.006 còpies.
Per darrere de tots els diaris anteriors es troba El Periódico de
Catalunya, que va tancar l’agost amb unes dades de 34.631
exemplars en difusió i 21.411 en vendes. El sisè en competició,
La Razón, manté la seva decisió de no sotmetre’s a audició davant les mesures excepcionals que continua travessant.
En suma, les cinc grans capçaleres estatals van sumar 272.900
exemplars de difusió de mitjana diària, 118.788 còpies menys
que fa un any. A l’agost aquesta xifra va ser de 279.547, amb
una pèrdua de 99.899 còpies. Pel que fa a les vendes, van
arribar als 173.604 exemplars al juliol i als 184.732 a l’agost,

caiguda forçada pel tancament de molts punts de venda i els
problemes de distribució. (Il·lustració: Clases de Periodismo)

Els anunciants, preocupats per la
classe de continguts que apareixen al
costat dels seus anuncis
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Entre les tendències de creixement de la inversió en publicitat
en línia, les xarxes socials han estat unes de les grans protagonistes en els últims temps. No obstant això, les xarxes socials
no han estat exactament Xauxa. La creixent preocupació per la
privacitat i els escàndols per ús de dades han anat fent malbé
la reputació de les xarxes socials. El cas de Facebook és especialment paradigmàtic, ja que ha estat la xarxa social que ha
protagonitzat més escàndols. És, de fet, la xarxa social de la
qual menys es fien els consumidors.
A més, en el creixement de la desinformació i de la circulació
de les fake news, els social media han tingut un paper molt important. Han servit per apuntalar rumors, per convertir en temes
d’agenda política el que només eren accions de comunicació en
social media amb bots ben entrenats o fins i tot per influir en els
resultats de diferents eleccions. La desinformació és cada vegada més preocupant i la resposta de les xarxes socials ha anat
deixant molt a desitjar. Fins i tot quan algunes d’elles comencen
a reaccionar, altres segueixen fent-ho d’una manera massa limitat. Tot això ha fet que els internautes perdin la confiança en
les xarxes socials, però també ha creat noves fonts de problemes per als anunciants i per als professionals del màrqueting
que fan servir els mitjans socials per arribar als consumidors.

Un estudi recent que publica eMarketer, deixa clar que els
anunciants estan cada vegada més preocupats per l’impacte
que aquests continguts tenen en els seus anuncis. Els preocupa -i molt- que les seves campanyes en social media apareguin
al costat d’aquest tipus de continguts. Només un 10% dels enquestats apunta que no està preocupat en absolut. El 90% ho
està en diferents graus de preocupació. I, com explica l’analista
de eMarketer Nicole Perrin, “potser ha arribat el moment de replantejar l’estratègia publicitària i el pes de les xarxes socials en
la mateixa”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: eMarketer)

La Fura celebra els cinc anys de la
seva recuperació
Avui divendres 2 d’octubre es compleixen cinc anys de la recuperació del setmanari La Fura, que va néixer a Vilafranca del
Penedès l’any 1982. Després d’una aturada de quatre mesos,
La Fura va tornar a sortir al carrer el 2 d’octubre de 2015, de la
mà de quatre extreballadors que es van unir en cooperativa per
entomar-ne la direcció i tornar a distribuir un dels setmanaris de
referència del Penedès i de Catalunya.
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Començava així una nova
etapa que, ja d’entrada, va
apostar per una modernització del disseny, amb la
voluntat d’editar un setmanari actual i va prioritzar la
publicació de continguts
d’elaboració pròpia.

Per a celebrar que el projecte cooperatiu de La Fura compleix
els seus primers cinc anys de vida, aquest divendres 2 d’octubre
publiquen una edició especial en la qual fan un recull de les notícies més rellevants que han tingut lloc al llarg d’aquest lustre.
(Fonts: AMIC)

Gregorio Morán guanya l’última
batalla judicial al grup Godó

Cinc anys després, el mitjà se segueix distribuint
cada divendres amb els
mateixos valors amb què
va néixer. Un mitjà escrit
en català, amb una obstinada defensa de la llengua i la cultura catalanes; centrat en
l’actualitat de proximitat i de difusió gratuïta, amb una clara voluntat de fer accessible la informació a tothom.

La justícia ha donat la raó a Gregorio Morán en l’última batalla
judicial que l’enfrontava a La Vanguardia. El Tribunal Suprem ha
admès a tràmit el recurs de cassació presentat per Godó contra
la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
obligava a l’editora del diari a readmetre o a indemnitzar el periodista. El TSJC va declarar com “improcedent” la rescissió de
contracte mercantil que unia Morán amb La Vanguardia, al considerar la seva situació equiparable a la dels falsos autònoms.

Actualment cada setmana se n’editen 25.300 exemplars, que
es distribueixen pels municipis de l’Alt Penedès, Baix Penedès
i Garraf, que fan d’altaveu de totes les informacions i esdeveniments de les poblacions del nostre territori.

Aquella sentència condemnava a l’empresa presidida pel comte
de Godó a readmetre Morán i a abonar-li els salaris que li correspondrien des de la data del seu acomiadament fins a març de
2019; o bé a indemnitzar-lo amb una quantitat de 143.052 euros.
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L’empresa també li abonava les despeses generades en viatges, hotels, desplaçaments o materials necessaris per a escriure el seu article. D’altra banda, quan Morán “anava els divendres a la seu de l’empresa, treballava en un mateix escriptori,
amb armaris i arxivadors, material d’oficina (...) o taquilla personal on podia guardar els seus efectes personals i la bibliografia
de consulta”, exposa l’acte. Per totes aquestes circumstàncies,
el seu acomiadament va ser declarat improcedent, atès que el
TSJC va considerar la situació de Morán dins de La Vanguardia
era la d’un fals autònom.

L’acte de la Sala Social de l’Alt Tribunal declara la fermesa de la
sentència recorreguda i imposa les costes judicials a la part recurrent, inclosos els honoraris dels lletrats. Per tant, posa fi a un
litigi que es va iniciar després que el Grup Godó decidís trencar
la relació professional que mantenia amb Morán. El document
del Tribunal Suprem incideix que Morán va començar a prestar serveis a La Vanguardia el 9 d’abril de 1988 mitjançant un
contracte verbal amb l’aleshores director. L’acord contemplava
la publicació de 48 articles a l’any (els dissabtes), encara que
l’empresa li abonaria el corresponent a 52. És a dir, li reconeixia
implícitament les vacances.

Cal recordar que Gregorio Morán va ser acomiadat de La Vanguardia mitjançant un burofax a l’estiu de 2017, després de tres
dècades de col·laboració amb el rotatiu. Llavors, l’escriptor i periodista d’Oviedo va lamentar que no se li comuniqués el motiu
de la decisió, si bé es va produir un mes després que un dels
seus articles fora censurat. El text es titulava Els mitjans del
moviment nacional i denunciava la “ruptura brutal de la societat
catalana”. En l’article Morán lamentava el suport que els mitjans
de comunicació de Catalunya li han atorgat a la Generalitat”.
(Font i fotografia: Voz Pópuli/Javier Martínez)
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El virus es transmet a través de la
premsa escrita?
Els diaris són superfícies poroses amb un nivell de transmissió
del virus molt baix, segons indica un nou estudi elaborat per
diverses institucions científiques. Per tant els locals de restauració i altres establiments poden continuar posant a disposició material de premsa i revistes als clients, com fins ara. El
Col·legi de Periodistes de Catalunya recorda que no hi hagut
cap infecció de la COVID-19 a través de la manipulació de diaris o revistes. L’estudi del National Institutes of Health (NIH),
Centers for Disesase Control (CDC), UCLA i la Universitat de
Princeton demostra que la transmissió del virus en superfícies
poroses, com el paper i el cartró, és molt baixa. A més, la premsa escrita passa rigoroses mesures de control de salubritat i
pràcticament sense manipulació humana.
Tanmanteix, no podem oblidar prendre les mesures de prevenció com la neteja de mans abans i després, l’ús de mascareta i
les normes bàsiques d’higiene. El Departament de Salut considera que es pot continuar posant a disposició del públic material de premsa i revistes en establiments de restauració i altres

tipus d’establiments i locals. D’aquesta manera, se’ns garanteix
que els diaris no són un risc per a la població. (Font: CPC)

Time Out es torna a imprimir amb
periodicitat mensual
Dimecres passat la revista Time Out Barcelona va tornar al carrer en format paper després de sis mesos sense imprimir-se
per la pandèmia de la Covid-19. Això sí, la periodicitat ha passat
de setmanal a mensual, i a partir d’ara es publicarà la darrera
setmana de cada mes. El retorn de Time Out es produeix amb
novetats: per una banda, la revista ha aprofitat l’aturada per
renovar el disseny i introduir noves seccions i continguts i pel
que fa a la distribució, donada la crisi sanitària, s’han eliminat
els punts de repartiment en mà (com ara les sortides d’algunes
parades de metro) i s’han ampliat els punts fixos.
Time Out de Barcelona és una de les tres úniques edicions del
grup al món, juntament amb les de Londres i Madrid, que de
moment es continuaran publicant en paper de manera periòdica. (Font: Comunicació 21)
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Un 6,42% de la població a Catalunya
continua sense accés a Internet de 30
Mbps de velocitat com a mínim
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La bretxa digital es redueix, però prop de mig milió de catalans
no té accés encara a Internet de banda ampla FIXA. Un 6,42%
de la població catalana, això és més de 487.900 persones, continua sense accés a Internet de al menys 30 Mbps de velocitat a
través de xarxes terrestres, segons dades de l’últim informe de
Cobertura de Banda Ampla publicat pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació digital recollits per Eurona –multinacional
de telecomunicacions amb presència a més de 20 països-, que
aposta decididament pel satèl·lit com a forma de democratitzar
la connexió de qualitat en aquests llocs.
Aquesta dada, tot i que reflecteix una reducció significativa de la bretxa digital respecte a les xifres d’anys anteriors, continua assotant
de ple a les zones rurals de la comunitat que, d’acord amb aquest
estudi, són el principal focus de “desconnexió”. De fet, si a nivell
estatal la banda ampla no arriba a un 5,72% de la població (gairebé a 3 milions de persones), a les zones rurals aquest percentatge
s’incrementa fins al 13,4%. En aquest sentit, Catalunya se situa per
darrere de comunitats com Canàries (10,4%), Balears (10,27%) o
Extremadura (9,92%), que són les regions més afectades.
Precisament, aquestes dades s’intensifiquen encara més en
un context de crisi sanitària com l’actual, on Internet és més
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important que mai i es converteix, d’altra banda, en una oportunitat perquè l’Espanya buidada pugui acollir nous pobladors,
garantint activitats tan essencials com el treball, l’educació a
distància, la teleassistència o l’oci i l’entreteniment en línia en
aquests mesos.
El satèl·lit, una altra alternativa disponible.- Així, tot i que el
desplegament d’infraestructures d’accés de banda ampla a Espanya ha estat i és un dels principals objectius polítics i estratègics, en línia amb les premisses que marquen la Unió Europea
i la majoria de països de la OCDE, Eurona insisteix en la importància de la comunicació d’altres alternatives disponibles per
fer front a la bretxa digital a les zones rurals i sol·licita que una
petita part dels fons europeus de recuperació es dediquin també a aquesta finalitat mitjançant ajudes directes a l’usuari final.
Així, tenint en compte les dificultats que presenten tecnologies
terrestres com la fibra per arribar a la totalitat del territori a curt
termini, la companyia de telecomunicacions recorda la viabilitat
i immediatesa d’altres com el satèl·lit per portar la connexió de
banda ampla a qualsevol lloc. Segons Fernando Ojeda, conseller delegat d’Eurona, “tot i els esforços, veiem com una situació
imprevisible com el COVID ha afectat de ple a les zones rurals,

ja que moltes d’elles no comptaven amb Internet com a aliat per
mantenir la seva activitat en remot. Davant d’aquesta situació
de vulnerabilitat es fan necessàries ajudes que contribueixin a
revertir la situació i tecnologies com el satèl·lit que resolguin el
problema evident de la desconnexió en els pobles d’una manera immediata”. (Infografia: Eurona)

El 67% dels usuaris globals de TikTok
tenen més de 25 anys

TikTok ha llançat un informe basat en l’anàlisi de Kantar sobre
el valor del contingut generat per l’usuari (UGC), específicament els anomenats Hashtag Challenges, per les marques en
TikTok. L’informe Power of TikTok combina 16 experts globals,
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anàlisi de dades de 60 Branded Hashtag Challenges i dades
demogràfiques de 67.000 usuaris de TikTok a tot el món. La
investigació destaca el valor de TikTok per a les marques i els
factors que sustenten les campanyes més exitoses de la plataforma.
TikTok és una plataforma d’entreteniment, no una plataforma
d’estil de vida, que dóna a tothom el poder de ser creador. La
seva simple creativitat, la seva autenticitat, el seu format curt i
un mecanisme de challenges incorporat assenyalen el seu èxit
com a plataforma publicitària.
L’audiència global de TikTok és més àmplia del que s’espera. El
32% dels usuaris globals té entre 25 i 34 anys, i el 35% té més
de 35 anys, segons l’informe. A causa d’aquest abast, TikTok
abasta totes les marques, en totes les categories. Des del banc
AIB fins BMW Motorsport.
Les campanyes de TikTok poden escurçar el funnel de conversió. Els usuaris que interactuen amb els Hashtag Challenges
surten i compren les marques amb les que connecten. El mesurament de Kantar de les campanyes TikTok mostra que els
Hashtag Challenges de marca comporten un augment del 5,1%

en la notorietat de la marca, comparat amb el 2,8%, dels estàndards de Kantar.
L’estudi també revela que aquestes campanyes comporten
un 3,4% d’augment en l’associació del missatge (en comparació del 2,8% dels seus estàndards), un 4,6% d’augment en
l’acceptació de la marca (en comparació amb el 1,8% dels estàndards) i un 3,2% d’augment en la intenció de compra, versus
el 1,8% dels seus estàndards, segons Kantar.
Segons l’estudi, els Hashtag Challenges han començat a mostrar impacte en el comportament fora d’internet. Les marques
estan trobant noves formes d’involucrar als consumidors més
enllà del desafiament en si. Millorant el customer journey i portant a la gent del coneixement de la marca a la intenció de compra, i fins i tot a la compra. Això pot proporcionar a les marques
un major impacte en els moments de major afluència, com el
Black Friday, Halloween i Nadal, segons aquest treball que comentem. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Kantar)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi The power of
TikTok, de Kantar. CLICAR AQUÍ
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El Congrés de Periodisme d’Osca
arrenca amb 75 responsables de
tecnologia de mitjans de comunicació

A una setmana de que arrenqui el Congrés de Periodisme de
Osca, que enguany serà virtual ahir i avui, ahir, dijous, es va
realitzar una de les seves tradicionals activitats prèvies, la Trobada de Responsables de Tecnologia de Mitjans de Comunicació, que compleix ja 18 edicions. Un total de 75 directius han
participat en línia, ampliant la quota habitual d’assistents (50)
d’aquesta cita que se celebra sempre a porta tancada.
El humorista Juan Carlos Ortega, col·laborador en mitjans de
comunicació i presentador de ‘Les nits d’Ortega’ a la Cadena

SER. ha obert aquesta edició i ho ha fet cridant a la reflexió
sobre la pugna que hi ha entre ràdio convencional i el ‘podcast’:
“la ràdio ha de deixar de veure al ‘podcast’ com el seu enemic i
convertir-lo en el seu aliat”, fent una crida així a la convivència
entre tots dos suports” .
Per la seva banda, el director de Tecnologia i Sistemes a
l’Agència EFE, Juan Manuel Ruiz, ha participat en la trobada a
la primera de les seves taules: ‘Hi ha algú treballant aquí? Ruiz
s’ha mostrat convençut que les empreses i la societat estaven
preparades per a aquest canvi, però també ha reflexionat sobre
les dificultats de teletreballar: “Un dels principals problemes és
sortir de l’habitació. És cert que el teletreball ha suposat una
sobrecàrrega, moltes persones han fet jornades molt llargues,
potser també perquè ens servia per abstreure’ns d’una realitat
tan dura, però hem de recordar que la desconnexió digital és
necessària. Cal saber parar i gaudir d’altres coses”.
Fernando García Mongay, director del Congrés de Periodisme
d’Osca i organitzador de la Trobada de Tecnologia, s’ha referit
a aquesta reunió anual de treball per a directius com “una trobada entre amics”, després de tantes edicions i per l’ambient
de proximitat i confiança en que es desenvolupa. S’hi han trac-
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tat aquest any altres qüestions com interessants projectes de
Intrae-emprenament que han emergit en les redaccions amb
aquesta nova situació i que poden ser una interessant via de futur per als mitjans, així com altres temes de preocupació per al
sector com la de construir un bon model de subscripció. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: aragondigital)

ABC retarda el mur de pagament
El grup Vocento tenia pensat sortir amb aquest sistema el passat mes de juny, però l’arribada del coronavirus va fer que es
retardessin els seus plans i decidir reprendre el pla amb la desescalada i va establir que instal·laria el mur de pagament el
mes de setembre que acabem d’acomiadar. No ha estat així.
El diari ABC ha sofert un gran canvi en les últimes setmanes.
El fins llavors director, Bieito Rubido, va cessar del seu càrrec
el passat 1 de setembre. El periodista gallec, que havia estat el
responsable de la capçalera des de l’any 2010, va ser substituït
pel que era el director del diari regional valencià Las Provincias,
Julián Quirós. Fonts de la companyia asseguren que el retard
en el mur de pagament es deu, principalment, a aquest relleu.

Afirmen que Quirós acaba d’aterrar i ha de fer-se a la feina que
s’està realitzant dins del diari.
El mur de pagament arribarà a ABC aquest mes d’octubre segons els plans previstos. Encara que no han transcendit detalls
sobre el model de subscripció, el preu rondaria el mateix que
es paga en altres mitjans com El País o El Mundo. (Font: El
Confidencial Digital)

Creix el temps de navegació a Internet
a 139 minuts per persona.
El temps de navegació a Internet és de 139 minuts per persona
de 18 i més anys al dia, un descens de 5 minuts pel que fa al
mes d’agost de l’any passat. Es repeteix el màxim de visitants
únics del mes passat amb 32,2 milions. Es tracta de l Informe
de Consum Televisió vs. Internet corresponent al mes d’agost
2020, amb dades de Video Metrix de Comscore publicats ahir,
dijous, presentat per Barlovento Comunicació
Cada persona dedica una mitjana de 43 minuts al dia a veure continguts audiovisuals a Internet (+5 minuts que l’agost de
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l’2019), amb una mitjana de 13 vídeos per persona a el dia (+2
vídeos que a l’agost 2019).

L’informe mostra, analitza i compara els dades d’Internet (font
Comscore) i els de la televisió tradicional (font Kantar), en
termes de temps de consum, cobertura i penetració, a més
d’aprofundir en la composició de l’perfil per sexes i edats. Així
mateix, s’inclou el rànquing dels sites d’Internet amb més usuaris únics, fent focus al seu torn en aquells sites inclosos dins la
Atribut “Cable Broadcast TV”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
– infografia: Barlovento Comunicación)
NOTA: El Butlletí us acosta l’informe Consumo de internet vs
televisión (agost 2020), de Barlovento Comunicación. CLICAR
AQUÍ

Ja es pot accedir al multimèdia
fotoperiodístic Covid Photo Diaries
Ja és online el projecte de webdoc fotogràfic Covid Photo
Diaries, una iniciativa impulsada per
vuit
fotoperiodistes
d’Espanya que documenta, en diferents
parts del’estat i diàriament, la pandèmia de la Covid-19. Què va
passar en els hospitals? Com va ser la vida a confinament? De
què està feta aquesta nova quotidianitat?
Es pot descobrir tot plegat a través de les fotògrafes Anna Surinyach, Isabel Permuy, Susana Girón i Judith Prat; i dels fotògrafs José Colom, Manu Brabo, Javier Fergo i Olmo Calvo.
Quan es va declarar l’estat d’alarma, tots ells es van unir per
construir un relat visual i col·lectiu des de Madrid, Barcelona,
Saragossa, Gijón, Jerez de la Frontera i Sevilla: memòria recent i viva d’una època que recordarem sempre. Covid Photo
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Diaries no fa seguiment de l’actualitat, sinó de les vides de la
ciutadania. Són els diaris visuals d’una era en contínua transformació, que necessita instruments com la fotografia narrativa
perquè els records siguin, ara i quan passin els anys, memòria.
El multimèdia fotoperiodístic pot ser consultat en aquest enllaç.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: rtve)
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La inversió publicitària digital va
caure un 22% en el primer semestre
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

IAB Spain, l’associació de publicitat, màrqueting i comunicació
digital a Espanya ha presentat la 2a onada de l’Estudi d’Inversió
Publicitària en Mitjans Digitals 2020, elaborat per la consultora
PwC. Aquest Estudi que IAB Spain presenta, és una actualització del forecast previst per al 2020 que es va presentar al
febrer 2020. Segons els seus autors, la metodologia difereix
amb l’anterior edició en que en aquesta s’ha obtingut només inversió controlada recollida per les principals agències, suports
i intermediaris. L’objectiu és recollir les dades d’inversió de H1
i donar una estimació més aproximada de 2020 que la que IAB
Spain va donar al febrer.
Així doncs, les inversions en H1, a causa de la situació excepcional de pandèmia, no són els que es preveien en l’Estudi
d’Inversió presentat al febrer de l’any 2020. El mercat en H1 ha
presentat una baixada del 16.5% en comparació de dades d’H1
de 2019. per disciplines les dades són les següents:
- Display total (excloent la inversió en xarxes socials), que inclou display non vídeo, vídeo, publicitat nativa i branded content, ha caigut en H1 2020 un 24%, amb una inversió de 354,3M
€. Si ho veiem per disciplina a H1:
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• Display non vídeo decreix un 20% situant-se en valors
d’invasió d’H1 de 231m €
• Vídeo decreix també un 37% el que suposa 81,9M € en H1
2020
• Branded content decreix un 23% el que el situa en 25,7M €
I finalment, Publicitat Nativa és l’única disciplina de Display que
presenta un creixement positiu de 23% i aconsegueix una inversió de 15M €.
- Xarxes socials també decreix en 22% amb una inversió de
315 M €
- Search es veu menys impactat amb una caiguda de l’2% i se
situa en la disciplina amb major inversió amb 492M €
- DOOH decreix un 58% en H1 fet que suposa una inversió de 17M €
- Àudio Online també decreix un 8,4% situant-se en 16,8M €
en H1
- TV Connectada per contra aconsegueix un creixement positiu
d’inversió de l’41,8%, amb 3,4M €

A més, en l’Estudi d’Iab Spain i PwC es recullen les perspectives i l’actualització de forecast per al 2020 també de cada
disciplina.
- Display total (excloent la inversió en xarxes socials), que inclou display non vídeo, vídeo, publicitat nativa i branded content, cauria en 2020 entre un 17-23%, calculant la seva inversió
anual entre 742-797M €. Si veiem per disciplina el suposaria les
xifres de total 2020 serien:
• Display non vídeo s’estima que decreixi entre el 11% i el 15%
situant-se en valors d’inversió entre 504-528M €
• Vídeo s’estima que decreixi entre el 30-40% yoy. El que suposa una inversió entre 168-196M € en 2020
• Branded content s’espera que tingui un decreixement d’entre
1 42-48% pel que la inversió se situaria entre 37-41M €
• Publicitat Nativa és l’única disciplina de Display que s’estima
un gran creixement positiu d’entre 40-45% el que situaria la
seva inversió en valors de 31-32M €
- Xarxes socials es calcula un decreixement entre 10-15%, situant la inversió entre 686-726M €.
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- Search s’espera un creixement entre 3-5%, situant-se entre
1022 i 1042M €
- DOOH es preveu amb un decreixement d’entre 40-50% el
2020 el que suposa una inversió de 41-49M €
- Àudio Online s’estima un creixement positiu d’entre 10-15%
situant-se entre 38-40M € en 2020

NOTA: Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC es poden descarregar
l’estudi Forecast anual d’inversió digital al setembre. CLICAR
AQUÍ

El coronavirus accelera el retorn de
la publicitat contextual i el seu balanç
amb els cicles informatius

- TV Connectada també es preveu un creixement positiu
d’inversió d’entre 75-80%, amb 7,9-8,1M €.
Si tenim en compte les xifres ofertes per Infoadex en el seu informe d’inversió del primer semestre, que ja es van publicar en
aquest butlletí de l’AMIC, la inversió digital, encara que també
afectada per la pandèmia, es posiciona com el canal de contacte preferit per les marques per arribar als consumidors.
I s’estima que la inversió digital continuï creixent en comparació amb la resta de mitjans per als proper anys. (Infografia: Iab
Spain-PwC)

La pandèmia ha disparat durant mesos el consum de notícies
i ha afanyat algunes tendències que es venien definint des
d’abans. Els usuaris estan més disposats a assumir publicitat
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sempre que encaixi de forma adequada amb el contingut a què
va associada, fet que suposa un retorn efectiu dels anuncis
contextuals en un equilibri delicat amb els cicles informatius.
Aquestes són les principals conclusions de la nova edició del
Global Consumer Insights, de DoubleVerify, que van en consonància amb altres informes.

entre països poden arribar a ser notables, ja que als EUA més
de la meitat dels analitzats diu que les xarxes socials són el
seu suport preferit per consumir anuncis, enfront d’espanyols,
francesos i britànics per als quals la televisió és majoritàriament
l’entorn adequat. I els alemanys per la seva banda s’inclinen
lleugerament més pels mitjans digitals.

El primer que reflecteix aquest estudi és que durant la pandèmia
ha augmentat especialment el temps dedicat a mitjans digitals
(47%), només per darrere de l’invertit en xarxes socials (48%) i
a l’una amb l’increment en l’streaming. Però no es tracta d’una
pujada indiscriminada, ja que fins a un 24% dels consumidors
analitzats s’ha subscrit recentment a una marca informativa per
obtenir informació fiable i escapar del soroll. A més un 22%
preveu consolidar més temps com a hàbit en aquests mateixos
mitjans després de l’eventual final de la pandèmia .

A l’hora de concretar els continguts als quals aquests usuaris
consideren més natural associar informació del coronavirus,
apareixen majoritàriament productes farmacèutics, menjar i
beguda o educació, a més d’avisos de les autoritats. I això fixa
el delicat equilibri en què les marques s’han de moure per figurar amb rellevància en cicles informatius com aquest. Els usuaris es mostren favorables gairebé en un 50% que se’ls mostrin
anuncis en continguts positius o neutrals sobre la pandèmia,
mentre que deixen clar que veure’ls a la banda d’històries falses o opinions incendiàries els predisposa negativament cap a
aquestes marques. D’aquí la importància d’aplicar criteris de
seguretat de marca eficients, amb l’ajuda de tecnologia que
permeti discernir les característiques del possible entorn mitjançant intel·ligència artificial sense que això penalitzi als mitjans, com ja va reconèixer Google fa setmanes.

Aquest escenari suposa un repte i una oportunitat per a les
marques en diferents aspectes. Fins a un 44% dels enquestats
s’ha convertit en nou consumidor per a alguna després de veure un anunci associat a un contingut que estava veient, tot i que
el 74% està intentant gastar menys diners com a conseqüència de la crisi generada pel coronavirus. I aquí les diferències
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Aquest informe ha estat elaborat en base a l’estudi de més
de 10.000 consumidors a Espanya, EUA, Regne Unit, França
i Alemanya al voltant del seu comportament sobre continguts
i publicitat al llarg d’aquest any. (Fonts: Marketing Digital i Dircomfidencial - Il·lustració: Disruptive Advertising)
NOTA: El Butlletí us ofereix la darrera edició del Global Consumer Insights, de DoubleVerify. CLICAR AQUÍ

Google Shopping permetrà als
comerciants espanyols publicar
anuncis gratis
A l’abril, Google va establir que els
anuncis de Google Shopping fossin gratis als Estats Units. La decisió va ser una forma d’ajudar els
comerços que ho estaven passant
molt malament durant la pandèmia
, de manera que poguessin vendre
sense pagar comissions o taxes a el cercador. Ara, la companyia ha decidit fer el mateix fora del seu rat natal, i Europa, Àfrica

i Orient Mitjà podran beneficiar-se de la publicació d’anuncis de
productes de minoristes de forma totalment gratuïta. La “promoció” estarà disponible a nivell global a mitjans d’octubre.
Google posa l’exemple que una empresa italiana ha pogut sobreviure venent 700.000 mascaretes gràcies a un canvi de producció anunciat a Google Shopping. Des de Google expliquen,
això sí, que les majors avantatges pel que fa a impressions
arriben amb anuncis. “Els minoristes que publiquen llistats i
anuncis gratuïts van obtenir una mitjana del doble de visites
i un 50 per cent més de visites”, anuncia la companyia en el
comunicat. A més, afirmen que les petites i mitjanes empreses
van créixer més des que es va llançar l’opció de publicar els
anuncis sense cost.
Un altre canvi que han anunciat és que en 10 països com Àustria, Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Països Baixos,
Espanya, Suïssa i el Regne Unit, ara es podran publicar gratuïtament anuncis de serveis locals. En ells es poden publicar anuncis de serveis de neteja, fontaneria, etc. Els anuncis
tindran valoracions dels clients, i a ells es podrà adjuntar certificats o diplomes que acreditin la formació o experiència del
treballador. (Font: Genbeta – infografia: boss point)
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Comunicació 21 posa el focus en les
indústries publicitàries

&Rosàs guanya el compte de
Codorníu

Comunicació 21 posarà en marxa a partir d’aquesta setmana
una secció específica dedicada a la publicitat. D’aquesta manera es busca ampliar la cobertura al sector i donar més visibilitat
a les indústries publicitàries coincidint amb el 20è aniversari del
digital temàtic. “La voluntat és posar en valor la creativitat i el
talent que hi ha al país”, afirma l’editor del Grup Comunicació
21, David Centol, “i mostrar el teixit productiu català, visibilitzar
la xarxa local d’agències de publicitat i comunicació, així com la
tasca de les entitats i organitzacions on s’agrupen les empreses
del sector, sempre des d’una visió catalanocèntrica”. La nova
secció del digital estarà coordinada pel periodista Quim Miró.

El grup Raventós Codorniu va convocar la passada primavera
un concurs d’agències per assignar la gestió de el desenvolupament creatiu de la seva marca Codorníu per al mercat nacional i estranger. Va sortir vencedor d’aquest procés de selecció
& Rosàs, que ja està treballant per a l’empresa d’escumosos en
diversos projectes que aviat veuran la llum. Raventós Codorniu
és l’empresa vitivinícola més antiga del nostre país, a més de
la creadora del cava. Fundada el 1551, té quinze cellers emblemàtics repartides per Espanya, Argentina i Estats Units; així
com 3.000 hectàrees de vinya en propietat.

Comunicació 21 acaba de superar els 64.000 usuaris únics,
amb mes de 144.000 pàgines vista, pendents de certificar per
OJDinteractive. Comunicació 21 és la capçalera de referència
del Grup Comunicació 21, que també publica els diaris Exterior
(dirigit a la comunitat catalana al món), Cultura 21 i loMejor, a
més dels periòdics Línia, en paper i digital, amb les seves 19
edicions metropolitanes. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Segons Jordi Rosàs, fundador de l’agència, “en l’agència ens obsessiona la construcció de marca, treballar per a una companyia
líder en el món i el celler més antiga d’aquest país, suposa un gran
repte i responsabilitat”. D’altra banda, Emmanuel Pouey, CMO de
Codorníu, afegeix que “estem encantats de poder comptar amb
un partner com & Roses. Tenen una llarga trajectòria d’èxits en
comunicació amb plantejaments estratègics de gran rellevància i
creativitats molt destacables”. (Font: Dircomfidencial)
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David Coral queda al capdavant de
Proximity
Joaquim Ramis, fins a la data CEO & President de Proximity
Espanya, surt de mutu acord de la companyia a la qual ha estat unit 23 anys per iniciar nous projectes professionals. Ramis
cedirà les seves funcions a David Coral, president de BBDO
Espanya. No es produiran altres canvis en l’estructura de la
companyia, mantenint el paper de José Luis Gómez com a director general de Proximity a Madrid.
Ramis va ser nomenat CEO i president de Proximity a Espanya
el 2005, on ha treballat fins a l’actualitat, liderant tota l’operació
de Proximity a Espanya i reportant a David Coral des de 2011
fins que al gener de 2018 es va integrar a Omnicom Precision
Marketing Group. David Coral ha manifestat al respecte que
“la contribució de Joaquim a l’excel·lent reputació de Proximity
a Espanya ha estat fonamental, de manera que vull expressar
el nostre agraïment per la seva entrega i passió i desitjar-li el
millor.” (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Les cinc millors eines pel periodisme
mòbil
Per Watchity

Rànquing de les millors eines per realitzar Mobile Journalism:
Canva.- És una eina que ofereix plantilles per a realitzar peces
gràfiques per a blogs, pàgines web i xarxes socials. És gratuïta i
permet exportar documents en diferents formats. Canva és perfecta per crear peces on es ressaltin dades rellevants sobre un
reportatge, anunciar la cobertura d’un esdeveniment o notícia,
anunciar entrevistes, etc.
Gravador de trucades.- És una aplicació clau per a qualsevol
periodista, amb la qual es pot gravar qualsevol trucada que sigui rellevant per a un reportatge o per guardar una entrevista
telefònica que es vulgui compartir posteriorment.

El periodisme mòbil és una tendència que s’enfoca en la captura i difusió de notícies a través de la utilització telèfons mòbils,
la qual s’ha anat popularitzant, cada vegada més, per a la cobertura de notícies d’última hora i la realització de reportatges.
Hi ha múltiples aplicacions i eines que ajuden a potenciar les
funcionalitats dels nostres smartphones, però, algunes destaquen per simplificar i agilitzar específicament la tasca periodística.

Vigilància.- És una plataforma de producció àgil de vídeo per
xarxes socials i canals digitals, que simplifica la creació de retransmissions en directe de qualitat professional i a baix cost
mitjançant mòbils i eines de realització en el núvol, permetent
distribuir el contingut a la web, app i xarxes socials del mitjà de
forma simultània i inserir, en directe, títols, vídeos promocionals
i logos en la retransmissió.
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Aquesta eina és ideal per als periodistes que volen fer retransmissions en qualitat professional amb els seus mòbils o per
crear contingut audiovisual per a un canal en línia per un baix
cost.

Surt una guia gratuïta amb recursos
per al periodisme mòbil

Feedly .- El format RSS permet organitzar i accedir ràpidament
des d’un smartphone a totes les notícies i actualitzacions de
blocs i pàgines webs. D’aquesta manera, el periodista pot estalviar temps a l’hora de confirmar dades o al revisar altres fonts
de notícies.
Lightroom .- Aquesta aplicació gratuïta permet capturar fotografies i realitzar edicions avançades amb una corba de tons per
canviar el color, com també permet editar l’exposició, el to i el
contrast. Una excel·lent eina per millorar la qualitat de les imatges que es volen publicar.
Com veiem, amb tan sols cinc aplicacions, un periodista mòbil
pot informar-se, cobrir i publicar notícies amb més facilitat, en
un temps rècord i per un baix cost. (Fotografia: Círculo de Periodistas)

El periodisme mòbil (també conegut com “mojo”) representa
una nova dinàmica laboral en què els periodistes estan entrenats i equipats per a ser totalment mòbils i autònoms. Tant periodistes com empreses de mitjans són conscients que aquesta
modalitat té diversos beneficis. D’acord amb Torben Stephan,
editor del Manual de Periodisme Mòbil, el mojo s’està tornant
cada vegada més popular per diferents raons. Primer, perquè
és barat, però també és ràpid i flexible; pots filmar, editar i transmetre amb un sol dispositiu. El periodisme mòbil també és segur en contextos complicats ja que tots fan servir telèfons en
qualsevol situació.
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Cada vegada més persones inverteixen en periodisme mòbil
per la senzilla i important raó que el teu telèfon sempre està
amb tu.

Facebook unifica oficialment
Messenger i els missatges
d’Instagram

KAS Media Programme i un equip de periodistes multimèdia
liderats per Corinne Podger acaben de llançar un manual
en línia per ensenyar a periodistes i redaccions com produir
continguts de qualitat només amb telèfons. “El desafiament era
compartir coneixements sobre periodisme mòbil amb periodistes que estiguessin preparats per informar i publicar en contextos locals”, diu Stephan. L’equip va decidir que el millor seria
fer un manual en línia, i en la primera setmana va rebre més de
60.000 visites úniques.

Els usuaris d’Instagram podran escollir si actualitzar a aquesta
nova funcionalitat o no . A l’estar disponible apareix un missatge
que explica de què es tracta i és a elecció de l’usuari actualitzar
o no actualitzar per ara. Un pot escollir no sincronitzar els teus
missatges entre Instagram i Messenger, encara que no queda
clar per quant temps, si Facebook ha apostat per crear aquesta
unificació tard o d’hora forçarà a tots els usuaris a entrar-hi.

El manual és gratuït i obert. La versió original està en anglès,
però l’equip està disposat a rebre voluntaris per traduir-lo a altres idiomes. Podeu llegir el manual des d’aquest enllaç (Font i
infografia: ijnet)

Durant diversos anys s’ha rumorejat i parlat d’aquesta unificació que finalment comença a produir-se. Facebook, que compta
amb tres dels serveis de missatgeria més populars del món,
ha unificat finalment dos d’ells: Messenger i Instagram Direct.
El pla és integrar també WhatsApp en algun moment futur. Tot
això forma part del pla de Mark Zuckerberg de tenir una plataforma unificada com ja va anunciar el 2019.
Els usuaris d’Instagram podran escollir si actualitzar-se a
aquesta nova funcionalitat o no. A l’estar disponible apareix un
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missatge que explica de què es tracta i és a elecció de l’usuari
actualitzar o no actualitzar per ara. Un pot escollir no sincronitzar els teus missatges entre Instagram i Messenger, encara que
no queda clar per quant de temps, si Facebook ha apostat per
crear aquesta unificació tard o d’hora forçarà a tots els usuaris
a entrar-hi. (Font: Xataca)

L’Hemeroteca Digital de la
Biblioteca Nacional d’Espanya ja és
descarregable en formats oberts,
lliures i reutilitzables
La Biblioteca Nacional d’Espanya ha anunciat que el text complet
de les publicacions de domini públic de l’Hemeroteca Digital ja
poden descarregar-se en formats oberts lliures i reutilitzables.
Gratis, és clar. La institució ha incorporat una nova pàgina al seu
web en la qual es recull un llistat dels títol de domini públic el
text al complet es pot descarregar. Aquests textos, expliquen,
s’obtenen a partir d’un procés de reconeixement òptic de caràcters o OCR. El que implica que la seva qualitat pugui variar en
funció del tipus de lletra i condicions del document original.

L’Hemeroteca Digital d’Espanya compta amb milers de capçaleres de premsa, entre elles més de 2.000 en domini públic,
quins exemplars s’ofereixen ara en els fitxers a descarregar
perquè puguin ser utilitzats lliurement “per al seu anàlisi, processament o reutilització”, expliquen des de la BNE. “Disposar
d’aquests textos permet aplicar sobre ells tecnologies de processament de llenguatge natural i altres noves eines pròpies
de les anomenades humanitats digitals, l’ús està cada vegada
més generalitzat”.
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Entre els grans conjunts de dades generades i alliberats per
la Biblioteca Nacional d’Espanya, s’han realitzat adaptacions
als formats JSON, CSV, ODS, TXT o XML. “La iniciativa es
planteja com una activitat oberta a la col·laboració, un punt de
partida per trobar línies d’experimentació, treball i explotació
d’aquestes dades, com a recurs de valor en camps com el processament de llenguatge natural, la investigació acadèmica o
el desenvolupament de programari”, afirmen. (Font: Genbeta
– imatge: Biblioteca Nacional d’Espanya)

Siri, l’assistent de veu d’Apple, podria
parlar aviat en català
Siri es pot convertir aviat en el primer assistent de veu del mercat a parlar català, així ho recull la Plataforma per la Llengua,
que ha anunciat que Apple ha fet pública una oferta laboral amb
uns requisits relacionats amb el domini de la llengua catalana,
coneixements lingüístics i culturals i habilitats analítiques per
poder avaluar respostes.
Segons l’InformeCat 2020 de la mateixa entitat, cap dels trentados assistents de veu parla català. Actualment, la nova versió

d’iOS inclou llistes de música íntegrament en català i Apple TV
ja disposa de tota la seva interfície en llengua catalana, això la
fa l’única que l’inclou juntament amb Filmincat. (Font: Vilaweb)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El contingut impulsa la revolució en el
consum de l’àudio
Per Interactiva Digital

La penetració de l’àudio segueix a l’alça i ja hi ha gairebé 10
milions de persones que el consumeixen en línia a Espanya,
però és sens dubte el podcast el que està tenint un protagonisme cada vegada més gran. Amb motiu del Dia Internacional de
l’Podcast, que es va commemorar el passat 30 de setembre, el
departament de Consumer Insights & Strategy de Dentsu X ha
analitzat la situació actual i les noves tendències de consum
d’àudio a l’Estat espanyol.

El creixement del podcast s’ha multiplicat per dos entre els espanyols des de l’any 2016 fins a aconseguir la xifra de 918.000
usuaris a el dia en l’actualitat, és a dir, gairebé un 10% per cent
dels que consumeixen àudio en línia. Per edat, són les persones menors de 45 anys (70%) amb més recursos econòmics els
que més ho escolten.
Els motius principals pel qual s’escolten els podcasts estan relacionats amb la disponibilitat i accessibilitat -perquè poden escoltar com i on volen els usuaris (71%) i realitzar alhora altres activitats (68%) - i la gran varietat temàtica que abasten (el 62,9%).
En un moment en què 3,3 milions de persones que consumeixen àudio ho fa exclusivament en línia, s’espera que l’ús de
l’podcast segueixi incrementant-se de forma exponencial tal
com succeeix en altres països com el Regne Unit, on ho fan
7,1 milions de persones a la setmana o els Estats Units, on
s’espera que en 2023 els usuaris de podcast superin els 160
milions, amb un creixement anual de 20 milions, segons dades
de Statista.
Quines són les properes tendències d’àudio?.- Dentsu X ha
identificat quatre grans tendències d’àudio que impulsen una
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revolució en el seu consum i que les marques han de tenir en
compte a curt i mig termini:
1. Desenvolupar una identitat sonora o àudio branding.- Quan
parlem de la identitat corporativa de les marques, el so serà una
part fonamental. Triar música i sons adequats per transmetre
els seus missatges ajudarà a crear punts de connexió amb les
seves audiències, que podran ser més forts gràcies a la capacitat de el so d’evocar records, sentiments i emocions. Permetrà
també associar la marca a gustos, interessos i estils de vida.
2. Adaptació i integració.- La publicitat en format àudio
s’integrarà dins del mitjà digital de manera que no resulti intrusiu i serà capaç d’adaptar-se a qualsevol plataforma on visqui. En l’actualitat, aquest tipus d’anuncis s’usa àmpliament en
l’entorn de l’streaming, però en els propers anys també es traslladarà a altres plataformes com els assistents de veu, les aplicacions o les xarxes socials. El veritable repte estarà en avaluar
l’efectivitat d’aquesta integració, per al que caldrà desenvolupar
models de mesurament que ajudin a atribuir a l’àudio seu veritable pes en el retorn de la inversió.

3. Wearables basats en la veu.- Aquests dispositius tecnològics
que portem a sobre, com rellotges intel·ligents, polseres o sabatilles, i que registren la nostra activitat, seran un altre gran impulsor de valor per al contingut d’àudio. El boom dels auriculars
sense fil està obrint mercat a més productes relacionats amb la
nostra capacitat auditiva, i han creat una nova categoria dins
dels wearables anomenada audibles. Aquests acompanyen
l’usuari allà on vagi gairebé de manera imperceptible, donantnos la possibilitat de connectar amb ell en tot moment.
4. Personalització basada en dades.- Oferir continguts publicitaris d’àudio dissenyats a mida gràcies a les dades de l’usuari
mateix ja és una realitat per a les marques. D’aquesta manera
s’asseguren una alta rellevància en el moment precís, usant
informació com la ubicació, el clima, l’hora, etc. per dissenyar
creativitats ultrapersonalizades que barregen milions de dades
i que arriben a l’usuari de manera gairebé irremeiable mentre
escolta el seu contingut favorit. (Infografia: Dentsu X)
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Els editors europeus veuen èxit amb
les estratègies de subscripció

Aquesta setmana, Reuters ha publicat un estudi sobre els editors de tota Europa, amb un enfocament sobre com vuit títols
específics han trobat l’èxit amb les estratègies d’ingressos
dels lectors. Es conegut que els editors europeus han liderat
la transformació del model de negoci, de manera que l’estudi
comparteix alguns dels factors d’èxit d’aquest canvi cap a les
estratègies de subscripció, inclosos:
• Combinar periodisme de qualitat amb productes premium
• Centrar-se en la formació d’hàbits per als vostres lectors fidels
• Crear un model de negoci més sostenible a llarg termini

Amb la disminució dels ingressos publicitaris, els editors europeus han hagut d’allunyar-se de prioritzar l’abast i les pàgines
vistes sobretot per centrar-se en els lectors fidels. L’analista de
mitjans Ken Doctor anomena aquests lectors fidels els vostres
“7%”, ja que la mitjana de la indústria és que el 7% dels lectors
dirigeix el 50% del trànsit mensual.
Aquesta és una de les raons per les quals el tema de la formació d’hàbits ha adquirit tanta importància a la indústria informativa. Ara els editors busquen maneres d’augmentar la freqüència
dels lectors i de desenvolupar relacions de lector duradors. La
formació d’hàbits és important per convertir nous subscriptors,
però també per conservar- los. Les investigacions de la Medill
Local News Initiative a Northwestern mostren que la freqüència és el predictor més gran de retenció. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: Columbia Journalism Review)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi de Reuters sobre els editors
de tota Europa. CLICAR AQUÍ
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L’AMIC passa a formar part de la junta
d’accionistes d’OJD-PGD

A partir d’aquest estiu, l’AMIC ha passat a formar part de la junta d’accionistes d’Información y Control de Publicaciones, S.A
(OJD-PGD), l’organisme que controla la difusió i tirades dels
mitjans impresos i digitals.
El passat 21 de juliol a Madrid, la societat del País Basc, Dorleta
S.A, va traspassar la seva participació d’OJD a l’AMIC, fet que
ha permès a l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació

passar a ser accionista de la societat. Amb aquesta incorporació a l’accionariat de l’OJD, l’associació podrà obtenir informació de primera mà i aportar idees i millores a l’estudi de mitjans
d’aquest organisme arrelat a tot l’estat. Ramon Grau, president
de l’AMIC, explica que “aquest és un pas de representativitat
important per l’AMIC, que s’afegeix als que en els darrers anys
hem fet per estar presents en les entitats més representatives
del nostre sector, com són la CECOT, PIMEC, Fundació.cat,
Associació de Directius de Comunicació, jurat dels Premis Nacionals de Comunicació, etc.”
Información y Control de Publicaciones, S.A és una empresa
encarregada del control del tiratge i difusió de diversos mitjans
de comunicació a l’estat, entre els quals es troben publicacions
impreses, gratuïtes i de pagament, i mitjans de comunicació per
Internet. En l’actualitat, existeixen tres divisions: Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) que certifica les dades de difusió
dels mitjans impresos, Publicacions Gratuïtes Exemplars Distribuïbles (PGD), que fa el seguiment de la premsa de distribució
gratuïta, i OJDinteractiva, que controla la difusió dels mitjans
digitals. (Font i fotografia: Redacció AMIC)
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La Voz de Galícia aposta pel periodisme
multiangle amb més “veu” que mai
“Periodisme multiangle que triomfa des de Galícia”, així és La
Voz de Galícia i així ho explica la campanya que ha llançat el
diari. Sota el claim “Con Voz”, el diari apel·la als valors que
comparteix amb els seus lectors i que l’han convertit en la capçalera líder de Galícia i en la quarta més llegida d’Espanya: informació plural, contrastada i de qualitat, on els fets s’expliquen
i també es disseccionen des d’una perspectiva local, regional,
nacional i internacional.
“Odií menys, llegeixi més”, és una de les frases de la campanya,
creada per l’agència de publicitat BAP & Conde, que posa el focus en els lectors per explicar la diferència entre dues maneres
de ser i de veure el món: “amb veu i sense veu”. La campanya
parla sobre la importància de veure la realitat des del pluralisme,
l’honestedat i la tolerància, per la qual cosa el “periodisme multiangle” és essencial. Només així, a base de rigor, de contrastar
les informacions i de mostrar totes les cares de la realitat, se separen els fakes de la veracitat, perquè «un depèn a temps”, com
diu la campanya en alguna de les seves peces gràfiques en línia,

evita molts rumors. La campanya ja es difon en Internet, amb un
audiovisual i diferents peces gràfiques, i en els diferents suports
digitals de La Voz de Galícia. (Font: El Publicista)

Facebook llança la segona ronda
de finançament a mitjans locals
europeus

A l’abril d’aquest any l’European Journalism Centre (EJC) i
Facebook Journalism Project (FJP) van llançar un fons de 3
milions d’euros perquè mitjans locals i regionals d’Europa poguessin fer front a la crisi originada pel coronavirus. Aquesta
iniciativa es va posar en marxa perquè els mitjans puguin se-
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guir oferint una cobertura de la crisi i els ciutadans romanguin
informats ; a més de lluitar contra la desinformació; segons va
explicar Facebook.
La primera ronda de finançament, d’1,5 milions d’euros, es va
completar el passat mes d’abril. Van ser agraciats 94 mitjans
de 28 països europeus. En el cas d’Espanya, han rebut fons de
Facebook freelancers o mitjans com Civio (que va rebre 50.000
euros), Irutxuloko Hitza, Pikara Magazine, Maravedismo Societat Limitada, Cordópolis i ileon.com (tots ells amb 25.000 euros).
Van ser seleccionats amb 5.000 euros María Clara Montoya,
Marc Sifuentes, Ricardo Garcia Vilanova, Eva Parey i CUAC FM.
Ara, Facebook ha iniciat la segona onada de finançament. Amb
aquest instrument, els mitjans interessats podran rebre entre
5.000 i 25.000 euros. Podran accedir a aquestes ajudes aquells
mitjans o freelancers que necessitin fons d’emergència per subsistir durant la crisi; o per aquells que estiguin evolucionant en
el seu model de negoci durant la pandèmia. A més d’això, els
mitjans que demanin aquests ajuts han de tenir la seva seu a
Europa i han de ser hiperlocals, locals, regionals o fer cobertures destinades a comunitats específiques. (Font: Dircomfidencial – fotografia: Diario Información)

Twitter demanarà a tots els usuaris
que llegeixin els articles que estan a
punt de retuitear
Un dels experiments estiuencs de Twitter -per aconseguir que
la gent llegeixi articles de notícies abans de tornar-los a retuitear- es llançarà a la resta de la plataforma “molt aviat”. Twitter
va anunciar l’experiment al juny amb l’objectiu de “promoure
un debat informat”, com un dels pocs projectes per millorar
l’experiència dels usuaris a la plataforma. Segons Twitter Communications, les persones obrien articles un 40 per cent més
sovint després que se’ls demanés.
La següent fase és reduir les sol·licituds després que una persona les vegi una vegada (presumiblement perquè no molesti
ni patrocini els usuaris) i posar la funció a disposició de tots els
usuaris de tot el món. Taylor Hatmaker, de TechCrunch, escriu
que la característica és una de les petites maneres en què Twitter aborda la toxicitat que va crear el disseny de la plataforma:
“Sembla un petit canvi de producte, però passos com aquest,
i idealment molts més grans, podrien ser claus per canviar el
panorama de les xarxes socials a quelcom menys tòxic i reac-
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cionari”. Altres missatges de prova a Twitter i Instagram adverteixen els usuaris abans de compartir contingut que pugui ser
perjudicial o ofensiu. (Font: TechCrunch)

Formació al Col·legi de Periodistes
El Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi t’ofereix
cursos online i webinars que pots fer des de casa: aprofita
aquests dies per aprendre i ampliar el teu currículum! El Centre
de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Periodistes ha
fet un esforç per adaptar-se a la situació extraordinària que estem vivint, i et proposa un piló de cursos online i webinars que
pots fer des de casa.
Cursos online sense restricció horària
Els cursos online et permeten formar-te sense restriccions
horàries, des de qualsevol punt, amb calendari flexible i continguts interactius i dinàmics. Tan sols cal complir els terminis
indicats pel professor per presentar treballs.
Técnicas avanzadas de periodismo escrito, amb Carles Singla. 10 hores de formació (30/09/2020 al 30/10/2020). Preus

per a col·legiats: 70€ (20€ per a col·legiats en atur i 40€ jubilats). Inscriu-te aquí.
Curs presencial
Crea contingut gràfic amb Canva, amb Marta Aguiló. 3 hores
de formació (05/10/2020 de 16h a 19h - Barcelona). Preus per
a col·legiats: 26€ (bonificació completa prèvia sol·licitud per a
col·legiats en atur i 12,75€ jubilats). Inscriu-te aquí.
Aprèn a fer el teu pla de comunicació, amb Josep M. Brugués. 3 hores de formació (16/10/2020 de 10h a 13h - Barcelona). Preus per a col·legiats: 26€ (bonificació completa prèvia
sol·licitud per a col·legiats en atur i 12,75€ jubilats). Inscriu-te
aquí.
Webinars
Els webinars són píndoles formatives a distància i en directe,
normalment d’una hora de durada, en les quals el professor fa
una exposició i els alumnes poden interactuar amb ell a través
d’un xat. D’aquesta manera, els assistents poden fer un tast
d’un tema concret i aprofundir després en el seu aprenentatge
a través de cursos presencials o de l’Aula Virtual.
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Storytelling persuasiu per a emprenedors de la comunicació, amb Mario Sorribas. 1:30h de formació (06/10/2020).
Preus per a col·legiats: 14,95€ (7,45€ per a col·legiats en atur i
jubilats). Inscriu-te aquí. (Font: CPC)
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Els sindicats mundials de premsa
posen en marxa una campanya per
garantir el futur del periodisme
Per Federació Internacional de Periodistes / FIPP

La iniciativa pretén empènyer els governs a adoptar paquets de
rescat d’emergència per a la indústria de la premsa escrita en el
seu conjunt (periodisme, publicació, impressió i distribució), així
com a introduir un impost sobre els serveis digitals oferts per gegants tecnològics com Amazon, Google i Facebook, que han acaparat els ingressos per publicitat dels mitjans de comunicació.
La crisi de la COVID-19 ha accelerat la caiguda que experimenten
des de fa molt temps els ingressos per publicitat dels mitjans. Només aquest any, els ingressos han disminuït un 20 per cent. Les
empreses tecnològiques s’han apropiat d’una gran part d’aquests
diners. Per exemple, en 2018, Google va guanyar 4.700 milions
de dòlars americans a través de la publicació de notícies, beneficis
que no va compartir amb els periodistes que les van produir.

Una coalició de sindicats mundials, que representen a gairebé
21 milions de treballadors i treballadores arreu del món ha posat
en marxa el mes de setembre passat una campanya per salvar
la premsa escrita. UNI Global Union i la Federació Internacional
de Periodistes demanen als governs que gravin a les principals
empreses d’Internet i donin suport a la premsa escrita.

“La crisi sanitària mundial actual està agreujant considerablement les grans dificultats a què s’enfronta el sector de la premsa escrita”, adverteix Anthony Bellanger, secretari general de la
FIP. “Els governs han de reaccionar urgentment. El sector és un
bé públic i constitueix un pilar fonamental de les nostres democràcies. Els governs són conscients. De fet, durant la crisi de
la COVID han identificat el sector com essencial. Ara no poden
contemplar impassibles com s’enfonsa el vaixell”.
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En vista de la greu crisi econòmica que ens depara, els sindicats volen que els governs nacionals intervinguin per protegir els llocs de treball en els mitjans i un sector de la premsa escrita que defensa la qualitat, l’ètica, la solidaritat, els drets laborals i les llibertats fonamentals.
“La salut de les nostres democràcies rau en exigir responsabilitats a les persones en el poder i els periodistes són els que, per
regla general, treuen a la llum els abusos de poder dels polítics
i les empreses contra la confiança de el públic”, diu Christy Hoffman, secretària general de UNI Global Union. “La premsa escrita té un paper molt important a l’hora de divulgar aquesta informació i donar suport als components digitals del periodisme”.
Si no es prenen mesures, milers de mitjans de comunicació
podrien tancar i centenars de milers de llocs de treball podrien
perdre’s com a conseqüència de la consolidació en el sector
dels mitjans i la pèrdua d’ingressos per publicitat.
La FIP i UNI han fet una crida conjunta dirigida als governs nacionals titulat “Paquet de rescat i supervivència futura per a la
indústria de la premsa escrita”. Els sindicats que estan afiliats
a aquestes federacions faran servir els punts que figuren en la
crida per obtenir suport per als mitjans.

Nicola Konstantinou, cap de departament de UNI Gràfics i embalatge, diu: “ La premsa escrita és un bé social i la seva cadena de subministrament és llarga i inclou a milions de persones,
des de periodistes, editors, revisors, impressors, dissenyadors
i fotògrafs fins repartidors, empleats de les oficines de correus
i llibreters”.
“L’elusió fiscal injusta i el robatori d’ingressos per publicitat per
part de les principals empreses tecnològiques deixa a aquests
negocis, i les persones que treballen per a ells, en una situació de desavantatge. Demanem als governs que intervinguin
per garantir que les persones que produeixen i distribueixen
les notícies de les que depenem rebin el que els correspon”.
(Infografia: FIP)
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Les notícies reals són importants
enmig d’una pandèmia bessona
Per Warren Fernández, redactor en cap de The Straits Times i
president del World Editors Forum / thejakartapost.com

Davant l’esclat de la COVID-19, el públic s’ha dirigit com mai als
periodistes professionals. Volen respostes sobre com mantenirse segurs, així com sobre com protegir els seus llocs de treball.
Han de conèixer els fets. Necessiten ajuda per separar els fets
de la ficció, enmig de la pandèmia de notícies falses que també
s’ha convertit en viral. Busquen persones de confiança que els
ajudin a unir-se als punts, per donar sentit a aquests moments
desconcertants.
En un moment en què tantes coses ens donen voltes al cap,
això ha quedat clar: les notícies reals són importants. La veritat
importa. L’objectivitat importa. L’equilibri i l’equitat són importants. En definitiva, el periodisme de qualitat és important.

Més de 120 redaccions de tot el món es van reunir dilluns, dia
28 de setembre, amb motiu del Dia Mundial de les Notícies, inclosos periodistes de Toronto a Taipei, Espanya a Singapur. No
obstant això, aquesta no és una ocasió perquè els periodistes
es donin cops a l’esquena per la feina que fem. Més aviat, el focus es centra en com els periodistes informen sobre qüestions
que importen per al nostre públic.

Aquestes són les característiques de les redaccions professionals. Aquestes redaccions s’esforcen per explicar les històries
que importen a les comunitats a les quals serveixen. Penseu
en aquests exemples. Al març, el grup de mitjans brasiler 100
Fronteiras va explicar la història del trauma causat pel tancament sobtat del pont de l’amistat internacional entre les ciutats
de Ciudad del Este al Paraguai i Foz do Iguaçu al Brasil. “Moltes famílies es van haver de separar. Les persones que viuen
a Foz, però que tenen parents a l’altra banda del pont, ara no-
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més es veuen a través de la pantalla del mòbil. “Mai no s’havia
desitjat una abraçada tan gran a la història del món. Sí, la gent
realment només ho valora després que ho viu. Ara ho sentim a
la pell i ens fa mal”.
A l’altra banda de la terra, es desenvolupava una història similar de separació i pèrdua. A la meva ciutat natal, Singapur, el
pont terrestre anomenat popularment la calçada que molts fan
servir per creuar a Johor Bahru, a Malàisia, també va haver de
ser tancat per frenar la propagació del virus. Les famílies, els
treballadors, les empreses i les comunitats que havien estat entrellaçades durant dècades van quedar sobtadament privades
les unes de les altres. Les seves històries van ser explicades a
les pàgines de The Straits Times.
Davant d’una pandèmia mundial, la nostra humanitat comuna
també va sonar en històries de coratge i esperança que van
explicar moltes redaccions. En un informe especial del febrer,
titulat “A la primera línia del coronavirus”, vam desfilar els metges, infermeres i oficials de Singapur que lluitaven contra el
virus. De la mateixa manera, The Canadian Press va resseguir
el desgavellat viatge d’un pacient des de la sala d’urgències
fins a la Unitat de Cures Intensives i, finalment, fins a la recupe-

ració i la rehabilitació, destacant les moltes persones que van
intervenir per salvar la vida d’un home en una hospital a l’abril.
A tot el planeta, les redaccions han estat portant aquestes històries al nostre públic, no només per informar i educar, sinó
també per inspirar i elevar les comunitats. En el procés, COVID-19 ens ha recordat moltes coses que havíem donat per fet.
Ha posat de manifest la importància del bon govern, el valor de
la confiança en els líders i les institucions, i el consol i la força
que proporcionen les famílies i les comunitats. També ha destacat el paper crític que juguen els mitjans de comunicació creïbles i fiables en la salut i el benestar de les nostres societats.
Irònicament, però, la pandèmia també ha suposat una amenaça
existencial per a moltes redaccions. Tot i que el públic ha augmentat, els ingressos i els recursos han caigut, cosa que fa que
sigui més difícil per als periodistes continuar fent la seva feina.
El Dia Mundial de les Notícies és una oportunitat per reflexionar
sobre per què importa això. Les notícies reals són importants si
volem donar sentit als desconcertants desenvolupaments que
ens envolten. El periodisme creïble és fonamental si volem tenir
debats informats sobre cap a on ens podríem dirigir en un món
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post-pandèmic. Les redaccions que estan compromeses amb
els seus lectors poden ajudar a reunir les comunitats en un moment de canvis inesperats.
De fet, com reflexionava l’autor francès Albert Camus a la seva
novel·la, La pesta, que explica la història de com els habitants
d’una ciutat es van posar d’acord amb un brot mortal: “El desig
més fort era, i seria, comportar-se com si res havia canviat […]
però, no es pot oblidar tot, per molt esforç que hi vulguem posar;
la plaga hauria deixat, de totes maneres, rastres al cor de la gent”.
De manera voluntària o no, s’hauran de tractar les “petjades en
el cor de les persones” que queden després de la COVID-19
quan, finalment, passi la pandèmia que ara encara està arrasant arreu del món. Les societats que estiguin ben ateses per
bons mitjans de comunicació estaran millor situades per fer-ho.
Els periodistes i redaccions professionals seran vitals per ajudar
les comunitats a estudiar el paisatge devastat que els envolta.
També seran crítics per a les converses honestes que caldran
per esbrinar el camí a seguir. Per això, en poques paraules, és
per això que a tots ens importa l’èxit i la sostenibilitat dels mitjans de comunicació, ara més que mai. (Infografia: Gestion.pe)
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Vincent Peyrègne: “Pagar per la
informació és la millor forma d’oferir
premsa de qualitat”
Per C. Adán / A. Quintana / Heraldo

El 20 de setembre, el diari Heraldo, de Saragossa, va complir 125 anys. Com CEO de l’Associació Mundial de Periòdics, com valora l’aniversari?
Hi ha una valoració personal perquè Fernando de Yarza és president de HENNEO i també presideix WAN-IFRA. N’hi ha també
una de simbòlica. Heraldo ens recorda el llegat de la premsa
independent a Espanya i a la resta de l’món. I el que significa
un diari de 125 anys que segueix sent rellevant perquè significa
molt per a Aragó. Es tracta d’un valor pràctic, vol dir que és útil. A
Heraldo teniu lectors, la vostra audiència. És una empresa, però
és també una manera de viure i d’ajudar a la societat aragonesa.
En quin moment està el periodisme?
La Covid ho ha canviat tot, l’ha accelerat. Ha mostrat molts canvis
en tota la societat i també en el periodisme. Però els diaris cada
vegada ajuden més a la gent i el periodisme ha ajudat a la gent a
superar la crisi. Ara has d’anar més ràpid. Ha canviat l’organització
de la feina. Cal fer periodisme fora de les redaccions.

Vincent Peyrègne, CEO de l’Associació Mundial de Periòdics
i Editors de Notícies (WAN-IFRA), analitza la importància del
periodisme i parla del present i futur de el sector.

Com veu el futur de la premsa?
És difícil. Els periodistes són els primers que desacrediten la
premsa. I diem que som dinosaures, però no ho som. Estem
reinventant la manera en què operem, però el fet és que estem
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movent-nos cap a altres suports. No puc dir que sigui brillant,
no anem a tornar a la situació de fa 30 anys, i hem d’estar preparats per a un nou model de negoci. Però hi ha cada vegada
més demanda d’informació per part de la gent. Des del punt de
vista empresarial, toca reinventar-se, canviar les nostres organitzacions.
Què ha de tenir el bon periodisme?
No hi ha canvis en això: independència, llibertat, ser fiable. Hem
d’analitzar detingudament la relació que tenim amb els lectors.
Fer que creguin en els mitjans i en el periodisme.
Ja no es parla de lectors, sinó d’usuaris i es busca el clic.
Afecta això d’alguna manera a l’essència del periodisme?
És clar. El periodisme per a tots ja no vol dir res avui. Els usuaris
són ara gent que busca alguna cosa i la troba en el periodisme.
Això no hauria d’afectar a la manera en què fem periodisme. El
bon periodisme no és fer-ho per a tu, sinó per a algú. Cal buscar
l’equilibri entre el que tu vols explicar i el que la gent està buscant. I buscar maneres més pràctiques d’explicar el futur. Vivim
en una societat amb reptes, canvis climàtics, problemes de salut... I el periodisme ha d’ajudar al seu públic en aquest context.

Ens hem acostumat a pagar per veure sèries a la televisió,
però estem preparats per pagar per la informació?
Als països escandinaus ho van fer fa temps i els està anant bé.
És la millor manera d’oferir premsa de qualitat.
La caiguda de la inversió en publicitat en els mitjans obliga
a prendre alternatives com el pagament per la informació,
com creu que transformarà al sector?
Quan li demanes a algú que pagui per alguna cosa, aquesta persona té quelcom a dir sobre el que produeixes. Li agrada o no. No
tinc una resposta fàcil sobre el pagament per la informació, però si
li demanes a algú que pagui per la teva feina et fa pensar en el que
estàs fent i penses dues vegades com fas la teva feina. Als països
on es cobra per les notícies, fan millor periodisme. Crec que és la
millor manera de provar que estàs produint alguna cosa valuosa.
Vostè, que visita tants diaris, com ha vist l’evolució de la
publicitat?
Negativa. En la majoria dels països, n’hi ha menys. Els anunciants busquen l’eficiència i els clics, no busquen la qualitat del
mitjà en què es distribueixen. Volen plataformes tecnològiques
grans i aquest no és el camp de joc dels diaris. Els competidors
avui són les xarxes socials.
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Com creu que ha afectat la pandèmia de coronavirus a el
periodisme?
Hi ha una més gran recerca d’informació pràctica, cal buscar
respostes per a les preguntes que es fa l’audiència. A França
hi ha cada vegada més demanda del periodisme pràctic, el que
ajuda a la gent.
Vostè, on llegeix el diari?
El llegeixo al meu telèfon, sobretot durant la setmana. I normalment en llegeixo un a la tarda i un altre al matí. I els llegeixo en
paper els caps de setmana. Però és una altra manera de llegir.
Quines creu que són les claus per connectar amb
l’audiència?
Vendre el teu contingut. És l’única manera de tenir un veritable
contacte amb l’audiència.
En un món en què les “mentida news” estan tan a l’ordre del
dia, com es pot fer que la nostra credibilitat segueixi viva?
No és una pregunta fàcil. Per començar es necessita educació.
El periodisme és necessari. Si no hi hagués periodisme seria
un desastre per a la societat. Però si vas pel passeig de la Independència i preguntes a la gent si cal llegir un diari, hi haurà

gent que digui que sí i una altra que no. I el diari crea un benefici
social i és un servei públic. I cal ensenyar a l’escola com qualsevol altre servei públic.
Més d’una vintena de periodistes han estat assassinats en
el que va d’any. Quant queda per fer per la llibertat de premsa?
Hem d’actuar col·lectivament, denunciar els crims, perseguir
els criminals i parlar sobre aquests crims. Cal parlar-ne en els
mitjans. La gent ha de saber que els periodistes estan morint
per fer la seva feina.
WAN-IFRA aposta per la innovació. De quina forma s’aplica
a la premsa?
Parlem d’innovació en termes de com podem escriure una informació al telèfon que aparegui al web o al diari. A WAN-IFRA
investiguem en programes innovadors en els quals s’inverteixi
a llarg termini. Parlem de noves eines com la intel·ligència artificial i hem de veure els seus riscos, però també les oportunitats
que brinden i com poden ajudar.
Quins objectius es marca WAN-IFRA per als propers anys?
Lliurar serveis de qualitat als nostres membres, de manera que
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a final d’any no només es generin beneficis, sinó que també
mantinguem i guanyem audiència. I això es fa incrementant la
qualitat del nostre treball i tractant de connectar amb les noves
generacions. Crec que és important el llegat del periodisme de
qualitat. (Fotografia: The Media Online)
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El servei públic audiovisual en l’era
digital
Per Joan Manuel Tresserras, president de la Fundació Josep
Irla / Revista Eines

La tecnologia ha tingut un paper destacat en gairebé totes
les transformacions històriques decisives del passat. Fins fa
poc temps, però, les aplicacions tecnològiques s’orientaven a
la resolució de problemes o necessitats socials preexistents:
conservar millor els aliments, facilitar la higiene, tractar determinades malalties, incrementar la velocitat dels transports, augmentar el confort de les llars... En les últimes transformacions,
en canvi, fa la sensació que ja no són la vida i la cultura les que

marquen el camí a la tecnologia, sinó que és aquesta la que
determina les profundes mutacions de les nostres formes de
vida i de cultura.
Els grans canvis de l’últim mig segle recullen l’efecte acumulat de factors com el creixement demogràfic, la intensificació
de les migracions i la urbanització, la globalització financera,
l’activació del paper social de les dones, la creixent centralitat
de les economies del Pacífic... Aquests processos han coincidit, a més, amb l’evidència de la importància social i política
de la informació i la comunicació. La capacitat prescriptora de
comportaments dels mitjans, les xarxes i les indústries de continguts s’han equiparat a les de les religions o els sistemes escolars. La informació i la comunicació —les condicions del seu
processament i circulació— constitueixen una poderosa determinació de tots els sistemes de relacions socials.
La convergència entre la informàtica, les telecomunicacions i
l’audiovisual ha quedat segellada. Els dispositius mòbils que
ens envolten ho proven. Ells són ja les principals extensions
dels nostres sentits. Són les pròtesis del nou salt evolutiu. Són
el nostre lligam primari amb la revolució digital, la intel·ligència
artificial i la robotització.
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La dècada que tanquem ha estat decisiva en la difusió de les
aplicacions i els efectes de la digitalització. La digitalització ha
alterat les relacions entre les cultures i ha modificat l’accés a
la informació i als relats, els mecanismes de construcció de
l’opinió pública i els hàbits relacionals. Ni l’electrificació no havia produït en tant poc temps una afectació tan profunda en la
vida de bona part de la humanitat. Per això, podem convenir
que no hi ha projecte polític digne d’aquest nom que no consideri l’adaptació a l’era digital com un aspecte capital.
A Catalunya, malgrat la centralitat de la qüestió de la sobirania
en l’última dècada, no hem estat prou atents a la descapitalització que patíem en termes d’informació/comunicació/educació/cultura. La crisi econòmica i el drenatge fiscal estructural
hi han tingut molta responsabilitat. Però també la deixadesa
generalitzada dels partits presents al Parlament de Catalunya,
incapaços d’aprovar un nou Mandat Marc del sector públic audiovisual, adaptat a les noves condicions de l’era digital. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i el Consell
de l’Audiovisual (CAC), les peces mestres del sistema públic
audiovisual en condicions de liderar aquesta adaptació, s’han
vist abocades a una provisionalitat permanent. Això ha perjudicat els esforços realitzats per superar la contracció pressupos-

tària (CCMA) o per diagnosticar l’estat de l’àmbit —recollit en
el Llibre blanc de l’audiovisual, impulsat pel CAC. En resum, en
aquests deu anys (2010-2020) hem retrocedit posicions respecte a l’avantguarda de les transformacions digitals i caldrà molta
determinació política per recuperar terreny.
Aquesta és una qüestió política prioritària que dirimirà el recorregut futur de llengües i cultures. La fortalesa del sistema
de comunicació i l’audiovisual serà imprescindible per evitar la
irrellevància. Les cultures sense capacitat d’expressar-se en
els llenguatges i formats propis de la seva època poden ser
abandonades per unes generacions joves acostumades a disposar d’un flux global inexhaurible de continguts i materials per
organitzar el seu imaginari i construir la seva concepció del món
i de la vida.
No podem menystenir la importància de les xarxes socials, els
nous serveis de telecomunicacions o l’impacte del 5G i el 6G.
Ens cal actualitzar les infraestructures i activar la capacitat de
producció de continguts en tots els àmbits i per a tota mena de
públics. Hem de poder participar en els grans debats globals
—canvi climàtic; nou model energètic; desigualtats i pobresa;
gènere, racisme i discriminacions...— amb veu pròpia. Havent
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adaptat les directives europees al nostre marc jurídic i havent
considerat les oportunitats i els riscos polítics que comporten.
(...) Les noves xarxes i serveis de telecomunicacions,
l’increment de la nostra producció audiovisual, la negociació de
la prominència de la llengua catalana i els continguts de proximitat amb les grans plataformes globals, són totes qüestions
estratègiques. I cal abordar-les ara, de manera immediata. O
actuem decididament i definim bé la nova missió del servei públic comunicacional per poder ser actors del canvi; o ens haurem de limitar a anar a remolc de la situació i ballar al so que
ens imposin. (Infografia: Fundació Irla)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix poder llegir el núm. 38 de
la revista Eines, de la Fundació Josep Irla. Es tracta d’un monogràfic sobre El futur de l’audiovisual. Agraïm les facilitats dels
seus editors. Us podeu baixar la revista en aquest link.
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Treball col·laboratiu, resiliència i
connexió amb les audiències: claus
per al periodisme post pandèmia
Per Comunicación y Letras / UPD (Xile)

Emily Bell, directora del Tow Center for Digital Journalism de
la Universitat de Columbia, va presentar les principals conclusions de la seva investigació sobre com la pandèmia de Covid-19 està afectant el món periodístic i quins canvis portarà a
futur en les redaccions de tot el món.
“La pandèmia està canviant algunes tendències que hem presenciat en el passat, com el contingut per subscripció i el reporteig sobre el terreny. Per quan arribem a la fi d’això, tindrem
una indústria totalment diferent”, va comentar Bell. A tot això se
sumaria el teletreball, el reporterisme a distància i el periodisme
col·laboratiu com els grans canvis que tindrà el flux informatiu
quan la pandèmia hagi acabat.

La periodista i directora del Tow Center for Digital Journalism,
de la Universitat de Columbia, va participar en un webinar moderat per l’acadèmica de la Universidat Diego Portales, de Santiago de Xile, Paula Escobar, que es fa el 22 de setembre. Com
el Covid està transformant el periodisme, dictat per la destacada periodista britànica Emily Bell. Dins del cicle El futur del
periodisme.

L’activitat va ser moderada per la periodista i acadèmica de la
UDP, Paula Escobar, qui també va realitzar les preguntes del
públic que es va sumar a la cita via Zoom. Al voltant dels desafiaments que enfronten les escoles de periodisme, Bell va posar
l’accent en la necessitat de formar professionals que s’adaptin
als canvis.
“Hem de ensenyar-los als futurs periodistes a fer reporterisme
on l’ambient informatiu és hostil, és a dir a ser resilients amb
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els seus treballs. També necessitem ensenyar tècniques que
creïn un bon disseny de la informació i tornar-los capaços de
respondre a totes les preguntes que tingui la nostra audiència”,
va explicar la periodista.

Hem de triar si volem que el nostre sistema sigui desinformador
i manejat des de fora o si volem tenir persones a nivell local fent
treball de camp. Cal entendre que els guanys de la publicitat no
tornaran mai més”, puntualitzà.

El futur dels mitjans
A la xerrada, Bell va explicar que actualment la disminució en
els ingressos de la publicitat en mitjans de comunicació (diaris
i revistes) ronda entre un 50% i 70%. Pèrdua que ocorre en
el mateix moment que les plataformes socials, com Facebook,
creixen i obtenen milionaris guanys.

Els canvis en el treball periodístic
Segons va relatar Bell,
les redaccions del futur
seran més petites, ja
que els periodistes preferiran treballar des de
casa, el que significarà un estalvi de despeses fixes per part de
l’empresa (lloguers, llum, alimentació, internet, etc).Va destacar
també que els reporters han de desenvolupar diferents habilitats per aconseguir i desenvolupar les històries, en un escenari
que apostarà per la feina remota.

“Actualment les persones prefereixen els mitjans informatius en
línia sobre els impresos. A més, veiem un augment en la quantitat de persones que no paguen per informar-se, perquè hi ha
una recessió en els seus ingressos”. La periodista britànica, a
més, va destacar la irrupció de l’ streaming com un nou actor
que competeix directament en el terreny de les subscripcions.
Quins seran els mitjans que sobrevisquin a aquesta crisi financera? Per Bell, la clau està en un bon sistema de venda de
subscripcions, sumat a un contacte estret i empàtic amb les seves audiències. “Hem de trobar altres fonts per fer periodisme.

“El més important és que el periodista vagi al lloc. No hi ha cap
substitut per estar en l’ambient. Si estàs fent una entrevista de
forma remota, cal tenir un bon coneixement del camp en què
es mou el redactor. S’ha de tenir la mateixa actitud, encara que
no es pugui estar present en el moment del contacte”. I afegeix:
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“Si mai has estat aquí, llavors quedes en mans d’altres actors,
que poden mentir”. La investigadora, a més, va exposar que els
periodistes han de desenvolupar noves aptituds per a quan no
tinguin accés al lloc dels fets. “L’habilitat clau és ser apte per
capacitar altres persones que tinguin accés als llocs de reporterisme perquè facin la feina per tu. L’important és ensenyar
als periodistes com guardar la informació recopilada de forma
segura. Les eines de geolocalització i tècniques de mapeig per
conèixer el lloc poden ajudar a fer periodisme de forma remota”,
va dir.

expandir l’oferta d’informació, innovant fins i tot en el format de
les notícies. Per Bell aquesta transformació ha fet emergir “les
cooperatives de reporters” en molts llocs del món, fins i tot als
Estats Units.

Sobre com la crisi en el mercat de mitjans ha afectat la tasca periodística, l’acadèmica va destacar la creixent inseguretat
laboral i com aquesta ha incidit en el fet que alguns professionals hagin abandonat esgotats la professió. “Cal ajudar els
periodistes a ser prou resilients per fer el seu propi periodisme
i entrenar els nous reporters perquè entenguin que han de ser
molt més emprenedors, ja que en el futur no hi haurà suport
d’aquells grans conglomerats de mitjans”, va puntualitzar Bell.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us dona l’oportunitat d’escoltar i
veure la presentació completa de la professora Emily Bell, directora del Tow Center for Digital Journalism (àudio en anglès).
Ho podeu fer des d’aquest enllaç.

En aquest sentit, la directora del Tow Center for Digital Journalism de la Universitat de Columbia va destacar la irrupció de
la feina col·laborativa com una de les formes per augmentar i

“El periodisme és un esport en equip. Els periodistes són criatures socials, per això la pandèmia ha afectat tant a aquesta
professió. Em de cercar una nova era de la feina en equip cooperativista, encara que sigui en canals d’Slack”, va anticipar
l’acadèmica. (Infografies: Devclass i Thinknum)
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Transparència, regulació i autonomia
en els mitjans de comunicació
Per Asociación de Medios de Información / AMI

La independència política dels mitjans de comunicació és un
dels factors clau perquè es respecti la pluralitat dels mitjans i la
llibertat d’opinió.

El pluralisme en els mitjans de comunicació és un pilar essencial en democràcia. Aquesta llibertat, juntament amb la llibertat
d’expressió, està recollida en l’article 11 de la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea. Per controlar que els mitjans
de tot Europa compleixen i respecten aquest dret hi ha una eina
anomenada Media Pluralismo Monitor.
Amb ella, es monitoritzen les possibles amenaces a què
s’enfronta el pluralisme en els mitjans des de quatre perspectives diferents, però complementàries: protecció bàsica, mercat
plural, independència política i inclusivitat social.
En el seu últim estudi, una de les principals conclusions que
s’extreuen és que no hi ha país europeu que estigui exempt de
risc en matèria de respecte a la pluralitat en els mitjans. Pel que
fa a la independència política, l’informe demostra que tant diaris com a mitjans audiovisuals corren més risc de patir control
polític que els mitjans digitals nadius.
Per això, es recomana una absoluta transparència en els propietaris, editors i els més alts càrrecs dels mitjans, la necessitat
d’una regulació clara en criteris i per a tots els procediments,
una revisió exhaustiva dels mitjans de comunicació de servei
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públic per garantir que actuen com a servei públic i no a les
ordres de cap polític, i la creació d’una autoregulació per a professionals.
Amb aquests ajustos s’aconseguiria que els lectors europeus
percebessin els mitjans de comunicació amb més transparència, més lliures i plurals. En el cas contrari es troba Estats Units,
on el 63% dels ciutadans afirma que prefereix ser escèptic davant les notícies.
Segons una anàlisi de el Centre d’Investigacions Pew, molts
americans qüestionen no només la qualitat de la feina periodística, sinó també les intencions que es mouen darrere seu. Tot i
que la meitat dels adults dels EUA confien que els periodistes
nord-americans tenen com a objectiu el millor interès per al seu
públic.
Aquesta ha de ser la premissa i l’essència que mogui el periodisme: oferir informació de qualitat, objectiva i contrastada, que
sigui fidel reflex de la realitat. El periodisme ha d’aportar sempre dades, punts de vista i fonts suficients com perquè el lector
sigui capaç d’entendre i analitzar la realitat, a més de despertar
el seu esperit crític.(Infografia: Comunicació21)
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