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Quin cost té per al planeta una reunió
a Zoom, una hora de Netflix o una
cerca a Google?
Per Àngela Casal / Universitat Oberta de Catalunya – News

Netflix reconeix que veure una hora dels seus continguts a Espanya suposa una emissió de 55 grams de CO2, i ho compara amb fer quatre bosses de crispetes en un microones. I es
compromet a intentar reduir aquest dany al planeta. És un dels
exemples que demostren que les empreses tecnològiques estan començant a preocupar-se per la petjada de carboni digital,
que encara sembla invisible per a la ciutadania però que creix

cada vegada que fem una videotrucada, mirem una sèrie o baixem un document del correu electrònic. Les dades globals que
aporten alguns estudis apunten a un gran impacte ambiental:
les 47.000 cerques de Google cada segon generen 500 quilograms de CO2 i el consum de YouTube d’un any, deu milions de
tones, és semblant al de la ciutat escocesa de Glasgow.
«No cal buscar un únic culpable; el volum de dades que
s’utilitzen en la societat actual és immens», admeten els investigadors del centre Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Xavier Vilajosana i Borja
Martínez. Primer va ser el comerç digital i, ara, el «boom de les
plataformes de streaming», enumeren. A més, adverteixen que
aquest consum d’energia a través de la tecnologia continuarà
creixent: «la digitalització s’anirà estenent a tots els sectors de
la societat, des de l’educació fins a l’administració pública».
Les dades avalen que cada vegada ens enganxem més a les
pantalles, tant per treballar com per al lleure, i no som conscients que també contaminem, com quan conduïm un turisme o
generem escombraries. «Cal que la presa de consciència que a
poc a poc hem anat incorporant a l’àmbit més físic de la nostra
petjada ambiental es traslladi també a un consum responsa-
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ble de plataformes», defensa la professora col·laboradora dels
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la
UOC Elena Neira.
La construcció i el manteniment dels «enormes» centres de dades on es processen totes les nostres transaccions digitals són
la raó d’aquesta despesa d’energia «molt elevada». «A escala
global s’estima que consumeixen la mateixa electricitat que un
país de grandària mitjana com Espanya», afirmen els investigadors, citant un estudi sobre aquest tema. Des del punt de
vista individual, rebutgen que es pugui fer un càlcul exacte, ja
que aquests centres «donen servei a incomptables aplicacions
simultàniament», però els experts sí que poden estimar que la
visualització de continguts multimèdia, com que generen una
«gran quantitat» de dades, és el que té més impacte energètic.
I, una vegada més, depèn de quin tipus d’acció fem: una videotrucada de Zoom, per exemple, comprimeix al màxim la informació per optimitzar la fluïdesa de les converses, mentre que
una pel·lícula a HBO multiplica el volum de dades perquè la
gaudim en alta definició. «A la pràctica, no hi ha gaire diferència
entre veure el contingut en streaming o baixar-lo, perquè el que
importa és el tipus de contingut», argumenten.

Dins d’aquestes mateixes aplicacions hi ha decisions que també influeixen en l’empremta digital, com, en una videotrucada,
no activar la càmera per reduir l’impacte d’un 61 %, o escoltar
música sense reproduir els vídeos, és a dir, utilitzar Spotify en
comptes de YouTube si no ens interessa la imatge. Quant als informes que comparen les diferents xarxes socials o plataformes,
la conclusió és que TikTok és la que genera més contaminació, ja
que es tracta exclusivament de veure vídeos i penjar-los.
Apagar els dispositius com apaguem el llum
Els aparells també contribueixen a la nostra petjada, ja que poden ser més o menys eficients energèticament, però, adverteixen els investigadors, també depèn del nombre d’hores que
estan encesos. Així, per exemple, un mòbil consumeix menys
que un televisor de grans dimensions, però hi afegeixen que
el telèfon pot estar engegat les 24 hores del dia i, en canvi, el
televisor, no.
«Com ens van ensenyar els nostres pares amb els llums de
casa, apagar els dispositius quan no s’usen hauria de ser una
pràctica habitual», proposen Vilajosana i Martínez. Igual que en
aquest cas, consideren que la pedagogia ha de ser fonamental
per ser conscients del dany al planeta i «sembrar en el futur»,
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encara que també aposten per la responsabilitat compartida
amb les empreses tecnològiques. Tots dos van fer, juntament
amb Cristina Cano, un estudi sobre l’ús del Campus Virtual de
la UOC i van arribar a la conclusió que es podrien millorar els
«hàbits de navegació», per exemple, desconnectar-se quan no
s’ha d’utilitzar durant una estona llarga.
«Un 40 % dels usuaris han mostrat interès en la informació que
se’ls va mostrar sobre el consum energètic associat a la navegació a la plataforma, però no hem aconseguit que aquest
interès es materialitzi en accions concretes», assenyalen els
investigadors, que remarquen que les dades de l’informe, en
el qual van participar 100.000 usuaris, encara estan pendents
de publicació. Davant la manca d’actuació per part dels internautes, aquests experts suggereixen que sigui la mateixa plataforma la que els desconnecti: «És com si la infraestructura
de distribució d’aigua fos capaç de detectar que no necessites
tenir l’aixeta oberta i la tanqués per tu».
A més d’apagar els dispositius, hi ha una altra recomanació
per disminuir la nostra contaminació invisible, que passa per
«racionalitzar» el consum de continguts en línia. Però, després
del confinament, no sembla que la ciutadania tingui intenció

d’abandonar les plataformes digitals per veure sèries o contingut en streaming. «L’oferta cada vegada és més abundant i la
ficció està consolidant el seu regnat», assegura la professora
dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació,
que opina que aquest tipus d’oci s’ha convertit en el «moment
d’evasió després de la feina que abans ocupava la televisió».
Un estudi xifra en un 26 % l’increment del vídeo per demanda
a Espanya durant el 2020, en coincidència amb la pandèmia de
coronavirus. I les projeccions el mantenen a l’alça els pròxims
anys.
Els investigadors de la UOC marquen com a «necessàries»
aplicacions com la consulta del compte bancari personal i
d’altres com a «normals», com ara gaudir d’una pel·lícula o una
sèrie, però consideren que passen a ser «tòxiques» pràctiques
com l’anomenat binge-watching, que suposa passar diverses
hores veient aquest tipus de continguts en línia. Sobre les plataformes que visitem per treballar i estudiar o durant el temps
de lleure, recomanen desconnectar-se quan no s’usen i baixar
el contingut al dispositiu si s’ha de consultar més d’una vegada,
com el material didàctic d’un curs. (Il·lustració: Cepymenews)
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Jana Cuch de l’INS Jaume Balmes de
Barcelona guanya el premi a la Millor
Història AMIC-Ficcions 2022
La catorzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha celebrat l’acte de lliurament de premis Territorials de Catalunya,
Aragó, Catalunya del Nord i la Gran Final d’AMIC-Ficcions 2022
al CaixaForum Barcelona (Auditori) amb més de 320 assistents

Més de 320 persones d’arreu de Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Catalunya del Nord han assistit aquest
26 de maig a l’acte de lliurament de premis de la 14a edició del

concurs literari AMIC-Ficcions, celebrat al CaixaForum Barcelona. L’esdeveniment, l’últim de quatre actes que s’han organitzat
– Menorca, Eivissa, Mallorca, País Valencià i Catalunya – ha
comptat amb la presència de Francesc Xavier Vila, secretari de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; José Ignacio
López Susí, director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón; Oriol Magrinyà, director de l’Editorial Barcino,
un dels projectes de la Fundació Carulla; Mohamed El Amrani,
periodista i fundador de l’Associació Cultural Xarxa de Convivència de Roses (ex concursant d’AMIC-Ficcions); Marta Vivet,
guionista de la sèrie de ficció de TV3 “Les de l’hoquei” (ex concursant d’AMIC-Ficcions) i Ramon Grau, president de l’AMIC.

De les 200 històries finalistes, el Premi a la Millor Història
AMIC-Ficcions 2022, guardonat amb un iPhone, ha estat per
Jana Cuch Guillén de l’INS Jaume Balmes de Barcelona, sota
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el pseudònim Jana Cuch, pel seu relat “La vida que no vaig
viure”. El jurat format per experts dins del món literari i cultural,
ha considerat que la història mereixia el primer premi, “per una
radiografia familiar d’una riquesa excepcional. Ens capbussem
de ple en els micromons dels seus personatges, amb les seves
quotidianitats distintives, coherents i plenes de detalls i textures
que ens permeten conèixer-los com si fossin vells coneguts.”
Premi a la Segona Millor Història AMIC-Ficcions 2022
En la posició de Segona Millor Història AMIC-Ficcions 2022,
guardonat amb un iPad, hi ha hagut un triple empat. D’una banda, s’ha endut el guardó Emma Martín Guasch, sota el pseudònim emmartin, de l’Escola Vedruna Vilafranca de Vilafranca del
Penedès, per l‘obra “Unes últimes paraules”. El jurat l’ha definit
com: “Què faries si un desconegut se t’acostés i et digués…”
Així comença aquesta història. Un principi que sap despertar la
fantasia del lector i que ja no li permet parar de llegir. Aquesta
és una història fresca i molt actual, una història on la vida guanya i perd, on la joventut i la vellesa formen equip i conviuen
intensament fins al punt i final.
També, s’ha guardonat a Daniel Endrino Sánchez i Roger Hernando Harto, del grup RD, de l’INS Manuel Vázquez Montalbán

de Sant Adrià de Besòs per l’obra “L’endemà”, per, en paraules
del jurat, “ser un relat dur i a la vegada fascinant, el qual narra
de forma acurada i commovedora l’endemà d’un suïcidi. A través de la història, el lector es qüestiona i aconsegueix empatitzar amb el patiment i angoixa de la protagonista, traslladant-te
als pensaments més amargs de l’ésser humà.

Per últim, també com a Segona Millor Història AMIC-Ficcions
2022 s’ha premiat a Júlia Pelegrí Mancebo, sota el pseudònim
Júlia Pelegrí, de l’INS Vallvera de Salt, amb el relat “Vals a dos”
per “un conte molt interessant escrit en temps real que t’atrapa
des de la primera línia, que treballa el suspens amb el mestratge dels bons escriptors i que desenvolupa tota la trama sabent
mantenir la intensitat del relat fins a un final obert que obliga el
lector a fer volar la seva imaginació. Esplèndid”.
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Parlaments de l’acte d’entrega de premis
En l’acte ha intervingut Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que s’ha adreçat
als alumnes per agrair que “any rere any els participants del
concurs AMIC-Ficcions renovin la confiança intergeneracional,
ja que aconsegueixen que centenars de joves, que presumptament viuen allunyats de l’escriptura, demostrin que no és veritat
i omplin de confiança el futur”.
També l’esdeveniment ha comptat amb el parlament d’Oriol
Magrinyà, director de l’Editorial Barcino, un dels projectes de
la Fundació Carulla, que ha destacat que “veure aquesta sala
plena és una mostra de què hi ha una continuïtat amb la nostra
llengua i país que fa que es mantingui viva la nació”. A més, ha
agraït als professors i professores el compromís que tenen amb
els alumnes, que fan que any rere any augmenti la participació
del concurs.
A més, Ramon Grau, president de l’AMIC, que ha agraït a totes
les parts que fan possible AMIC-Ficcions. Valorant positivament
el nou rècord de participació. Subratllant que la iniciativa aporta
“joventut, creativitat, escriptura, lectura, talent i treball en equip,
valors que l’AMIC vol preservar i continuar potenciant”.

Premis al professorat
Enguany s’ha ampliat el reconeixement al professorat per províncies. El premi al professor/a més motivador de Barcelona ha
estat per Sandra Pons del Col·legi l’Ave Maria de Manresa. La
professora més motivadora de Girona ha sigut Olga Tribuleix de
l’IES de La Jonquera, la professora més motivadora de Lleida
ha sigut Ramona Bosch de l’INS Canigó d’Almacelles i el premi
a la professora més motivadora de Tarragona ha estat per Elisabeth Reverté Dolz del Col·legi Sagrat Cor d’Amposta.
A l’acte també s’ha volgut premiar la feina del professorat
d’Aragó. El premi al professor més motivador d’Aragó ha estat
per Germán Ferrer de l’IES La Llitera de Tamarit de Llitera.
Finalment, s’ha premiat a la professor/a més motivador d’AMICFiccions, que ha estat per Helena Ruiz Solano de l’Escola La
Salut de Sabadell. (Redacció AMIC)
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Perquè la vostra redacció hauria de
fer més projectes sense ànim de lucre
(preferiblement sostenibles)
Per David Tvrdon / The Fix
Estic segur que heu sentit a parlar del concepte del “20% de
temps” de Google, que permet als enginyers dedicar-se un dia a
la setmana treballant en projectes que no estan necessàriament
a les seves descripcions de feina. Així és com es van desenvolupar Gmail, Google News i altres grans parts de l’empresa.

Es va fer popular després que Google es va fer pública l’any
2004. “Encoratgem als nostres empleats, a més dels seus projectes habituals, a passar el 20% del seu temps treballant en
allò que creuen que beneficiarà més a Google”, van escriure els
fundadors Sergey Brin i Larry Page al seu Carta d’OPI

La pràctica es va abandonar més tard. No del tot, però. Després
del tancament de Google Labs, Google X, es va establir la fàbrica de moonshots que només es dedica a la innovació futura
i a crear els anomenats “moonshots” que algun dia es podrien
convertir en una oportunitat de negoci seriosa.
La qüestió és que Google sembla que va tenir molt en compte
el consell de Steve Jobs de no estar per tot arreu i centrar-se
en algunes coses importants. A més, no tothom treballa tant en
projectes de passió, d’altra banda, alguns hi treballen a temps
complet. Segons Harvard Business Review, les dades suggereixen que aquest és l’enfocament adequat amb els resultats
desitjats de manera més eficaç.
Per què vaig començar amb aquest exemple? Google va trigar
més d’una dècada a esbrinar que els millors resultats dels projectes de passió arriben si tothom té permís per presentar-los,
però només uns pocs escollits hi treballen.
Per descomptat, si mirem els costos de les redaccions mitjanes i
més petites, aquesta noció no només és risible sinó gairebé aclaparadora, ja que no hi ha manera que un equip pugui treballar en alguna cosa quan hi ha una incertesa molt alta dels ingressos immediats.
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La meva proposta no és aquesta. Permeteu-me exposar algunes raons per les quals assumir projectes (del personal i persones externes que us vinguin) que no estan estrictament relacionats amb els ingressos futurs, però que al mateix temps han de
ser sostenibles a llarg termini (això és el que vull dir amb “sense
ànim de lucre” al titular).
Raó 1: Diferencia la teva marca
A principis de maig es van anunciar els guanyadors del premi
Pulitzer. A Eslovàquia, també es va anunciar recentment el premi de Periodisme (Denník N es va endur la majoria de premis).
Després d’ambdós anys, hi ha un grup diferent de projectes
que s’estan adjudicant: ja sigui informes a llarg termini amb una
recopilació de dades intensiva en mà d’obra o simplement abordant temes difícils que són importants per a la comunitat però
que poden no ser “material de notícies virals”.
Bàsicament, els tipus de projectes que clarament no tenen un resultat immediat i, en molts casos, mai obtindreu un retorn de la inversió, sobretot quan parlem d’un projecte d’investigació plurianual.
El periodisme d’investigació és només un exemple del que estic
parlant. El canal de notícies en línia eslovac Aktuality.sk, on tre-

ballava el periodista d’investigació assassinat Ján Kuciak , va
ser premiat per informar sobre un “ esquema de blanqueig de
diners xinès “que va trigar dos anys a descobrir-se.
El periodisme d’investigació ha ajudat al canal a posicionar-se
al llarg dels anys entre el públic com una llar per a informes
profunds i analítics sobre les notícies diàries.
Per als punts de venda més petits, potser això pot ser més difícil, però fer alguna cosa que pugui distingir el vostre treball als
ulls del públic d’altres punts de venda no té preu. Podeu basarvos en la vostra estratègia de subscripcions, membresies o
campanyes de crowdfunding.
Raó 2: Mantenir viva una cultura de la innovació
Google va iniciar el concepte de “temps del 20%” per als projectes de passió per mantenir la innovació viva i centrada en
tota l’empresa. La innovació no consisteix només en proposar
alguna cosa nova, sinó que significa coses molt diferents per a
diverses indústries. Els punts de venda amb innovació al seu
ADN van ser dels primers a passar per la transformació de la
impressió a la digital i ho estan fent millor.
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Però donar a un membre de l’equip l’oportunitat de treballar
en un projecte de passió que s’alinea amb els objectius de la
vostra redacció i sembla tenir almenys l’oportunitat que, si té
èxit, pot guanyar un premi, servir la vostra comunitat i el vostre
públic i, al mateix temps, convertir-se en un punt de conversa
per a tu (o el teu equip de relacions públiques), aquesta és una
oportunitat que hauríeu de considerar acuradament.
A més, no tothom a la vostra redacció té ganes de ser innovador. Està bé. Tot i que estic segur que qualsevol redacció té
almenys una persona que es pregunta “i si intentéssim fer això”
o “i si intentéssim fer-ho d’aquesta manera”.
Fa cinc anys, em vaig preguntar el mateix quan vaig veure que
The New York Times començava a fer un podcast de notícies
diari i se’n va donar l’oportunitat de desenvolupar-ne un i va
enlairar.
Raó 3: t’ajuda a mantenir la ment oberta
El que passa amb els projectes “sense ànim de lucre” és que
mai saps com seran. No hi ha una regla estricta sobre com
assegurar-se que tinguin èxit i moltes vegades no ho tindran.
És un procés.

Les redaccions també reben molts projectes de persones externes: empreses, particulars i organitzacions sense ànim de
lucre. Segons la meva experiència, molts d’ells no tenen la part
de sostenibilitat, és a dir, són puntuals, “desenvolupa-ho, perquè tenim diners de la subvenció per això i ja està”, ni pensament a llarg termini ni retorn de la inversió, ni tan sols una idea.
de com mantenir viu el projecte en el futur.
Per descomptat, pel que fa a fer una peça d’investigació, això
és tot, es publica, es promociona, es distribueix i potser serveix
de base per a futurs informes.
Tanmateix, també estic pensant en projectes com els rastrejadors
(de cites, per exemple, com la llista corrent d’afirmacions enganyoses de Donald Trump, de The Washington Post), mapes i altres.
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Tot i així, un bon començament per a qualsevol capçalera de
premsa que no prengués projectes com aquests seria establir
un procés de presentació d’aquestes idees (hackathon d’idees
trimestral, premi anual d’innovació...), esbossant els objectius,
els possibles recursos que es podrien reservar, els fluxos de
treball bàsics. això s’hauria de seguir i, com he comentat abans,
requeriria un pla de sostenibilitat a llarg termini del projecte.
(Fotografia: bbci.co.uk – infografia: Via Empresa)

Els sindicats alerten que la futura
llei audiovisual posa en perill les
radiotelevisions públiques
CCOO, UGT i CGT també s’han posicionat en contra del Projecte de llei general de comunicació audiovisual que s’està
tramitant, ja que posa en perill el model públic de RTVE i les
radiotelevisions autonòmiques.
Els sindicats afirmen que el text és “encara més liberal” en matèria de servei públic que les lleis precedents. En aquesta línia,
denuncien que la transposició de la directiva europea finalment
“aprofundeix en un model mercantilista, que es troba al servei

dels operadors privats, en lloc de vetllar per la defensa dels
serveis públics de radiotelevisió i l’accés gratuït i universal de
la ciutadania a uns sistemes de comunicació que siguin garants
dels principis constitucionals bàsics en matèria d’informació”.
Les tres organitzacions sindicals critiquen que el Projecte de
llei omet la definició de la missió de servei públic per als prestadors tant públics com privats, que “garanteixi el pluralisme, la
responsabilitat editorial i la llibertat d’expressió”. A més, l’actual
redactat no evita l’externalització total o parcial dels serveis informatius, tal com reclamen, cosa que podria provocar la pèrdua de llocs de treball estables i de qualitat, alerten. CCOO,
UGT i CDG denuncien que ni en la fase de consultes públiques
ni en la d’esmenes no s’ha admès cap de les seves propostes,
mentre que els grans grups empresarials “sí semblen veure reflectides les seves pretensions”. (Font: Comunicació21)

Henneo preveu uns ingressos d’uns
230 milions d’euros el 2024
El Consell d’Administració d’Henneo ha aprovat el seu nou Pla
Estratègic 2022-2024, que contempla rellevants augments en
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les principals variables de negoci , amb una aposta clara per la
transformació digital. El grup, que l’any passat va facturar 162
milions d’euros, després d’augmentar la xifra un 25% respecte
a l’any de la irrupció de la pandèmia, té previst créixer al voltant
del 40% el 2024, fins a assolir uns 230 milions d’euros.

Heraldo de Aragón és l’únic mitjà en què Henneo ha implantat
el model de subscripció digital fins a aconseguir, segons informen des del grup, al voltant de 4.000 subscriptors. El seu objectiu per al 2024 és triplicar aquesta xifra i implantar aquesta
mateixa fórmula de subscripció per a La Información, Diario del
Alto Aragón i Cinemanía, sent aquest últim, l’únic mitjà especialitzat del grup que apostaria per aquest model.
Per 20 minutos, el digital generalista més llegit d’Espanya -segons GfK DAM-, es preveu mantenir la publicitat com a única

via d’ingressos, igual que per als mitjans especialitzats Mujer.
es, Motor y Movilidad, 20bits o Viajes.
La tecnologia s’entreveu com el principal pilar d’Henneo, alhora
que es preveu una caiguda dels ingressos tant del paper com
dels formats audiovisuals. Sobre el primer, el grup vaticina que
el seu pes en el negoci passi del 28% al 21% -fins als 48 milions
d’euros-, encara que puntualitza que mantenen ferma l’aposta
pel paper, de la mateixa manera que ho feien fins ara. (Font:
Dircomfidencial – infografia:

Atorgats els premis a la Millor Història
de les Illes Balears en la 14a edició
d’AMIC-Ficcions 2022
El concurs literari AMIC-Ficcions ha realitzat l’entrega de premis de les Illes Balears i de Mallorca el passat 23 de maig de
2022. Dels 463 participants de les Illes Balears, d’entre ells, 136
de Mallorca, la història de Maria Antònia Maimó Vidal, de l’IES
Felanitx, ha estat guardonada amb el Premi a la Millor de les
Illes Balears i a la Millor Història de Mallorca en la 14a edició del
concurs literari AMIC-Ficcions.
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La Tercera Millor Història de les Illes Balears ha estat per Carla
Genestar Mallo i Gerard Pons Sucarrats, de l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella de Menorca, amb el seu relat titulat “Desperta’t”, “per l’excepcional originalitat d’un relat que
t’atrapa des de l’inici, i et deixa encisat transportant-te de ple
al pla metafísic on transcorre la història. Interpel·lant al lector
i fent-lo partícip d’aquest judici moral d’una forma impecable.”
La història guanyadora, que ha competit entre la Millor Història
de Menorca i la Millor Història d’Eivissa ha estat presentada
sota el pseudònim Maria i Antònia. El jurat ha considerat que, el
relat titulat “Dualitat mortal”, mereixia la primera posició de les
Illes Balears perquè “sorprèn amb les seves metàfores i corprèn
amb la precisió de les seves descripcions, banyades d’humor
negre. Un relat que entreteixeix passat i present, particular i
universal, per plasmar preocupacions polítiques i socials”.

Segones Millors Històries de Mallorca i Millor Història de Palma
Pel que fa a la Segona Millor Història de Mallorca hi ha hagut un
empat entre dos grups. D’una banda, s’han endut el guardó Tarany Arcila Idarraga i Nicole Demchenko de l’IES Port d’Alcúdia,
sota el pseudònim taranynicole,amb el seu relat “Insectes”, “per
submergir al lector a la ment de la protagonista, a través d’un thriller psicològic escrit amb un ritme fluït i que genera intriga. Una
història que sorprèn per l’ambigüitat del que és real i el que no”.

La Segona Millor Història de les Illes Balears ha estat per
d’Alexia Alfallo Álvarez de Toledo, del Col·legi Mestral d’Eivissa,
amb el seu relat “Asfíxia”, “per una gran fluïdesa narrativa que
enganxa al lector des del primer moment, combinant els punts
de vista d’un assassí i la seva víctima. Acabant amb un gir final
reflexiu i sorprenent”.

D’altra banda, també s’ha premiat a Bàrbara Font Perelló, de l’IES
Santa Margalida, sota el pseudònim Bàrbara, amb la història “Els
records que ens fan créixer”, “per un tendre i commovedor relat,
on l’autora et narra d’una forma empàtica i excel·lent el procés
de dol d’un nen a causa de la mort del seu avi. Concloent amb un
final preciós, el qual aconsegueix emocionar al lector.”
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Enguany, també s’ha fet un premi especial a la Millor Història
de Palma. El guardó se l’ha emportat Rafel Munar Marroig del
Col·legi Sant Josep Obrer de Palma, amb la història “Vidres de
colors”, per “un increïble relat d’intriga que aconsegueix embolcallar al lector dins un ambient tèrbol i de thriller. Una història
inquietant, des de la visió d’un assassí pertorbat, amb un final
inesperat”.
Per acabar, s’ha entregat el premi a la Professora més motivadora de Mallorca, que ha estat per Maria Magdalena Juan
Sitjar de l’IES Sant Marçal de Sa Cabaneta. (Font i fotografia:
AMIC-Illes Balears)

Nou diari digital: Fuentes Informadas
Ha nascut un nou diari digital de periodisme d’investigació:
Fuentes Informadas. El seu director és Gonzalo Pérez Ponferrada, que va ser, durant 13 anys, director de Comunicació
del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) –entre el
2005 i el 2018– i abans subdirector de Tribunal Televisió (19972002), la primera cadena de televisió per satèl·lit (Via Digital)
d’Europa dedicada al món de la Justícia i del Dret i la segona
del món, i després de Court TV, segons Confilegal.

Segons el seu director, Fuentes Informadas és un “mitjà pensat
i dissenyat per al ciutadà crític, que no compra el que li expliquen de primeres, que vol conèixer la veritat, allò que hi ha darrere, qui maneja els fils. El nostre compromís és cap a aquelles
persones que tenen opinió, que decideixen, que hi influeixen”.
Pérez Ponferrada afirma que el llenguatge que utilitza Fuentes
Informadas és el de Gonzalo de Berceo, “el romà paladí, el llenguatge de la ciutadania. Perquè el que busquem és comunicar
i que se’ns entengui”. (Font: MAE)
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Els quatre indicadors clau de
rendiment per millorar la taxa de
conversió a diaris
Per Laboratorio de Periodismo

Chartbeat ha publicat un document tècnic en què precisament
selecciona els KPI que considera essencials per fer un seguiment i «convertir aquest mesurament en accions que optimitzaran les taxes de conversió».
Són aquests:
1. Temps dedicat
El temps dedicat o compromès (engaged time) mesura la quantitat mitjana de temps que els visitants passen interactuant activament amb una pàgina: temps dedicat a fer clic o desplaçarse, per exemple. Aquesta mètrica té més pes que les pàgines
vistes o el temps al lloc perquè no només identifica els temes
i formats que capten latenció dels lectors atenció, sinó també
quins són els que fan interactuïn més.

Les estratègies per captar subscriptors passen necessàriament
per desenvolupar serveis i continguts que generin lleialtat als
lectors, el popular engagement, com a pas previ perquè acabin
pagant una subscripció o, si ja són subscriptors, que la mantinguin. Però, quins són els indicadors clau de rendiment, els KPI,
que hem de tenir en compte per saber que estem executant bé
aquesta estratègia de fidelització del lector?

2. Profunditat de scroll
La profunditat de scroll mesura l’espai per on es desplacen els
visitants cap avall a la pàgina després de carregar-la. Encara
que la part més vista de la pàgina està a la meitat superior de la
pàgina, aquesta part està a la vista durant la menor quantitat de
temps. A mesura que avancem a la pàgina, el temps de visualització augmenta fins al punt màxim d’uns 1.200 píxels la qual
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cosa indica una oportunitat per generar compromís i lleialtat
quan el contingut convenç els lectors perquè prenguin aquest
primer desplaçament.
3. Recirculació
La recirculació és una mètrica que compara la quantitat de persones en una pàgina amb la quantitat de persones que passen
a una altra pàgina nova des del contingut. Quan es combina
amb la profunditat de scroll, es pot veure on acaba la sessió la
majoria dels visitants en una pàgina determinada i inserir enllaços que animin els lectors a saltar a un altre article d’interès
en lloc d’abandonar el seu lloc.
Una investigació de Chartbeat ha revelat que la majoria dels
clics es produeixen a profunditats de pàgina de 400 a 600
píxels, «per això és important optimitzar el contingut amb enllaços rellevants en aquesta ubicació».
4. Freqüència de la visita
A Chartbeat segmenten els visitants en tres categories: nous,
recurrents i lleials. Els nous visitants són lectors que visiten un
lloc per primer cop en 30 dies. Els visitants recurrents són lectors que han visitat el mateix lloc més d’una vegada en els darrers 30 dies, però amb menys freqüència que cada dos dies.

Els visitants lleials són lectors que han visitat un lloc com a
mínim 8 dels últims 16 dies.
A partir de la segona meitat del 2020, el trànsit lleial ha augmentat constantment com a proporció del trànsit total, i des del 20192021, els lectors lleials, encara que en menor nombre real, van
contribuir amb el major percentatge de trànsit al voltant del 40%.
Mesurar la freqüència de les visites ajuda a fer un seguiment de
l’evolució de la seva audiència i decidir quan és el moment adequat per actuar sobre aquestes tendències. (Infografia: Medium)
NOTA: El Butlletí us facilita el whitepaper “The Essential Engagement KPIs for Optimizing Conversion Rates”, de Chartbeat +
Pool. CLICAR AQUÍ

Les innovacions periodístiques més
destacades a Espanya (2010-2020)
Els professors Miguel Carvajal, Dámaso Mondéjar, José M.
Valero-Pastor, Alícia De-Lara, José A. García-Avilés i Félix
Arias-Robles, de la Universitat Miguel Hernández, d’Elx, han
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fet públic un treball titulat “Les innovacions periodístiques més
destacades a Espanya (2010-2020): característiques i impacte
organitzacional, industrial i social”, publicat a Profesional de la
Información. El mateix editor fa un resum del contingut:

L’aparició de nous actors i plataformes tecnològiques, els canvis
en els hàbits de consum i la transformació de l’ecosistema digital han accelerat el procés d’innovació periodística a la darrera
dècada (2010-2020), accentuat per la pandèmia per Covid-19. El
periodisme travessa des de fa anys un procés de canvi permanent que afecta les pràctiques, els productes i els professionals.
L’estudi esmentat identifica les innovacions periodístiques
més destacades, en descriu les característiques i n’analitza
l’impacte en funció del valor aportat a l’organització, del seu

abast a la indústria i de la seva contribució a la societat. S’han
fet entrevistes semiestructurades a un grup d’experts (n=22),
integrat per acadèmics i professionals. Codificades i sumades
les innovacions (n=60) d’un total de 253 mencions, se n’analitza
l’abast en els tres àmbits –organització, indústria i societat– per
obtenir el llistat de les 20 més rellevants.
Els resultats indiquen que la innovació sorgeix de manera incremental en com es produeix, organitza, distribueix i sosté el
periodisme. Algunes innovacions han influït de manera substancial en l’organització i la societat, com el model de socis o
elfact-checking; tanmateix estan encara lluny de ser adoptades
de manera generalitzada a la indústria.
El periodisme de dades s’ha catalogat com la innovació periodística més rellevant per implicar canvis en la producció, generar un periodisme de qualitat i impulsar-ne l’adopció per altres
agents del sector. (Font: MAE – infografia: UMH)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el treball Les
innovacions periodístiques més destacades a Espanya (20102020), publicat a Profesional de la Información. CLICAR AQUÍ
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La realitat augmentada en el periodisme

Axel Springer i Snap Inc., propietària de Snapchat, han acordat
crear una associació per explorar noves vies al voltant del futur
del periodisme digital a tot el món, especialment al voltant de la
realitat augmentada.
Com a part de l’acord, les redaccions dels mitjans d’Axel Springer, entre elles la d’Upday a Espanya, oferiran notícies per a
Discover de Snapchat. A més de Bild i Insider, que ja estan actius a Snapchat, la redacció de Welt a Alemanya, la redacció de
Politico als Estats Units i les redaccions d’Upday a Alemanya,
Espanya i Itàlia produiran Shows for Discover. Bild i Insider a
Alemanya i els EUA també aportaran contingut d’entreteniment
i estil de vida a Spotlight.

Un altre element central de l’associació és una operació de
col·laboració de realitat augmentada (AR) amb FreeTech –Axel
Springer Academy of Journalism and Technology-, grup interdisciplinari de pensament i acció per al futur del periodisme.
“Amb el suport de Snap, FreeTech ensenyarà als periodistes
els fonaments d’AR i empoderarà la propera generació de periodistes mentre experimenten amb narracions de realitat augmentada a Snapchat”.
En un esforç per crear notícies més atractives a Snapchat, les
dues companyies s’estan associant per llançar el seu primer
programa conjunt de desenvolupament de periodistes, apunten
des del grup editor alemany. (Font: Laboratorio de Periodismo –
infografia: Taller de Comunicació Interactiva – Uvic)

“Error_2022”, la campanya espanyola
amb què la UNESCO va denunciar
l’assetjament digital als periodistes
Els perills que suposa l’assetjament digital als professionals de
la informació per a l’exercici lliure del periodisme és l’argument
de la campanya que, amb motiu del Dia Mundial de la Lliber-
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tat de Premsa, va emetre a principis d’aquest mes de maig
l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). La campanya, que es va difondre a
escala internacional en diaris i suports digitals, és un treball de
l’agència espanyola Pixel and Pixel. El seu recurs creatiu ha
estat aquesta irritant i coneguda interrupció de la navegació per
internet que s’expressa mitjançant les pantalles on apareix la
paraula “Error” seguida d’un número que identifica el problema.

El fenomen de l’assetjament digital als informadors va més enllà, segons expliquen des de l’agència, de l’expressió d’odi a les
xarxes socials, sinó que també es manifesta, per exemple, en
el robatori de les dades de les fonts, de manera que aquestes
poden ser amenaçades. Una altra qüestió important en aquest
sentit és la geolocalització: poder ubicar un periodista i les se-

ves fonts i, alhora, accedir a les seves dades, és una situació
òbvia de risc. També ho és l’eventual accés a treballs de recerca que duguin a terme els periodistes i que permet destruir
proves. Aquest de l’assetjament digital al periodista és, com assenyalen els responsables de la campanya, un problema molt
calat. (Font i infografia: Reason Why)

Gairebé 200 milions de llars
amb FTTH i FTTB i 96 milions de
subscriptors a la Unió Europea
La Societat de la Banda
Ampla i el cloud journalism
cavalquen a gran ritme.
Que es fregui ja la xifra de
200 milions de llars passades amb FTTH (Fiber to
the Home) i FTTB (Fiber
to the Building) i s’arribi a
la de 96 milions de subscriptors a la Unió Europea (UE) reflecteix una aposta decidida per la gran infraestructura del segle
XXI, combinada amb les solucions 5G i 6G.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
L’FTTH Council Europe, aprofitant la conferència de Viena, va
revelar informes que aporten les darreres xifres sobre les tendències de desplegament de fibra a Europa. El Panorama del
mercat de 2022 es basa en les darreres dades disponibles de
setembre de 2021. Es corrobora el progrés continu del desplegament de fibra. De fet, la connectivitat de fibra completa una
prioritat indiscutible per a les autoritats de la UE, els governs
estatals i regionals i els actors del mercat a tot Europa.
El nombre total de llars passades amb Fiber to the Home
(FTTH) i Fiber to the Building (FTTB) a la UE391 va assolir
gairebé 198,4 milions de llars el setembre de 2021. Un any enrere la xifra era de 176,3 milions. Els principals motors quant
a habitatges passats en números absoluts són França (+4,3
milions), el Regne Unit (+3,4 milions), Alemanya (+2,4 milions)
i Itàlia (+1,5 milions). La majoria d’aquests països partien de
xifres molt inferiors a Espanya, que se situa en zones nobles
de fibra òptica.
Els ambiciosos objectius de connectivitat de la UE establerts
per les estratègies “ Gigabit Society 2025” i “Digital Compass
2030” es van complint. El desplegament de fibra òptica contribueix a la doble transició digital i verda. A més, la pandèmia de

Covid-19 va generar més tràfic de dades i més demanda, cosa
que demostra clarament la necessitat d’intensificar el desplegament i l’adopció de FTTH. Societat de la Banda Ampla en
estat pur.
Sobre banda ampla investiga al Grup de Recerca sobre Periodisme i Màrqueting Digital i Banda Ampla i Grup de Recerca
Sistemes Innovadors de Monetització del Periodisme, Màrqueting i Turisme Digital (SIMPED), del CECABLE. S’aprofundirà
sobre la qüestió en el DMT forum - Jornades del Cable i la Banda Ampla a Catalunya del 2023. (Font: Telecomunicaciones y
Periodismo – infografia: Zargotel)
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La FEDE, l’ACT i el Col·legi del
Màrqueting i la Comunicació de
Catalunya exigeixen a l’administració
facilitar la competència en concursos
Per El Programa de la Publicidad

niques, i el 42% estableix un termini insuficient per presentar
propostes. Més de la meitat (el 53%) dels concursos de publicitat de l’administració pública convocats el primer trimestre
del 2022 van valorar més el preu per sobre de la creativitat, les
idees i les propostes tècniques de les agències. I el 42% van
establir un termini menor de tres setmanes per desenvolupar i
presentar les propostes, temps clarament insuficient per fer una
campanya.
La cinquena onada de l’Observatori dels Concursos Públics de
Publicitat i Comunicació, que es realitza cada tres mesos des
del gener del 2021, confirma la necessitat de millorar els processos d’adjudicació de l’Administració Pública, que en conjunt
és el anunciant més gran d’Espanya.

L’Observatori dels Concursos Públics de Publicitat, analitza trimestralment 115 concursos de totes les administracions i més
de la meitat valoren el preu sobre les idees i propostes tèc-

Dels 115 concursos analitzats el primer trimestre del 2022, el
95,7% imposa la via electrònica com a única possibilitat de presentació. Un 53% valora el preu per sobre de les propostes tècniques “quelcom il·lògic a l’hora d’avaluar accions de publicitat i
comunicació”, assenyalen aquestes associacions.
El 61,7% exigeix a les empreses una elevada facturació sense causa que ho justifiqui, potser impedint la participació
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d’agències i empreses de mida mitjana i petita, que suposen
un gran percentatge del total del sector. I el 41,7% dels concursos dóna menys de tres setmanes per presentar les propostes,
temps insuficient en la majoria dels casos per poder fer o planificar la campanya o accions de publicitat requerides.
Els
incompliments
més
flagrants
provenen
de
l’Administració Local
En comparar les convocatòries del primer trimestre del 2022
amb les realitzades durant el 2021 s’observa una millora en
alguns criteris, com ara la valoració de l’oferta econòmica per
sobre dels requisits tècnics, que baixa del 71% al 53% del total
de concursos; i el termini de presentació de propostes inferior
a tres setmanes, que baixa del 47% dels concursos analitzats
el 2021 al 41% del primer trimestre del 2022. Però augmenta
del 56% al 61% el percentatge de concursos que exigeixen una
alta facturació per a participar; i del 93% al 96% els concursos
que exclusivament admeten la presentació electrònica de les
propostes.
Atès els quatre criteris que s’incompleixen més, el 61,7% dels
concursos analitzats el primer trimestre del 2022 contravenen
més d’un criteri. La que els incompleix més és l’Administració

local, amb un índex d’incompliment del 68,9%; seguida de l’
Administració autonòmica, amb un 65,5%; les Empreses Públiques, amb el 58,7%, i l’Administració Estatal, amb el 53,6%.
En aquest cas és positiva l’evolució de les quatre administracions, ja que en el primer trimestre del 2022 totes han reduït
l’índex d’incompliment dels criteris de l’Observatori en comparació de l’any 2021 en una mitjana de 5 punts, del 66% al 61%.
La que ha millorat més és l’Administració Central, amb 8 punts;
seguida de l’autonòmica, amb 6 punts; mentre que les Empreses Públiques ho van fer amb 4 punts i l’ Administració Local
només en 2 punts.
L’Observatori ha analitzat tots els concursos de l’Administració
pública que tingueren un pressupost superior a 100.000 euros
per prestar serveis de publicitat o mitjans. La pràctica totalitat
(el 99%) va incomplir algun dels criteris establerts com a millors
pràctiques per aquestes associacions, cosa que no només perjudica les empreses del sector en veure dificultat la seva feina
i la seva lliure participació, sinó la pròpia administració pública,
doncs al limitar la competència hi ha menys opcions de poder
triar i seleccionar les millors propostes per fer una comunicació
tan eficaç com sigui possible.
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L’objectiu de l’Observatori és millorar els processos de selecció
d’agències i empreses de publicitat de l’administració pública
perquè siguin tan justos, transparents, imparcials i eficaços
com sigui possible. (Infografia: El Publicista)

La inversió publicitària en premsa cau
un 22,9% el passat abril
Durant el mes d’abril del 2022, la inversió publicitària ha assolit
els 416,5 milions d’euros i ha decreixent un -2,0% respecte al
període equivalent de l’any anterior quan el volum registrat va
ser de 425,2 milions d’euros, segons InfoAdex.
Com a recordatori incidir que s’inclouen en les dades facilitades
per InfoAdex aquells mitjans i suports no controlats directament
per la consultora sobre la base de dades declarades/estimades
del mercat publicitari. Per això aquestes dades podran no coincidir amb les que s’extreuen de les eines que InfoAdex posa a
disposició dels usuaris de la seva informació. Els mitjans més
afectats per aquesta mesura són Ràdio, Exterior i Digital, aquest
darrer per la inclusió de dades de Search i Xarxes Socials.

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió publicitària durant el mes d’abril del 2022, ha experimentat un increment del 7,1% respecte del mes d’abril del 2021, obtenint 201,6
milions d’euros. Dins de Digital el millor comportament aquest
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mes és per a Xarxes Socials que creix un 11,4% passant dels
51,3 milions d’euros el mes d’abril del 2021 als 57,1 milions
del mes analitzat. Search, incrementa la xifra d’inversió en un
8,5%, assolint els 62,4 milions d’euros i Websites, augmenta un
3,4% el volum amb 82,1 milions d’euros davant els 79,4 milions
d’euros que va obtenir en el mateix període de 2021.
El segon mitjà per volum seria Televisió que aglutina una inversió publicitària de 129,3 milions d’euros amb un decreixement
del -15,7% davant dels 153,2 milions d’euros registrats a l’abril
del 2021. Radio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa
en 34,7 milions i un increment del 3,5%, per sobre del quart
mitjà, Exterior, la xifra del qual puja al quart mes de l’exercici
a 20,8 milions d’euros i registra una pujada del 17, 8% sobre la
xifra corresponent a l’any anterior.
El mitjà Diaris decreix un -22,9% el volum d’inversió publicitària amb 17,9 milions d’euros el mes d’abril. Revistes, sisè
mitjà per volum d’inversió, augmenta la xifra un 28,5% i 10,8
milions d’euros. Cinema, registra 0,8 milions d’euros i una evolució positiva del 261,2% davant del mes d’abril del 2021. Finalment, Dominicals arriba als sis-cents mil euros i un descens
del -11,5% respecte al mateix període de l’any anterior. (Font:
MAE - Gràfic: InfoAdex)

El sector del màrqueting i la
comunicació aposta per un sistema
de mesurament d’audiències unificat
El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya ha
celebrat aquest dimarts una nova sessió de La Torradora (trobades en format d’esmorzar per aprofundir sobre temàtiques i
disciplines concretes), en aquesta ocasió sota el títol Canvi de
paradigma en màrqueting i comunicació: audiències, continguts
i inversió. La principal conclusió dels participants és que el gran
repte del sector continua sent mesurar bé i de manera consensuada les audiències, però que mentrestant s’ha de continuar
treballant per tenir la màxima informació a través del millor mesurament possible per poder prendre decisions.
En relació amb el sistema de mesurament de les audiències,
tots els participants han estat d’acord en afirmar que és el gran
hàndicap, ja que no hi ha un sistema unificat o estandarditzat,
malgrat es continua intentant a través de concursos de mesuraments digitals organitzats pel propi sector.
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Amb tot, s’ha posat de manifest que molts consumidors ja estan
creant el seu propi contingut i monetitzant-lo, i aquest fet obre
el debat sobre si cal continuar apostant pel sistema de mesurament habitual. Finalment, s’ha conclòs que el mesurament per
a les marques és fonamental, i per tant s’ha de continuar fent
esforços per mesurar el màxim possible aprofitant que l’entorn
digital.
A l’expectativa amb el metavers.- En la sessió també s’ha
abordat el metavers com a nou escenari comunicatiu. En
aquesta fase inicial, algunes marques estan replicant continguts en el metavers, ja que encara no tenen molt clar perquè
cal ser-hi, però es considera que en realitat haurien de provar
altres coses.
A més, com que de moment no té massa audiència, tampoc es
demanen resultats a curt termini, però el convenciment és que,
un cop passat cert temps durant el qual s’hagi pogut experimentar, l’escenari canviarà completament. (Font: Comunicació21)

Nou Estudi de Publicitat Directa
La principal conclusió que s’extreu del IV Estudi de Publicitat
Directa és que la publicitat directa, i dins d’ella la bustiada, segueix sent un dels mitjans amb més cobertura i abast, a més del
“preferit pels usuaris per rebre publicitat”. Mediapost, a través
de Geobuzón, la unitat de negoci especialitzada en bustiada
intel·ligent, ha presentat les conclusions de l’estudi, elaborat
per Kantar.
La publicitat directa està davant d’altres canals quant a cobertura i abast? Quins sectors s’han d’aprofitar de la publicitat directa
i de la bustiada? Quina valoració hi ha entre els usuaris de combinar fullets físics i fulletons digitals?
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En termes d’abast, la bústia romandrà en segon lloc si valorem
la cobertura d’anuncis. És a dir, 9 de cada 10 persones recorden
la publicitat de la marca mitjançant aquest mitjà. Els fulletons i
catàlegs arriben a gairebé 36 milions de persones i només són
superats per la televisió en contribucions publicitàries.
Un dels sectors que més es pot aprofitar de la publicitat directa
és el retail, ja que lidera el record de marca gràcies a la publicitat directa. En concret, alimentació i tecnologia són dos sectors
dels quals més agrada rebre publicitat. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – fotografia: Cinco Dias). NOTA: El Butlletí us permet descarregar-vos l’estudi complet per comprovar en quin
punt es troba la publicitat directa a Espanya. CLICAR AQUÍ

Comerç electrònic a l’edició:
tendències i estratègies
L’augment del comerç electrònic observat durant els darrers
dos anys sembla que serà una
tendència d’ingressos que només augmentarà en importàn-

cia per als editors. Segons el Grup M, el 2024 el comerç electrònic centrat en la venda al detall ascendirà a 7 bilions de dòlars
en activitats de vendes anuals, fent que el comerç electrònic
sigui un flux d’ingressos que els editors ignoren pel seu risc.
Mentrestant, la crisi de la Covid ha “accelerat” els esforços dels
editors per generar diners a través del comerç electrònic, amb
el 30% dels editors comercials enquestats indicant que aquest
seria un flux d’ingressos “important” o “molt important” el 2022.
El moment del comerç electrònic ha arribat. Una combinació de
comportaments canviants dels consumidors, juntament amb la
urgència de diversificar els fluxos d’ingressos, fa que un nombre creixent d’editors estigui preparat per creuar el Rubicó de
compres en línia.
Un nou informe de What’s New in Publishing -i patrocinat per
Sovrn i l’Escola de Periodisme i Comunicació de la Universitat
d’Oregon- ofereix les millors pràctiques, estudis de cas i coneixements clau sobre com els editors poden aprofitar amb èxit el
comerç electrònic, així com col·laborar amb plataformes. minoristes i altres proveïdors de serveis per oferir experiències de
compra en línia que els consumidors demanen ara.
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L’informe, elaborat per Damian Radcliffe recorda que els únics
ingressos de les àrees considerades més importants per als
editors eren -no hi ha sorpreses aquí- subscripcions, publicitat i esdeveniments. Editor i redactor de l’informe esperen que
el seu treball pugui ajudar a més editors a veure el potencial
per al comerç electrònic com a part de la seva combinació
d’ingressos, com poden complementar el seu contingut i proporcionar un pas següent lògic en la seva relació amb els mitjans de comunicació als quals ja accedeixen (i sovint actuant).
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Sovrn). NOTA:
El Butlletí de l’AMIC us ofereix el nou informe de What’s New in
Publishing. CLICAR AQUÍ

continguts . A la presentació de resultats del primer trimestre
el gegant tecnològic va reconèixer que l’èxit de Shorts, que ja
suma 30.000 milions de visualitzacions diàries, estava afectant
negativament la seva facturació per créixer en detriment de vídeos més llargs amb publicitat.

YouTube comença a col·locar
publicitat als seus vídeos curts

D’altra banda, YouTube presenta la seva nova eina de freqüència per a anunciants, que te com a objectiu que les marques
decideixin i controlin quantes vegades els anuncis dels seus
productes o serveis són mostrats a la plataforma a usuaris específics, establint límits setmanals. I és que més enllà del molest que poden resultar per als usuaris veure els mateixos anuncis una vegada i una altra, les empreses també perden diners
per mostrar el mateix anunci a la mateixa persona. (Font: MAE)

Google ha anunciat el desplegament progressiu a nivell mundial de publicitat a Shorts, el format de vídeos curts de YouTube
per competir amb TikTok. La companyia ha estat experimentant
amb diferents formats des de l’any passat per trobar la fórmula
idònia i ja des d’aquesta setmana aniran apareixent campanyes
de resposta directa i descàrregues d’aplicacions amb aquests

L’estratègia de YouTube passa per incorporar al llarg de l’any la
possibilitat que els anunciants puguin vincular el seu inventari
de productes a les campanyes i així puguin promoure compres
a través d’ elles. Aquesta fórmula ja existeix al rival TikTok i permet que l’usuari vegi el producte sense sortir de l’aplicació, de
manera que la fricció per a la compra és molt menor.
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‘El compte amb tot’ arriba a Banc
Sabadell

“El compte amb tot” és la campanya amb què DDB i Banc Sabadell llancen el nou Compte Online Sabadell, amb el millor d’un
compte digital pel dia a dia i el “millor d’un banc expert pel dia
que ho necessitis”. Una proposta de valor que, sota el paraigua de ‘La cuenta con todo’, s’ha verbalitzat com “El millor d’un
compte digital i el millor d’un banc expert” i que ja es pot veure
a la televisió, l’exterior i els mitjans digitals.
A més, la campanya coincideix amb el llançament del nou claim
de l’entitat: Sabadell, necessites un banc? En paraules de Josep Maria Roca de Vinyals, VP i CCO de DDB, era el moment

de reivindicar i transmetre allò que Sabadell és i ha estat sempre. Un banc expert, que sap moltíssim de banca i que se sent
orgullós de poder ajudar els seus clients gràcies precisament a
aquest expertise.
‘El compte amb tot’ estarà on air des del 15 de maig a TV amb
1 spot de 20” al que seguiran spots de 10”, vídeos digitals a
Youtube, displays, RR.SS., presència a oficines i aaee. La campanya ha comptat amb César Pesquera i Mamma Team per
a la producció de l’espot i la gestió dels mitjans va a càrrec
de Difusió i Audiències. (Font: La Publicidad – infografia: Banc
Sabadell)
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L’eina El Tiempo ajuda els editors a
predir l’èxit del contingut

fem disponible al tauler per a l’usuari final, per exemple, l’editor
o el periodista”.

Per Michelle Palmer Jones / International News Media Association
El diari nacional colombià El Tiempo va llançar el seu model de
subscripció el 2020. Diego Barragan, cap d’analítica avançada,
va dir que la companyia està treballant per augmentar la taxa
de conversió del seu contingut darrere d’un mur de pagament.
“Volíem augmentar el nostre nombre de vendes i vam començar
a utilitzar un algorisme que mostraria quin tipus de contingut podem tancar i què pot tenir més èxit”, va dir Barragan.
Els editors tancaven determinats continguts i regalaven altres
continguts de manera gratuïta sense tenir dades rellevants per
fer una còpia de seguretat de les seves decisions, va dir. Ara,
mitjançant un algorisme d’aprenentatge automàtic, l’empresa
pot estimar l’èxit de determinats continguts de notícies i decidir
si pertany a un mur de pagament. Barragan va dir que l’equip
va crear una eina fàcil d’utilitzar per als editors que poden filtrar
per data o èxit estimat. “Carreguem el contingut i després basem les decisions en aquest contingut”, va dir. “Així és com el

L’equip d’El Tiempo ha validat la seva primera hipòtesi, trobant
que l’ús d’un algorisme d’aprenentatge automàtic ajudarà a determinar quins articles tindran més èxit darrere d’un mur de pa-
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gament. També sap que l’eina que ha creat per als periodistes
és útil per veure quina funciona millor per a la conversió de
subscripcions. “Això els permet veure quins són els articles més
importants pel que fa al projecte”, va dir Barragan.

El següent pas és executar proves A/B per mesurar l’impacte
de la conversió utilitzant els suggeriments del model i realitzar
entrenaments per millorar la precisió de l’algorisme. Va dir que
esperen construir aviat un algorisme que els permeti personalitzar el contingut bloquejat per a cada usuari. (Infografies: INMA)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us amplia la informació oferint als
seus lectors el document Els beneficis i els riscos de la democratització de les dades dels mitjans, publicat per INMA i on
apareix l’estudi de cas del diari El Tiempo. CLICAR AQUÍ

Google detecta l’ús d’un nou
programa espia a Espanya
Google ha denunciat la detecció a l’estat espanyol d’un nou programari espia anomenat Predator. Segons ha informat el Grup
d’Anàlisi d’Amenaces de la multinacional (TAG, per les sigles
en anglès), es tracta d’un programar distribuït per l’empresa Cytrox a “actors amb suport governamental” que infecta telèfons
mòbils Android amb un correu electrònic, una estratègia similar
a la que fa servir Pegasus, el software espia utilitzat pel CNI per
vigilar l’independentisme català durant anys.
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El sistema que utilitza Predator consisteix a enviar un correu
electrònic a un usuari que redirigeix el navegador a un domini
que infecta el telèfon abans de portar-lo a la pàgina web que
realment desitja visitar, per la qual cosa moltes vegades no aixeca sospites, ja que l’espiat acaba obtenint allò que buscava
quan va clicar el correu maliciós. El programa permet enregistrar so i amagar aplicacions al terminal.
Google ha registrat tres onades d’infeccions a l’agost, el setembre i l’octubre del 2021 amb tècniques que evolucionaven
amb el pas del temps, però que tenien un fons comú: els intents d’infecció es produïen sempre amb un correu electrònic
que contenia un enllaç trucat que permetia descarregar un programa maliciós anomenat Alien, que es fa servir de pont per
instal·lar Predator al terminal. (Font: El Món)

Google presenta les noves versions
d’Android Studio i el framework Flutter
L’esdeveniment Google I/O arriba aquest any amb diverses
novetats sota el braç, especialment en quant a l’aplicació
d’intel·ligència artificial als productes de la companyia (anàli-

si de vídeos i documents, recerca personalitzada d’objectes,
visualització inmersiva a Google Maps...). Però, com un bon
esdeveniment dedicat als programadors, Google també va tenir novetats respecte al desenvolupament del programari. Entre
ells, les noves versions de l’Android Studio IDE i el framework
Flutter.

Tim Sneath, director de producte responsable del desenvolupament de Flutter i Dart, anunciava el llançament de la versió
3.0 de Flutter. Google s’ha associat amb Canonical (desenvolupadors d’Ubuntu Linux) per desenvolupar la versió per a Linux,
per oferir una integració millor amb el sistema operatiu. Per la
seva banda, la versió per a macOS funcionarà sense problemes tant a xips Intel com a Apple Silicon gràcies a oferir suport
per a binaris universals.
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Dues grans novetats més de Flutter 3.0 són les següents: Integració completa amb Firebase per permetre als desenvolupadors gestionar aspectes com l’autenticació, les bases de dades,
la configuració de les aplicacions o l’emmagatzematge de fitxers. La segona, el complement Flutter Crashlytics, que utilitza
el servei d’informes d’errors en temps real de Firebase i permet
als desenvolupadors fer un seguiment dels errors fatals que es
produeixen al codi en execució.
Estudi Android.- Google també ha presentat la versió Beta 1
d’Android Studio Dolphin i la versió Canary d’Android Studio
Electric Eel. Ambos han rebut actualitzacions per optimitzar el
seu funcionament en els últims dispositius Android llançats al
mercat, per tal de traduir millores a l’hora de desenvolupar aplicacions per a rellotges intel·ligents equipats amb Wear OS.
A més, la novetat més important és l’arribada del Live Edit per
a Jetpack Compose, un kit d’eines d’interfície d’usuari basat
en Kotlin. Live Edit permetrà que els desenvolupadors realitzin
canvis a l’Android Studio i observeu com es materialitzaran
aquests canvis immediatament a l’emulador mentre proveu el
programa que s’estan desenvolupant.

Android Studio també porta sota el braç una eina de validació de disseny visual que facilitarà la localització de possibles
problemes en diferents dispositius, permetin detectar quan un
element de la interfície d’usuari venda els límits de la pantalla
en una determinada resolució, per exemple. (Font i infografia:
postsus.com)

Ara es pot fer clic a l’enllaç de
notícies del quadre de notícies de la
Cerca de Google

El quadre de notícies de la Cerca de Google té una capçalera
anomenada “Notícies” per a algunes consultes. Aquesta capçalera no es va poder fer clic fins fa poc. Ara, podeu fer clic a la
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capçalera i us portarà al motor de cerca de Google News. Això
va ser detectat per l’observador de notícies Shalom Goodman
a Twitter, que va escriure “Un enllaç de notícies clicable per
portar-vos a les notícies actuals”. Jo personalment puc replicar,
així que sembla que ara s’està implementant?
La captura de pantalla que acompanya aquest text -que activareu en aquest enllaç- us permet fer clic per ampliar passant
el cursor del ratolí sobre l’enllaç. Altres capçaleres, com ara
“Històries principals” no em semblen accessibles, però això té
sentit. (Font i il·lustració: Barry Schwartz/ seroundtable.com)

Com convertir HEIC a JPG gratis
online? Opcions per a Windows i Mac
Imagina que acabes de comprar-te un telèfon mòbil amb la càmera de fotos que feia temps que anhelaves i ara no pots obrir
les fotos que has pres amb tant d’amor durant les vacances
al teu ordinador. Aquest disbarat és la realitat amb què poden
topar tots aquells propietaris de terminals que capturen fotos en
HEIF, per exemple el flamant iPhone 13, i alhora siguin usuaris
fidels dels ordinadors amb Windows.

En aquest article de Maria Cardoso, publicat a El Nacional,
t’ensenyarem a convertir, pas a pas, les imatges emmagatzemades en format HEIC a altres estàndards més coneguts i
editables com a JPG. Et donaran opcions per fer-ho al teu ordinador Mac, la més senzilla de les tasques, però també des
de Windows, tant amb la instal·lació d’un còdec oficial com a
través d’alguns i interessants desenvolupaments de tercers.
(Font: El Nacional)
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La FAPE defensa implantar a les
escoles una assignatura d’educació
mediàtica
Per Dircomfidencial

La impregnació de les fake news a la societat assoleix extraordinaris nivells de preocupació. El 86% de la població es creu les
mentides, segons un estudi elaborat per Simple Lògica. Nombrosos periodistes consideren que una de les solucions principals per combatre l’efectivitat de les notícies falses és educar
els ciutadans en el pensament crític.
Sobre aquesta idea es fonamenta la proposta de la Federació
d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), d’implantar a

les escoles una assignatura d’alfabetització mediàtica. El president, Nemesio Rodríguez, indica que “ l’organització fa anys
que lluita” perquè aquesta matèria l’estudiïn “alumnes a partir
de l’ESO”. Segons la seva opinió, “entendre el paper dels mitjans com a formadors d’opinió és fonamental per lluitar contra
la desinformació”.
Rodríguez va indicar fa uns dies a la jornada del cicle de debats FAPE-Repsol celebrada a Madrid, que des de la Federació
estan contactant amb el Ministeri d’Educació com amb conselleries d’Educació de Comunitats Autònomes i que l’única llum
verda obtinguda de moment, ha estat la del Govern d’Andalusia.
“El seu conseller”, explica, “va acceptar finançar una operació
d’alfabetització mediàtica a les escoles”.
Laura López Romero, coordinadora provincial del Grup Comunicar de la Universitat de Màlaga, també va defensar aquesta
proposta, encara que matisa que, quan a les escoles implanten
noves assignatures, com podria ser el cas, “el professorat generalment no està format per impartir-les. Cal tenir aquesta assignatura a Primària, Secundària, Batxillerat i Universitat, però
sempre amb uns professors formats ”.
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Altres periodistes donen suport a aquesta idea, encara que per
aplicar-la a facultats de Comunicació. Paula Herrero, professora de la Universitat Loyola, de Sevilla, defensa que “a través de
l’alfabetització mediàtica hem de fer responsables els alumnes
de Periodisme i posar l’accent en què són creadors, productors
i consumidors de contingut”.
Xurxo Torres, CEO de Torres i Carrera, va indicar que “dels tres
principis bàsics dels mitjans de comunicació a partir dels anys
60, informar, entretenir i formar, la formació ha desaparegut”.
Per la seva banda, Eva García Montero, degana de Comunicació i Humanitats de la Universitat Camilo José Cela, va afirmar
que “el periodisme ha de recuperar la seva credibilitat, comptar
amb temps suficient per produir informació que aporti credibilitat” . “La nostra ciutadania és mandrosa. S’estima més agafar
informacions ja digerides per altres, abans de valorar-ho críticament, però també és responsabilitat dels mitjans”.
Per a Nereida Carrillo, doctora en Comunicació i impulsora de
Learn to Check, “avui no hi ha una aposta generalitzada per les
administracions públiques i entitats privades per l’alfabetització”.
(Infografia: European Union)

NOTA: El Butlletí us facilita l’accés al primer estudi sobre
l’impacte de les fake news a Espanya, realitzat per Simple Lógica, en col·laboració amb la Universitat Complutense de Madrid
i amb el patrocini de Pescanova. CLICAR AQUÍ

El president de la CEOE demana
un PERTE per a la indústria de la
informació
“M’encantaria que anunciessin el PERTE per a la indústria de
la informació; el sector periodístic ho necessita”, va comentar
aquesta setmana Antonio Garamendi, president de CEOE, a la
2 edició de les Jornades de Fons Europeus de Recuperació
organitzades per eldiario.es.
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Els PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) són un nou instrument de col·laboració
públic privada en què col·laboren les diferents administracions
públiques empreses, empreses i centres de recerca. L’objectiu
és impulsar grans iniciatives que contribueixin clarament a la
transformació de l’economia espanyola.
Amb la designació com a PERTE s’identifica un sector com una
àrea clau per al futur de l’economia. Ja s’han aprovat el PERTE
per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat, el PERTE per a la salut d’avantguarda, PERTE d’energies renovables,
hidrogen renovable i emmagatzematge, PERTE agroalimentari
i PERTE d’economia circular.
Els fons de recuperació, anomenats oficialment “Next Generation EU”, són el principal instrument engegat per les institucions
europees per afrontar les conseqüències econòmiques i socials
de la pandèmia del Coronavirus desencadenada des de finals
de 2019 a tot el planeta. A Espanya, que és amb Itàlia un dels
països més beneficiats, li corresponen 140.000 milions, dels
quals gairebé 70.000 es desemborsaran en forma de transferències a fons perdut i la resta com a préstecs a baix interès.
(Font: MAE – infografia: Foro de Logística)

El cap de gabinet de Margarita Robles
veta el ‘clipping’ de premsa a alts
comandaments militars
Cada matí, a primera hora, els assessors del gabinet de premsa
del Ministeri de Defensa busquen les notícies que parlin sobre
les Forces Armades, els alts càrrecs del ministeri i de la mateixa Robles. Les alertes de Google fan fum. Aquestes notes
s’agrupen en un clipping de premsa i s’envien als comandaments més destacats de Defensa. El problema és que uan José
García de la Cruz, cap de gabinet de Margarita Robles, Juanjo,
com el coneixen els seus amics, ha pres la decisió d’ocultar part
d’aquest famós informe de notícies a determinats alts comandaments de les Forces Armades.
El perquè és un misteri, però no vol, per ordre de la ministra,
que determinats càrrecs militars s’assabentin del què passa pel
que fa a algunes qüestions, especialment les que tenen a veure
amb les queixes de la tropa. Els que no reben les notícies no
ho saben, majoritàriament, però a nivell intern la mà dreta de
Robles ha decidit «amagar» el que passa al món militar a molts
alts càrrecs. (Font: moncloa.com)
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Telefónica ven el 7% de la seva
participació a Prisa per 34 milions
d’euros

Global Alconaba, segons informa El País -capçalera propietat
de Prisa- va ser constituïda el mes de març passat, i el seu administrador és Andrés Varela Entrecanales, soci d’Imagina Media, amb una participació a La Sexta. Varela és, a més, un dels
productors de Moncloa, docusèrie que segueix el dia a dia del
president del Govern, Pedro Sánchez. (Font: Nius – fotografia:
El Independiente)

El Parlament de Rússia aprova llei que
permet a fiscals tancar oficines de
mitjans occidentals
Telefónica ha signat un acord amb la societat Global Alconaba, participada, entre d’altres, pels empresaris Andrés Varela
Entrecanales, Alberto Knapp i Daniel Romero-Abreu, per a la
venda de 50.147.058 accions de Prisa, equivalent al 7,076%
del capital social de aquesta companyia, per més de 34 milions
d’euros.
Després de l’operació, Telefónica mantindrà una participació a
Prisa de 13,8 milions d’accions, equivalent a l’1,953% del capital.

El parlament de Rússia va aprovar dimarts un projecte de llei
que atorga als fiscals poders per tancar oficines de mitjans estrangers a Moscou si un país occidental ha estat “antipàtic” amb
mitjans russos, després del tancament d’alguns serveis de comunicació estatals russos a Occident.
El projecte de llei, aprovat en primera lectura per la cambra
baixa del parlament, o Duma, també prohibeix la distribució
d’articles o altres materials de mitjans que hagin estat tancats
per la fiscalia.
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El text ha de sotmetre’s a dues lectures més, ser revisat per la
cambra alta del Parlament i ser signat pel president Vladimir
Putin per convertir-se en llei.
Als periodistes d’una organització de mitjans considerada infractora segons el projecte de llei se’ls retiraria l’acreditació del Ministeri
de Relacions Exteriors , cosa que significa que no podran treballar
a Rússia. El nou projecte de llei se suma als desafiaments que
enfronten els mitjans estrangers després que Rússia va adoptar al
març una llei que penalitza el que va anomenar la difusió de notícies “falses” sobre el seu exèrcit. (Font: El Economista)

Formació al Col·legi de Periodistes
Workshop de Networking i Emprenedoria per a periodistes.Sessió Presencial. Barcelona. Dimarts 31 de maig (De 10.00h
a 12.00h) - L’objectiu d’aquest workshop, dinamitzat per Marta
Hernández, és facilitar la posada en contacte de diferents professionals, ja siguin freelance o que treballin en una organització o empresa, per tal de poder trobar projectes afins o complementaris entre ells, que portin a desenvolupar col·laboracions
o a establir relacions que esdevinguin noves idees de negoci.

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- Curs sense restricció horària. De l’1 al 30 de juny (8 hores) - El vídeo és el
contingut més consumit en smartphones i tablets. A més, es pot
viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials. Dominant les
aplicacions (apps) i tècniques adequades, amb un smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat, equiparable
a l’obtinguda amb un equip d’enregistrament professional. Els
participants en aquest curs, impartit per Jordi Flamarich, aprendran a elaborar peces amb una qualitat professional.
Transparència Real: Comunicació i bona governança.- Sessió on line en directe. Dimecres 1 de juny (De 10.00h a 12.00h)
- La llei de transparència, accés a la informació pública regula i
garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés
de la ciutadania a la informació i la documentació públiques. La
transparència real passa per un tractament adequat de la informació que promogui la comprensió, la rendició de comptes i la
participació democràtica. En aquest webinar, dirigit per Francesc Ponsa, entrarem en aquest tractament de la informació
pública per comunicar de manera transparent.
Webinar: Utilitza Canva de forma professional.- Sessió on
line en directe. Dijous 2 de juny (De 10.00h a 11.30h) - Canva
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és una eina online que ens permet crear peces gràfiques per
compartir a les nostres xarxes socials, web o mailings, així com
peces de papereria per imprimir. Canva s’ha convertit en una
eina indispensable per als professionals de la comunicació gràcies a la seva flexibilitat i possibilitat de crear continguts atractius. En el webinar, conduït per Marta Aguiló, veurem les seves
funcionalitats i aprendrem a treure el màxim profit de l’eina.
Com construir anuncis a Google, Facebook i Instagram.Curs Presencial. Barcelona. Dimarts 7 i 14 de juny (De 10.00h
a 14.00h) - Treballant amb xarxes socials, no n’hi ha prou amb
tenir coneixements i experiència en la creació de continguts i en
el community management. També cal saber com acompanyar
les accions amb la potència publicitària de Google Adwords i
Facebook Ads. En aquest curs, a càrrec d’Enrique San Juan,
els participants aprendran l’essencial per posar en marxa campanyes i tenir èxit en els seus objectius de social media.
Aprèn a crear apps.- Curs Presencial. Barcelona. Dimecres 8,
15 i 22 de juny (De 10.00h a 14.00h) - Aquest curs, presentat
per Víctor Santacreu, se centra en la creació d’aplicacions en
un moment de creixement accelerat del consum d’informació
a través de dispositius mòbils. L’objectiu del curs és aprendre

a portar a terme un projecte de creació d’una app, des del seu
plantejament, planificació i disseny, fins al seu llançament en
les diferents plataformes mòbils.
Edició de gènere.- Curs Presencial. Barcelona. Dijous 9 de
juny (De 10.00h a 13.00h) - Els objectius d’aquest curs, impartit
per Isabel Muntané, se centren en aportar les nocions bàsiques
per evitar el sexisme en les informacions. La perspectiva de
gènere interseccional és una necessitat comunicativa que cal
assolir en tot el procés informatiu.
Com preparar una nota de premsa i tenir presència als
mitjans.- Sessió on line en directe. Divendres 10 de juny (De
10.00h a 13.00h) - Les dinàmiques actuals de les redaccions
obliga a ser molt més creatiu en el moment de crear una nota
de premsa adaptada a les necessitats dels mitjans i, per tant,
tenir més possibilitats d’èxit perquè sigui difosa o que resulti
realment útil als periodistes que la reben. En aquesta sessió, a
càrrec d’Adrián Caballero, treballarem les notes de premsa i els
nous formats digitals per fer continguts atractius.
Storytelling: El nou gènere de la comunicació persuasiva.Curs sense restricció horària. Del dilluns 13 de juny al dimecres
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13 de juliol (12 hores) - L’art de construir històries ha demostrat la seva eficàcia per generar relats memorables, fàcils de
compartir i viralitzar i prou emocionants per captar l’atenció del
públic i persuadir les persones. En aquest curs, dirigit per Mario
Sorribas i Francesc Ponsa, coneixerem la seva aplicació en els
àmbits periodístic, polític i empresarial i aprendrem tècniques
narratives per adaptar el relat a diferents canals i formats.
Claus per a la redacció digital i de marca.- Curs sense restricció horària. Del dilluns 9 de maig al divendres 10 de juny (10
hores) - Amb aquesta formació, conduïda per Adrián Caballero, l’alumnat ampliarà els coneixements sobre redacció digital,
adaptant la forma d’escriure al que demanden actualment els
gestors de contingut, el posicionament i la forma en què l’usuari
consumeix la informació. Contacta amb cfd@periodistes.cat si
et vols apuntar.
Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- Curs sense
restricció horària. Del dilluns 2 al dimarts 31 de maig (6 hores) Tens un compte de Mailchimp però mai has posat ordre als contactes i subscriptors? La gestió de les audiències és bàsica per
tenir una estratègia d’email màrqueting potent. En aquest taller,
a càrrec de Marta Aguiló, veurem totes les eines que Mailchimp

ens ofereix per endreçar i fragmentar els nostres contactes i així
poder fer enviaments més segmentats i efectius. Si els vols fer,
escriu-nos a cfd@periodistes.cat
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de
Periodistes són bonificables, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions
CLIQUEU AQUÍ (Font: CP)
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El rol del periodisme en temps
volàtils: com rebentar la bombolla on
l’usuari està atrapat
Per Esther Lastra / Marketing Directo

preguntes va donar resposta dissabte passat a la conferència
DLD Rebecca Blumenstein, Deputy Managing Editor de The
New York Times.
«Un dels problemes més grans que afronta actualment el periodisme és que la gent està cada vegada més atrapada en
bombolles de coneixement. A The New York Times intentem fer
esclatar tan corrosives bombolles», va emfatitzar Blumenstein.
Les bombolles de coneixement s’han fet particularment evidents a
l’era del coronavirus , on va emergir tota una plètora d’informació
sobre ràtios d’infecció i ràtios de mortalitat procedents de múltiples
fronts. «Les úniques dades veritablement fiables són, no obstant,
les que procedeixen de fonts oficials», va subratllar.

Per obra i gràcia de l’anomenat filtre bombolla (esperonat fins a
l’infinit i més enllà per les xarxes socials) l’usuari està exposat
a informació concomitant sobretot i abans de res amb els seus
propis punts de vista i és víctima, per tant, d’un més que flagrant biaix informatiu.
Quin rol tenen els mitjans en aquest context? Com és fer periodisme en un món cada cop més polaritzat? A aquestes i altres

Molts líders autocràtics s’escuden en les fake news per desdenyar tot allò que no s’emmotlla als seus punts de vista. En el
combat contra la desinformació cal, però, que els polítics assumeixin també la responsabilitat que els correspon, va assenyalar Blumenstein. No en va, «als Estats Units aquells estats on
les màscares i les vacunes no comptaven amb el suport públic
dels polítics van ser confrontats també amb una taxa de mortalitat més gran», va denunciar.
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Blumenstein va indicar, per altra banda, que les il·lustracions,
molt difoses ara per ara a les xarxes socials, són també una
important arma de desinformació. I així s’està deixant notar, de
fet, a la guerra d’Ucraïna.
La Deputy Managing Editor del The New York Times està convençuda també que l’auge de líders autocràtics que s’ha produït a molts països durant les darreres dues dècades ha tingut
demolidores conseqüències per al periodisme global.
«Molts líders i també moltes companyies es valen del terme
‘fake news’ per qualificar tot allò que no està en sintonia amb
els seus punts de vista» , va denunciar Blumenstein. «Es tracta
d’una de les fites més preocupants els últims cent anys per al
periodisme lliure», va asseverar. (Fotografia: NYT)
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¡El català com a llengua periodística:
un apunt optimista
Per Ignasi Aragay / Ara

Entre el 1931 i el 1936, el 80,6% d’exemplars de la premsa es
publicaven en castellà i el 19,4% en català. Els diaris de més
tiratge eren els rotatius comercials en castellà La Vanguardia
(200.000 exemplars) i El Diluvio (60.000). En tercer lloc hi havia

La Humanitat (50.000), vinculat a ERC, i tot seguit, amb 40.000,
El Noticiero Universal i l’esportiu El Mundo Deportivo, i ja amb
30.000 Las Noticias, El Día Gráfico, La Publicitat i el degà Diario
de Barcelona, popularment conegut com el Brusi. Amb 25.000
exemplars hi havia l’òrgan de la Lliga, La Veu de Catalunya,
seguit de l’anarcosindicalista Solidaridad Obrera, que aquells
anys va oscil·lar entre els 22.000 i els 40.000 exemplars. Encara hi havia més capçaleres amb tirades petites com La Noche
(15.000), L’Instant (10.000) o l’històric carlí El Correo Catalán
(5.000), entre d’altres.
Les dades les proporciona Jaume Guillamet a la documentada
obra de recent publicació El periodisme català contemporani
(IEC). El que demostra aquesta rigorosa panoràmica és que,
malgrat el moment republicà i l’auge polític del catalanisme,
abans de la Guerra Civil el domini dels diaris de notícies en castellà, plantejats com a negoci i amb un interès ideològic secundari, va ser quantitativament evident. Una altra cosa és la qualitat i la capacitat d’influència, que va ser superior en una premsa
en català molt polititzada i amb una gran capacitat d’innovació
periodística, en sintonia amb els rotatius més avançats d’Europa
i els EUA. En tot cas, el fet que durant les tres dècades inicials
del segle XX, malgrat venir de la Renaixença i malgrat els es-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
forços privats i institucionals (Ajuntament de Barcelona i Mancomunitat de Catalunya), l’escolarització havia seguit sent majoritàriament en castellà, va dificultar l’expansió de la premsa en
la llengua pròpia del país. La dictadura de Primo de Rivera, es
clar, havia suposat un cop dur.
De la democràcia cap aquí, l’escola en català ha permès la
progressiva normalització de la lectura en aquest idioma, que
inicialment als quioscos només comptava amb l’Avui. Només
així s’explica que diaris com El Periódico i La Vanguardia, líders
en vendes, consideressin oportú al cap dels anys fer una edició
traduïda al català i convertir-se així en bilingües. O la catalanització de la premsa de comarques (un fenomen, per cert, que
també es va donar durant els anys republicans), l’eclosió de
capçaleres digitals (Vilaweb celebra ara els seus 25 anys) i el
sorgiment d’aquest rotatiu des d’on escric, l’Ara, consolidat en
poc temps com un referent informatiu. L’avenç del català ha estat rellevant, sobretot si es té en compte que durant el parèntesi
republicà, a vegades idealitzat, la proporció era només de 2 a
8 a favor del castellà, i que després va venir la llarga dictadura
franquista de quatre dècades en què el català, prohibit, va desaparèixer dels quioscos.

Tot això ho anoto per relativitzar l’angoixa col·lectiva que sembla
haver-se instal·lat en l’opinió pública sobre el futur de l’idioma.
Sens dubte, hi ha motius de preocupació i no s’hi val a badar:
l’ús social ha retrocedit i perilla el pilar de l’escola, sobre la qual
és crucial mantenir un ampli consens que hi asseguri el català
com a llengua principal. Però si ens cenyim al terreny mediàtic,
en l’àmbit radiofònic la situació és prou bona (el lideratge el
tenen les emissores en català), mentre que en canvi en el camp
televisiu i del lleure audiovisual hi ha hagut una forta reculada,
primer amb els canals privats i ara amb les plataformes. Per
contra avui, com ja passava als primers anys 30 del segle passat, la penetració de la premsa estatal, naturalment en castellà, és reduïda: de fet, ha anat retrocedint els darrers temps. El
marc comunicatiu català és, doncs, autònom, i la llengua pròpia
hi té un pes força més gran avui que fa noranta anys. (Imatge:
ccma.cat)
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Joan Maria Morros, degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya: “És clau
vincular cada nota de premsa amb
l’actualitat”
Per bloc Sprai

Entrevistem el periodista Joan Maria Morros, reelegit recentment com a degà de Col·legi de Periodistes de Catalunya, una
entitat referent en la seva tasca de representació de la professió periodística i de defensa dels interessos dels seus professionals. A la nostra conversa, Morros parla del paper que ha de
jugar la comunicació a les organitzacions i, des de la seva experiència com a cap d’informatius de RAC1, apunta estratègies
per poder aparèixer als mitjans de comunicació.

Quin és el paper del Col·legi de Periodistes de Catalunya
en la relació amb el sector de la comunicació?
El paper del Col·legi és, en general, defensar els drets dels professionals de la informació. Dins l’entitat, hi ha diferents grups
de treball formats per col·legiats i voluntaris, i presidits per la
Junta de Govern, que aborden els temes que tenen un pes específic en el dia a dia de la professió, com ara el compliment del
codi deontològic o bé possibles conflictes que deriven en debats i dinàmiques. Un d’aquests grups, que es reuneixen periòdicament per mantenir una activitat continuada al camp d’acció,
està centrat en els gabinets de premsa. Com a activitat principal
del grup, destaca una jornada de comunicació corporativa que
organitza des del 2018 juntament amb Dircom.
Quina importància té la comunicació corporativa a la professió?
Des del Col·legi partim de la base que tots els periodistes són
professionals del mateix nivell, i treballem per no crear diferències entre els que treballen en mitjans de comunicació tradicionals i els que ho fan a gabinets de premsa. La importància de
la comunicació corporativa al sector és tan gran que, dels 500
llicenciats que cada any surten de les facultats de comunicació
a Catalunya, un gran percentatge acaba treballant en aquest
àmbit del periodisme.
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En un moment tan canviant com l’actual, en què totes les
informacions que apareixen als mitjans són immediates i
de curta durada, com ha de ser la comunicació corporativa
per construir la imatge d’una marca o una entitat?
La imatge de marca es treballarà de manera diferent segons si
és una marca que comença des de zero o bé d’una empresa
o entitat més consolidada, però el més important és que les
seves actuacions estiguin regides pels criteris del codi deontològic. Tot plegat, els periodistes que treballen per un gabinet de
comunicació d’una empresa fan el mateix que la resta, és a dir,
transmetre informacions noves i interessants per a l’audiència.
Tot i les noves tendències als mitjans de comunicació i les xarxes socials, que limiten molt l’extensió de la informació, és important que les persones a qui es dirigeix la marca rebin un missatge amb una informació directa i transparent. És en aquest
punt on entra en joc també el tema de la Responsabilitat Social
Corporativa, una tendència en auge a través de la qual empreses i entitats es comprometen a destinar part de la seva activitat
a qüestions que beneficiïn la resta de la societat. En aquest
sentit, la feina del departament de comunicació és clau per explicar totes les accions que ajuden a crear la imatge de marca.

Algunes startups i petites empreses no tenen una estructura que els permeti tenir un responsable de comunicació
corporativa. Aquest escenari representa una oportunitat
per a les agències de comunicació?
Totes les startups són clients potencials dels gabinets de comunicació, i és per això que actualment hi ha tants professionals freelance
que treballen per a petites empreses que no tenen capacitat per tenir un gabinet propi. Per molt nova o petita que sigui una companyia,
és imprescindible comptar amb un professional de la comunicació
que sàpiga transmetre els missatges oportuns al públic objectiu.
Enmig de la saturació d’informació que rebem diàriament
a través de les xarxes socials, què aporta a les empreses i
institucions aparèixer a la premsa tradicional?
L’atractiu d’aparèixer als mitjans de comunicació tradicionals és
saber trobar l’oportunitat per tractar el tema que ens interessa com a empresa. Per això és imprescindible que la persona
encarregada de redactar i enviar les notes de premsa sigui un
professional del periodisme que conegui els interessos i les
dinàmiques dels mitjans de comunicació. És clau vincular el
tema de la nota de premsa amb l’actualitat per encaixar amb les
tendències dels mitjans a cada moment i trobar un fet noticiable
que permeti aparèixer a la premsa.
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L’enviament de notes de premsa continua sent la millor estratègia per aparèixer als mitjans?
Sí. Hi ha una certa tendència a enviar informació a través de plataformes com Whatsapp, però és molt més probable que passi
desapercebuda que si s’envia per correu electrònic. També és
cert que avui dia hi ha molts canals per fer arribar els missatges
de manera directa als clients o usuaris, com les xarxes socials.
Aquestes són una bona manera per ampliar la difusió, però cal no
oblidar l’e-mail. Tot i així, el que sí que s’ha de tenir en compte és
la selecció dels periodistes a qui s’adreça cada nota de premsa, ja
que els especialitzats en el tema sempre tindran més sensibilitat
per valorar la informació i utilitzar-la en el moment més adequat.
Tenint en compte que els mitjans de comunicació reben moltes notes de premsa diàriament, quins consells donaries a
les startups i empreses que volen donar-se a conèixer?
Com comentava, el més efectiu sempre és posar-se en mans
d’un professional de la comunicació per aprofitar les oportunitats que ofereix l’actualitat. Una altra manera de donar-se a
conèixer és organitzar una roda de premsa convidant els periodistes pertinents i, el més important, mantenir-hi el contacte de
manera periòdica per recordar-los què pot aportar l’empresa o
entitat en qüestió en cada moment.

Quins altres materials corporatius són imprescindibles per
tenir a la disposició dels mitjans?
És bàsic disposar duna pàgina web amb tota la informació corporativa ben estructurada. En aquest apartat heu d’aparèixer
la informació sobre qui hi ha darrere de l’empresa, a què es
dedica, i oferir l’opció de descarregar material com un dossier
de premsa o galeries d’imatges.
Podries donar algun exemple concret com a referència de
bona comunicació corporativa?
Encara que no es tracta d’una institució en concret, cal destacar la feina exemplar que han fet durant la pandèmia tots els
professionals de la comunicació a hospitals, centres de recerca
i laboratoris. Gràcies a aquesta tasca, els mitjans de comunicació han pogut ampliar la llista de contactes molt més enllà de les
persones de referència que tenien abans del 2020, i que han
permès explicar d’una manera molt propera algunes notícies
que podien resultar complicades d’entendre. En aquest sentit,
els gabinets de premsa dels centres relacionats amb la salut
han sabut aprofitar la necessitat d’informar la ciutadania de manera fàcil i senzilla, una experiència que sens dubte considero
extremadament positiva. (Fotografia: RAC1)
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Els mitjans de comunicació es
plantegen diversificar el seu
finançament amb “més fons que mai”
Per Molly Killeen / Euractiv.com

goci que permeten sobreviure als mitjans, problemes que s’han
agreujat pel xoc financer causat per la crisi de la Covid.
Una sèrie d’iniciatives han abordat aquest tema, centrant-se no
només en tractar les llacunes existents al sector, sinó també
en com avançar per fomentar la sostenibilitat del sector dels
mitjans en el seu conjunt.
Les parts interessades del sector subratllen la importància de proporcionar oportunitats de finançament diverses i
col·laboratives que permetin la innovació dins i entre els mitjans.

Les noves formes de finançament col·laboratiu estan resultant
crucials per a la innovació dels mitjans de comunicació i seran
clau per garantir la viabilitat a llarg termini de les redaccions,
entre d’altres.
La indústria dels mitjans de comunicació ha experimentat un
ràpid canvi en els darrers anys, amb l’augment de les plataformes en línia i els reptes dels ingressos publicitaris tradicionals
que han obligat a repensar fonamentalment els models de ne-

Un finançament sòlid és crucial per garantir que els mitjans de
comunicació siguin capaços d’innovar i provar noves idees, va
dir a Euractiv Saura López Leal, responsable de projectes digitals del canal espanyol Vocento.
A través d’un projecte liderat pel programa Stars4Media l’any
passat, Vocento es va associar amb l’empresa tecnològica sueca Cruncho per desenvolupar una guia de Màlaga basada en la
intel·ligència artificial, que ha generat noves fonts d’ingressos
per al diari local Diario Sur.
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“De vegades, els departaments d’innovació [de mitjans] no tenen pressupostos realment grans per provar noves tecnologies
dins de l’empresa”, va dir López Leal, i va afegir que sovint
només s’atorga el finançament si la idea o el producte provat és
rendible, cosa que sovint és difícil de determinar.
“Gràcies a aquest projecte, tens l’oportunitat de provar alguna
cosa. Potser ho faràs molt bé o potser fallaràs, però pots provar
el producte “, va explicar. “T’elimines el risc i poses a prova una
idea nova”.
El caràcter transfronterer d’aquest tipus de col·laboració també
és essencial, no només perquè fa que els productes que funcionen bé en un país es puguin provar en un altre, sinó també
perquè permet a les empreses compartir els seus mètodes de
treball.
“Les grans empreses de vegades són molt lentes per fer les
coses “, va dir López Leal. “Quan treballes amb una startup,
com el nostre soci [Cruncho], treballen d’una manera diferent:
són molt ràpids, són molt àgils. Per a nosaltres va ser una gran
manera d’aprendre a treballar d’una altra manera, va ser el més
important d’aquesta experiència”.

S’espera que la tercera ronda de projectes Stars4Media s’iniciï
a finals d’any, aquesta vegada en mitjans de comunicació de
mida mitjana i gran. Mitjançant aquest programa, els participants tindran accés a subvencions directes i coaching per impulsar la innovació de la redacció o la transformació empresarial.
Tot i que Stars4Media està cofinançat pel programa Europa
Creativa de la UE, els actors del sector han destacat la importància de fomentar enfocaments col·laboratius i diversos per al
finançament.
En un acte sobre la transformació dels mitjans i la construcció
de la democràcia el dijous 12 de maig, Max von Abendroth, director executiu de Donors and Foundations Networks in Europe
(DAFNE), va assenyalar que la filantropia continua sent una
font de finançament infrautilitzada en el sector. Segons ell, això
es deu en part a l’existència de barreres legals que impedeixen
que les fundacions d’Europa financen el periodisme, ja que no
està reconegut com a activitat benèfica. Quan es concedeixen
als mitjans de comunicació, els fons filantròpics es destinen
principalment a organitzacions periodístiques sense ànim de
lucre, però hi ha un gran potencial de desenvolupament.
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El suport filantròpic no només podria ajudar a proporcionar als
periodistes la infraestructura que necessiten per treballar de
manera segura en línia i fora de línia, va assenyalar, sinó que
també podria estimular la innovació als mitjans de proximitat
ajudant a desenvolupar i provar nous models de negoci i noves
maneres de crear i distribuir contingut.
La UE també té una sèrie d’iniciatives dissenyades per finançar
el periodisme, com ara les associacions de periodisme europeus de l’executiu de la UE, que tenen com a objectiu potenciar
la sostenibilitat dels mitjans de comunicació europeus. Fora
bo que les associacions de mitjans tinguin els ulls oberts a les
oportunitats que se’ls obren. (Infografia: European Journalists)
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Estratègies per captar i retenir
subscriptors: l’experiència del diari
Ara i GFR Media
Per Daniela Bermúdez / World Association of News Publishers

Esther Vera ha fet un repàs pels 12 anys de vida del diari amb
seu a Barcelona, que ja va néixer com a digital, i que, en paraules de la directora, ha conservat “aquest ADN d’innovació”.
Ara compta amb 128 treballadors (67 homes i 61 dones), dels
quals 103 són periodistes. Té diverses edicions, a més de la
general de Catalunya: Andorra, Tarragona, Lleida, Girona, Balears, Ara en espanyol i Ara en anglès.
Té edició impresa de dilluns a diumenge, i el web ara.cat. Publica diversos suplements específics: un dominical, literatura,
educació i criança, emprenedoria i economia, cultura pop, motor, ciència, gastronomia i feminisme.

Esther Vera i Pablo Casals, respectivament; i la directora de
màrqueting, audiències i desenvolupament digital de GFR Media (Puerto Rico), Juana Santiago, van compartir la visió i els
aprenentatges dels seus respectius mitjans pel que fa al desenvolupament d’estratègies d’ingressos per lector, en una de les
sessions del LATAM Media Leaders eSummit 2022, moderada
per María Noel Scanarotti, cap d’Audiències de Clarín.

“Vam néixer a contracorrent”, explica Vera, “amb un diari ja tancat, i això va condicionar el producte. Si anem a subscripció des
del primer dia, estem obligats a donar al lector un producte pel
qual estigui disposat a pagar”. Per donar aquest valor afegit, Ara
distingeix entre notícies i informació. “Les notícies arriben per
qualsevol lloc, però la informació és per la que val la pena pagar”.
Aquesta informació pròpia que marca la diferència està enfocada en temes de salut, educació, universitat, investigació, cièn-
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cia, anàlisi i opinió, etc. “Són els temes nuclears que donen un
valor afegit. Ens hem de diferenciar i aquest lector que arriba
al diari volem que torni i acabi sent subscriptor. Nosaltres, per
exemple, mai fem clickbaiting. Ens interessa que hi hagi un
gran flux de visites, però no a qualsevol preu”.

Actualment està posant un focus especial en la retenció. Segons la seva directora, “mantenir els subscriptors per a nosaltres és fonamental. Hi ha subscriptors que nosaltres anomenem
premium, que ho són des de l’inici, o des dels primers anys, i
han donat molts diners al diari. Per nosaltres són or”.

Aquest model de negoci “que condiciona el punt de vista editorial”, desemboca en que un 45% dels ingressos prové de les
subscripcions. Subscripcions i quiosc sumen el 63,5% dels ingressos. La resta la completen les subvencions 5%, publicitat
27% i altres vies d’ingressos (4,5%).

A
l’evolució
de
l’estratègia de registres,
a banda dels canvis en
el nombre de notícies
que podien llegir-se en
obert, també s’han fet
canvis com la introducció d’un mur de registre a la secció d’Opinió, que va servir de prova
per després estendre aquest mur a gran part del diari.

Ara va néixer amb mur de pagament, i el 2016 es va establir el
mesurador de notícies de lliure accés a 10 articles. El 2018 es
va baixar a 5 articles, i ara funciona un mur dinàmic.
Pablo Casals, per la seva banda, ha incidit que, en la trajectòria
pel que fa a subscripcions, els primers anys van ser molt fructífers. “El primer any gairebé arribem als 10.000 subscriptors,
i després el creixement sempre és més lent. El 2016 teníem
37.000 subscriptors, i el 2021 estàvem a 41.150”.

La secció d’Opinió, explica Casals, “era molt important pels
nostres lectors, però no era gaire rellevant quant a visites. Comencem per aquí, perquè quantitativament no era un problema
en termes de publicitat. Si fallàvem, l’impacte era més baix”.
Després del tancament de la secció, els nous registres gratuïts es van incrementar un 169% després d’una setmana.
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L’experiència va servir per ampliar a principis del 2021 aquest
mur de registre gratuït a bona part de la web.
Evolució d’audiències
En obligar a una navegació aconseguida, l’audiència va baixar.
Per exemple, en establir el mur de registre a la secció d’Opinió,
dels 3,3 milions d’usuaris (s’estava en un pic de consum
d’informació per la Covid) es va baixar el maig del 2020 a 3 milions, i a 2,1 al juny, encara que després es va anar recuperant
part d’aquests usuaris únics.
Quan es va estendre a principis de 2021 el mur de registre a la
resta del diari, es va passar d’una audiència de 2,6 milions al
mes anterior a 2,1 milions i a 1,9 a l’abril i al maig. “En navegar
logats, les galetes es fusionen i ja no val el valor d’usuaris únics.
Però en visites per usuaris únics i pàgines vista per visites, creixem, i ara tenim més pàgines vistes que abans d’introduir el
mur de registre”, explica Casals.
Després d’una setmana del tancament, els registres a la nova
web havien crescut un 800%.

Impacte sobre altres àrees de negoci
El mur de registre també ha tingut un impacte positiu sobre
l’àrea de negoci. Per exemple, sobre els ingressos per programàtica, que el 2021 van créixer un 101%, després d’una caiguda el 2020 del 18% per l’impacte de la pandèmia i per com
estava encara configurada la web. “Ara coneixem molt bé la
nostra base de dades i podem fer segmentacions molt més rellevants”, apunta Casals.
Pel que fa a eines en l’estratègia de captació i de control de la
taxa de cancel·lació, Actualment utilitza North Star i ADN Corporatiu. North Star és una mètrica basada en el RFV dels últims
30 dies (recència, freqüència, volum), que és possible gràcies
al treball previ de monitoritzar el comportament a web i apps
mitjançant big data.
Aquest RFV està adaptat al negoci propi de l’Ara. A diferència
del RFV clàssic, el RFV del diari català té en compte el consum
de paper dels subscriptors, i la V de volum és dinàmica (per a
registrats), depenent de quin nivell de l’embut es trobin.
L’eina els permet identificar el nivell de fidelització de l’audiència “i
així establir accions de captació o millora de la captació i la retenció”.
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Quant a la segona eina, ADN corporatiu, els permet afinar la
producció de notícies posant cada article dins d’un rànquing de
l’A a la D, on A és la màxima nota i D la pitjor.
Mitjançant aquesta informació, la redacció pot observar quin tipus de notícies funcionen, quines no, si hi ha un tema que està
sobreexplotat i que per tant cal començar a reduir el nombre
d’articles, etc.
L’experiència de GFR Media amb El Nuevo Dia
Pel que fa a l’altre mitjà participant, el grup GFR Media, Joana
Santiago va compartir els aprenentatges del procés de posada
en marxa i desenvolupament de l’estratègia de subscripcions.
La intervenció es va centrar al diari El Nuevo Dia, que és l’únic
diari digital de pagament a Puerto Rico.
L’estratègia va començar el 2017, però l’impacte de l’huracà
que va arrasar el país va fer que la implementació no pogués
avançar de pressa fins que es va començar a recuperar la normalitat el 2019, amb el restabliment definitiu de l’electricitat a
parts del país que encara estaven afectades.

El grup editor es va
enfocar a set àrees
principals per al
desenvolupament
de l’estratègia. “A
través d’aquests
set mòduls intentem desenvolupar estratègies a curt, mitjà i llarg termini. I treballem tàctiques immediates per ajudar a la transformació del
negoci de subscripcions”, explica Joana Santiago.
Direcció estratègica.- Juana Santiago va recordar que és crucial que la gerència estigui totalment implicada amb l’estratègia.
“Si no és així, és un bloqueig i una frustració pels equips. Tots
han de conèixer i entendre la raó principal per la qual s’estableix
una subscripció digital. No és un enemic sinó una estratègia
addicional necessària. Hem de treballar una estratègia de canvi
a tots els nivells de l’organització”. Aquesta part s’ha tingut molt
en compte en la plasmació d’aquesta estratègia a El Nuevo Dia.
Alineament organitzacional.- El diari ha creat un grup multidepartamental. “Tenim un comitè de subscripcions digitals, que es reuneix
dues vegades al mes per avaluar el pla de treball i prendre mesu-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
res. En aquest grup hi ha persones de la redacció, de màrqueting,
intel·ligència d’audiència i tecnologia i tots són necessaris. És com un
cotxe. Calen les quatre rodes perquè corri”, explica Juana Santiago.
És imprescindible, a més, diu Santiago, que aquest grup estigui
compost per gent que sigui apassionada de l’estratègia de subscripcions digitals. “Si una persona no compleix això, si no està
fascinat per conèixer i endinsar-se en un model de subscripció,
hem de buscar una altra persona. A més, han de prendre decisions enfocades a dades, però que siguin creatives a les seves
àrees d’expertise. I ganes i ànim de continuar aprenent”.
Conéixer l’audiència.- “És clau des del dia 1”, apunta Santiago,
i afegeix: “El dia que s’explora la decisió de començar amb subscripcions digitals hem de saber com funciona tot, també productes del voltant, com ara podcast, newsletter, i quin impacte tenen
sobre l’embut de conversió, etc. Això és funció de tots”.
Un altre punt també important, explica Juana Santiago, és la
relació entre subscripcions i ingressos publicitaris. “Veure si es
poden baixar dos o tres punts més el metered, i veure com impacta això sobre els ingressos, etc. Conèixer les dades és molt
important per a la presa de decisions”.

Mètriques i amidament de l’audiència.- El Nuevo Dia treballa mètriques en funció de quatre objectius: atraure, interactuar, convertir i retenir. Per exemple, per atraure l’audiència,
es mesura la penetració al mercat. Al segment d’interactuar,
per exemple, per millorar la freqüència de visita, s’analitzen les
visites per usuari únic, però també la velocitat del lloc; per als
registres, el % dels usuaris coneguts, etc.
Motor de màrqueting.- El màrqueting els ajuda en diferents
aspectes, com el posicionament de la marca davant del lector,
la proposta de valor, si es compleix i se sosté, etc. També és
molt important el desenvolupament constat de campanyes per
generar demanda i per retenir els subscriptors.
Tecnologia.- “Ens hem d’assegurar”, sosté Juana Santiago,
que tenim tot allò que es necessita des del punt de vista tècnic
al voltant de l’estratègia”. Per exemple, experiència d’usuari,
velocitat del lloc, funcionament de les aplicacions, captura de
dades, model de paywall, mesurament desdeveniments, processador de pagaments, renovacions automàtiques de targeta
de crèdits, etc. (Infografies: diari Ara i Hellebo)
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Perquè algunes persones no paguen
per les notícies?
Per Mark Coddington i Seth Lewis

Pregunteu als mitjans sobre què necessiten els editors de
premsa per sobreviure en el futur, i gairebé invariablement la
conversa d’aquests dies posarà l’accent en els “ingressos dels
lectors” d’algun tipus: subscripcions, membres, donacions,
qualsevol mitjà, antic o nou, ha d’aconseguir que la gent pagui.
notícies més fàcilment que no pas en el passat.
La necessitat és òbvia, sobretot per als diaris: a mesura que els
ingressos publicitaris disminueixen enmig de la transició de pla-

taformes heretades a plataformes digitals, no hi ha més remei
que compensar aquestes pèrdues amb un major suport directe
de les audiències.
Però moltes persones, de fet, la gran majoria, segueixen obstinadament poc disposades a pagar per notícies (especialment
notícies en línia). L’Informe de notícies digitals de l’Institut Reuters de 2021 va trobar que en 20 països on els editors han estat
activament perseguint subscripcions digitals, només el 17% dels
enquestats va dir que havia pagat per notícies en línia durant
l’últim any d’alguna forma (a través d’una subscripció, donació o
descompte). Aquesta va ser, de fet, una millora respecte a cinc
anys abans (quan el 12% va declarar pagar), i les xifres semblen
una mica millors a països rics com els EUA (on el 21% paga per
notícies en línia i alguns en tenen més d’una de subscripció).
L’augment general, però, no és suficient per calmar les preocupacions de les organitzacions de mitjans, moltes de les quals
estan atrapades en un “espai purgatorial” entre la impressió i el
digital: on les subscripcions digitals encara no són prou robustes per justificar l’abandonament de la impremta, fins i tot. ja
que aquestes subscripcions digitals amenacen de canibalitzar
la impressió igualment.
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Per tant, és molt important entendre per què la gent pagarà per
les notícies (o no) i què es podria fer al respecte.

da la seva subscripció de prova, cap d’ells va dir explícitament
que es convertiria en un subscriptor de pagament.

Així arriba a escena aquest nou article de Periodisme, “Perquè
la gent no paga per les notícies: un estudi qualitatiu”. Està escrit per Tim Groot Kormelink de la Vrije Universiteit Amsterdam.
Tot i que molts estudiosos s’han centrat durant molt de temps
a quantificar el consum de notícies (per exemple, els dies per
setmana dedicats a les notícies) i les actituds de la gent cap
a això (p. ex., com se sent la gent sobre les notícies tal com
s’expressen mitjançant preguntes d’enquesta), Groot Kormelink és un investigador líder en l’estudi de com les audiències
experimenten amb notícies en el seu dia a dia. I, en aquest
estudi, 68 participants als Països Baixos van rebre una subscripció de tres setmanes a un diari de la seva elecció i després
se’ls va entrevistar sobre la seva experiència. “Com a tal, en
lloc de captar les seves actituds generals cap al pagament de
notícies, l’estudi fonamenta les raons de les persones per (no)
pagar per notícies en les seves experiències reals amb l’accés
a una subscripció de notícies”.

Els participants de l’estudi tenien quatre motivacions principals
per no subscriure-s’hi: preu (no hi ha cap sorpresa!), notícies
adequades disponibles en altres llocs de forma gratuïta, preocupacions pel compromís (és a dir, no voler comprometre’s) i
problemes tècnics i de lliurament.

Per una mesura bàsica, els participants de l’estudi no van quedar impressionats amb aquesta prova gratuïta: un cop finalitza-

“Una altra troballa que destaca”, assenyala l’estudi, “és que
quan feien referència al preu, els participants tenien en ment

En el primer punt (preu), va aparèixer una troballa especialment
interessant: per als participants més joves, serveis de subscripció
digital com Spotify i Netflix havien establert un punt de referència
per a les notícies digitals. De fet, “aquest estudi suggereix que
aquests serveis poden fins i tot crear un preu força exacte en la
ment dels joves: el preu d’un compte compartit de Netflix o Spotify”. Això va fer que alguns participants suggerissin que pagar per
les notícies hauria de ser més compartible. Curiosament, aquesta
noció arriba en un moment en què moltes persones estan cansades de la “fatiga de la subscripció” i quan els mateixos serveis,
com Netflix, busquen reprimir l’ús compartit de contrasenyes.
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una subscripció impresa completa, fins i tot quan el seu tipus
de subscripció preferit era una subscripció només de cap de
setmana o digital menys costosa. Alguns es van sorprendre de
l’assequible que eren aquests tipus de subscripcions alternatives, cosa que va suggerir que valdria la pena que els mitjans de
comunicació anunciïn amb més força aquests preus”.
Pel que fa a una de les altres qüestions, el compromís, els participants “no només desconfiaven de quedar-se atrapats amb
subscripcions difícils de cancel·lar, sinó que tampoc volien
comprometre’s i, per tant, limitar-se a un mitjà”, escriu Groot
Kormelink.
Hi havia una certa ambigüitat sobre això: d’una banda, la gent
sentia que el compromís d’una subscripció els “disciplinaria”
a seguir alguna cosa que creien que haurien de fer (és a dir,
llegir la notícia); no obstant això, al mateix temps, els participants, quan tenien una subscripció de prova, tenien dificultats
per poder llegir la notícia. (En aquest sentit, Groot Kormelink
va assenyalar en un fil de Twitter que té un document en curs
que mostra que “quan aconsegueixes que la gent es subscrigui,
comença el següent repte: aconseguir que facin servir la seva
subscripció”.)

En última instància, els participants de l’estudi també van descriure escenaris futurs en què podrien estar més disposats a
pagar: si una subscripció de notícies fos més barata, oferia una
font única per a una cobertura fiable, aportava valor afegit a
través de notícies de major qualitat i, de nou, servia com un
“dispositiu de compromís” per ajudar-los a construir l’hàbit de
llegir les notícies. (Fotografia: Penelles.cat)

