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La inversió publicitària creixerà el
2019 un 1,8% segons Zenith Vigía
Per Zenith Media i Marketing Directo

Els panelistes de Zenith Vigía esperen que la inversió publicitària s’incrementi en el present any un 1,8%. Una xifra que se
situa poc més d’un punt per sota de la previsió realitzada per
aquests el passat mes de novembre. Cal destacar que aquest
any no hi ha previstos grans esdeveniments esportius. A això se
suma la presència de diverses cites electorals a Espanya que
no beneficien la inversió publicitària.

Els panelistes creuen que la preocupació sobre la influència de
la situació a Catalunya en la inversió publicitària s’ha estabilitzat. En aquesta ocasió es reporta un índex 53,7, molt similar
al 53,4 que obteníem al novembre (en una escala de 0 a 100).
L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) cau una
mica més de 12 punts i se situa ara en -22,6, la pitjor dada
des de juliol de 2013, encara en plena crisi. L’IPMP (Índex de
Percepció del Mercat Publicitari) és encara una mica més negatiu, cau gairebé cinc punts i se situa en -30,2, més a prop de
“dolent” que de “regular”. També és la pitjor dada des de juliol
de 2013.
Els mitjans digitals i la seva inversió
Quant als mitjans impresos la inversió continuarà caient tal com
ve succeint en els últims anys, i d’acord als pronòstics dels panelistes els majors creixements es registraran en els mitjans
digitals. S’espera un lleuger retrocés de la televisió generalista.
En el cas de la televisió lineal, el mitjà va registrar el seu màxim
en 2012 i des de llavors s’ha anat reduint. Malgrat això concentra el major percentatge d’inversió ja que reporta les més
grans concentracions d’audiència simultània, així com la millor
construcció de notorietat per a les marques.
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Una situació que obligaria als grans grups audiovisuals a augmentar els seus preus. Una cosa complicat si tenim en compte
el panorama actual en el qual part de la inversió no està arribant
als mitjans. Una altra part bastant important és molt difícil de
localitzar i mesurar per les fonts del mercat. Una fotografia a la
qual vam sumar que la publicitat està creixent en els últims anys
per sota del PIB pel que està perdent en la nostra economia.
Els pronòstics apunten que serà el mòbil el que experimentarà
els majors creixements. Concretament un 11,1%. Els panelistes
preveuen creixements de dos dígits en la inversió per xarxes
socials (10,1%) i molt properes per a la vídeo en línia (9,9%) i
internet en el seu conjunt amb un pronòstic de creixement del
8,8%. Cal assenyalar que no estem parlant de creixements
independents, en molts dels casos la publicitat en vídeo està
present en una xarxa social i és consumida a través del mòbil.
S’esperen creixements per sobre de la mitjana del mercat per
als canals de pagament de televisió (+5,4%), per a la publicitat
exterior digital (+ 5,4%), cinema (+ 2,9%) i ràdio (+ 2,1%). Els
panelistes creuen que la televisió generalista experimentarà reduccions (-0,4%), diaris (-6,1%), revistes (-6,5%) i suplements
(-8,3%).

Pel que fa al mercat de la publicitat exterior s’espera un creixement per sota de la mitjana amb un 1,6%.
La importància del sector Automoció.- Un cop més el sector
de l’Automoció serà el que continuï tirant de la inversió publicitària tal com ha passat en els últims anys. Els canvis en la legislació es van traduir en una important crescuda de les vendes
el passat mes d’agost, però es van registrar importants pèrdues
en els quatre mesos següents.
Els panelistes presenten els seus dubtes sobre com pot evolucionar el sector aquest 2019. El 56% creu que creixerà la inversió publicitària mentre que un 15% pronostica un descens.
Previsions per mitjans.- Tot just s’experimenten variacions
respecte als pronòstics emesos el passat mes de novembre. Un
dels canvis més destacats té com a protagonista la televisió generalista la previsió cau 1,5 punts situant-se negativa (-0,4%).
En no produir-se importants creixements en els pronòstics que
compensi aquesta caiguda en el mitjà que continua sent líder
en termes d’inversió la previsió per al conjunt de mitjans cau
1,1 punts.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
mes en relació al pronòstic anterior. El cinema, després del seu
procés de digitalització i amb un manteniment de l’assistència a
sales a l’entorn dels cent milions d’entrades venudes, segueix
sent un mitjà publicitàriament petit, però amb grans resultats en
generació de record.
La influència de les OTTs sense publicitat en la inversió publicitària. Sembla que en els últims temps únicament es parla de
plataformes com Netflix o Amazon TV entre d’altres. El 67,5%
dels panelistes pensa que es reduirà la inversió mentre que un
32,5% declara el contrari. Per aquest motiu i si es compleixen
els pronòstics, la inversió en televisió podria caure un 3,9%.
La inversió en àudio en línia.- L’àudio en línia ja representa el
4,2% de la inversió que s’efectua en publicitat digital. Partint
d’aquesta dada i d’acord a les previsions s’espera que creixi
al llarg dels propers mesos un 6,2%. Una mica menys que la
inversió reportada per internet pel que podria perdre alguna dècima de participació.

És el cinema el que registrarà la pujada més gran, s’espera un
creixement del 2,9% el que suposa un increment de vuit dèci-

La inversió en publicitat programàtica representa actualment
el 20,7% del total de la inversió en publicitat digital. El telèfon
intel·ligent, amb un 52,7% de la inversió negociada com progra-
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màtica, es confirma com el dispositiu estrella en aquest tipus
de publicitat. Al PC li correspondria un 40,0% i a la Televisió
Connectada un 7,3%.
Els ad blockers han canviat la forma en què es compra la publicitat digital en opinió dels panelistes. Només el 2,1% d’aquests
creu que no canviarà “res”, el 8,3% creu que canviarà “molt” i el
52,1% opina que canviarà “alguna cosa”.
Finalment, els panelistes són conscients que la indústria de la
publicitat digital té un greu problema amb el frau. Les modalitats
que més els preocupen els bots i les granges de clics, citats
pel 72%. Per sota se situa la suplantació del domini (55%). Els
panelistes apunten que al voltant del 14% d’aquest frau podria
reduir-se amb eines tecnològiques adequades.
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Titular
CALENDARI DE ESDEVENIMENTS 1er TRIMESTRE 2019
Text GENER
EXPOHOGAR PRIMAVERA
Ladillo
26 - 29/01
Text Saló Internacional del Regal i
Articles per a la Llar

FEBRER

MOBILE World Congress
25 - 28/02
Esdeveniment Mundial de la
Indústria de les Tecnologies
Mòbils

4YFN
25 - 27/02
Esdeveniment d'Emprenedoria en
Tecnologies Mòbils

ONLY TATTOO BARCELONA
15 - 17/03
Convenció Internacional de
Tatuatge de Barcelona

MARÇ

EAU CONGRESS
15 - 19/03
Congrés Anual de la Societat
Europea d'Urologia

RITMO 19
06 - 08/03
IV Reunió Electrofisiologia,
Arritmies i Estimulació Cardíaca
EXPO SPORTS
08 - 10/03
Fira dels Esports Outdoor (Run,
Tri, Bike, Trail)
e-SHOW / e-FINTECH SHOW
12 - 13/03
Fira i Congrés Professional
d'E-commerce i Digital Marketing
/ Exposició sobre Solucions
Tecnològiques Innovadores per a
la Banca i les Finances

INFARMA
19 - 21/03
Congrés Europeu d'Oficina de
Farmàcia. Saló d'Especialitats
Farmacèutiques i Parafarmàcia
SALÓ DE L'OCUPACIÓ JUVENIL
20 - 22/03
SALÓ DE L'ENSENYAMENT
20 - 24/03

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a: www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com

SMART CITY EXPO CURITIBA
21 - 22/03
Congrés sobre Ciutats Intel·ligents
a Curitiba (Brasil). Expo Renault
Barigui
FUTURA
22 - 23/03
Saló dels Màsters i Postgraus
B-TRAVEL
22 - 24/03
El nou Saló de Turisme
GRAPHISPAG
26 - 29/03
Saló Internacional de la Indústria i
la Comunicació Gràfica
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Vies alternatives d’ingressos en diaris
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

WAN-IFRA assegura que la transformació dels ingressos per
diaris i dels propis mitjans de comunicació no és un tòpic, sinó
que és un fet natural de les tendències actuals de la indústria.
Els models de negocis es troben cada vegada més diversificats
fent que l’opció d’adquirir inversió publicitària pugui ser tediosa
en moltes ocasions: els inversors solen decidir-se per un mitjà o
un altre, però no per diversos alhora. Per això WAN-IFRA insta
editors i executius de diaris a que siguin audaços i defineixin la
transformació com l’objectiu central a seguir.

El primer consell a seguir és el de buscar noves vies d’ingressos
per diaris. És indubtable que la inversió en premsa impresa està
descendint de forma notable, però encara proveeix una part
molt substancial dels ingressos de la indústria. Els ingressos
digitals se’n porten una bona part del pastís, però no creixen al
nivell tan dràstic que s’esperava.
Per això l’associació mundial d’editors (WAN-IFRA) es pregunta, és el model de negocis diversificat l’únic camí a seguir per la
indústria? Com arribem fins allà? Aquestes qüestions són difícils de respondre i, probablement ningú tingui la resposta encara. En aquest aspecte, l’associació insta els editors a explorar
totes les possibilitats en matèria de despeses per generar un
negoci sostenible amb potents ingressos per premsa. A més,
remarca a qui està al comandament d’aquests mitjans: urgeix a
tots a que sigui un líder amb una visió “més enllà” i no de “aquí
i ara”.
Les claus a seguir es resumeixen, sempre segons WAN-IFRA,
en expandir les activitats que estan en el port foli de l’empresa
i, d’altra banda, fer servir les vies d’ingressos existents per finançar iniciatives en àrees totalment noves. Algunes pautes a
seguir passen per vendre serveis de màrqueting, convertir la
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inversió en vídeo , organitzar esdeveniments per crear marca
periodística i potencial editorial o treballar de forma separada
el negoci tradicional del negoci digital farà que es atreguin més
ingressos per diaris.

Segons OJD, les sis principals capçaleres van registrar el 2018
una difusió mitjana diària conjunta de 523.753 exemplars en
2018. Aquesta xifra representa un descens del 13% respecte a
l’any anterior.

Cal començar a petita escala. Aprendre i després créixer. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: El Huffington Post)

Veient aquestes mateixes dades, destaca que La Vanguardia
és l’únic diari que no ha ajustat el seu negoci tradicional a la
mida del mercat actual, malgrat l’evident estalvi que suposa en
la despesa. Va seguir sent el segon diari en difusió l’any passat,
amb una mitjana de 96.354 còpies, un 8,9% menys que el 2017;
de fet, no va baixar del llistó dels 100.000 exemplars fins ben
entrat el 2018.

Tot i ajustar difusions, continua el
descens en les vendes als quioscs
Amb el pas de la crisi la indústria de la premsa s’ha
rendit a l’evidència de la
dura realitat que envolta el
negoci. En el marc d’una
clara política d’estalvi i
amb la ment posada en el
cobrament per continguts
a Internet, els grans diaris estatals han reduït progressivament
les seves tirades a mesura que minvava el negoci imprès.

Aquest nivell d’exemplars xoca amb el fet de ser, d’altra banda,
la publicació que menys exemplars ven: una mitjana de 22.070
exemplars durant l’any passat, el que va suposar un descens
interanual del 16,7%. Si s’amplia la comparació de desembre
del 2016, la caiguda en vendes frega el 29% en només dos
anys, mentre que la difusió gairebé no s’ha disminuït un 10%.
La resta de capçaleres sí que ha mantingut una proporció relativa a l’hora de reduir les seves tirades i difusions, de vegades
per decisió pròpia i altres per imposicions del mercat. Així, El
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País va tenir un promig de 137.552 exemplars al tancament de
l’any, el que es tradueix en un descens del 21,4%; en vendes
va tenir una mitjana diària de 85.594 còpies, un 12,4% menys.

Els menors de 35 anys estan consumint
notícies, oferint oportunitats als
anunciants

El Mundo i ABC són dos casos representatius de diaris que en
un moment determinat han optat per retirar còpies en circulació
per quadrar números. D’aquesta manera, el primer es va situar
en els 89.580 exemplars de mitjana (-7,8%), mentre que el segon es va quedar en els 74.271, després de caure un 7%.
Els dos últims generalistes per difusió van ser La Razón, amb
65.135 exemplars i unes vendes de 39.599, un 7% i 7,6%
menys; i El Periódico, amb 60.870 còpies difoses i 32.818 venudes. En aquest cas la caiguda ha estat del 16,3% i el 12,6%
respectivament. (Font: Dirconfidencial – foto: Metropoli Abierta)

Un interessant estudi mostra que els mitjans de comunicació
més fidedignes d’Austràlia ofereixen un fort abast en tots els
grups d’edat, inclosos els públics més joves. L’anàlisi de les
xifres de lectors elaborat per EMMA revela que els mitjans de
comunicació arriben al 94% dels australians i al 91% dels menors de 35 anys.
Aquesta estadística representa un 5,6 milions potencial de
menys de 35 anys a través de la publicitat als mitjans de comu-
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nicació. La investigació revela quins formats de notícies són
populars entre aquest grup d’edat, inclosos els tres milions de
menys de 35 anys que llegeixen els diaris com a part del seu
bloc de notícies.
En total, els mitjans de notícies ofereixen als anunciants el potencial per arribar a 17,5 lectors de notícies. Es tracta de 15,6
milions de lectors de mitjans de comunicació digitals, i 12,2 milions de lectors de diaris. Els mitjans de comunicació ofereixen
als anunciants aquest important abast en un entorn de publicitat
premium que és confiat i valorat pel públic.
Poeu obtenir més informació sobre el poder dels mitjans de
comunicació com a plataforma de confiança CLICANT AQUÍ
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració)

Les més grans fortunes a la premsa
espanyola
Els rics d’Espanya són menys rics. Així ho assegura un article
que ha fet públic el diari El Mundo en què es fa ressò de les 200
majors fortunes del nostre país. Un any més, Amancio Ortega

(Inditex) i Juan Roig (Mercadona) tornen a ser els empresaris
més destacats dins les nostres fronteres. Aquestes dades asseguren que els 200 noms de la llista acumulen un patrimoni
de 231.488.000 d’euros, 16.500 menys que l’any passat. Entre
aquests noms s’han colat els empresaris més reconeguts del
sector de la comunicació, qui són?
Principalment, les més grans fortunes de l’Estat espanyol estan
en mans dels amos de grups editorials i audiovisuals. La família Lara, propietària del Grup Planeta, és la més destacada de
la llista, ocupa el lloc 64 en el rànquing general i ostenten un
patrimoni de 840 milions d’euros. En segon lloc trobem a Francisco Javier Moll, empresari i amo de grups de comunicació
com Prensa Ibérica, amb un patrimoni de 450 milions d’euros;
l’empresari català ocupa el lloc número 109 d’aquesta llista.
Cal baixar al lloc 182 per trobar a Josep Maria “Tatxo” Benet,
soci de Jaume Roures a Mediapro i posseïdor d’una fortuna de
260 milions d’euros, supera en 30 al seu soci, que ocupa el cinquè lloc d’aquesta llista -193 en la general- amb 230 milions en
el seu haver. En el quart lloc -el 190 general- trobem a Gerard
Romy Belillos, també soci de Mediapro, que té un patrimoni de
240 milions d’euros.
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Ells són els cinc més rics del sector de la comunicació. No
obstant això, no són els únics. Javier Godó, propietari del grup
Godó-La Vanguardia, també destaca amb els seus 145 milions
d’euros, posicionant-se en el lloc 286è entre les majors fortunes espanyoles. També destaca Blas Herrero (Kiss FM) amb
145 milions, mentre que Pilar i Fernando de Yarza, empresaris
i propietaris del grup aragonès Heraldo, posseeixen 110 milions
d’euros que els serveixen per a ostentar el lloc número 351.
S’imposen a la família Asensio Mosbah, propietària del Grup
Zeta que compta en el seu haver amb 105 milions d’euros.
(Font: PRnoticias)

L’Ajuntament de Breda licita els
serveis d’informació i comunicació
L’Ajuntament de Breda ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis d’informació i comunicació. El pressupost base
és de 71.040 euros (sense IVA) per un contracte de quatre anys
(prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 8 de febrer. Les funcions a realitzar són: gestió de les
xarxes socials de l’Ajuntament; redacció del butlletí municipal
trimestral; seguiment periodístic de les tasques i els actes del

consistori, retransmissió d’informatius de Ràdio Breda; retransmissió dels plens municipals a les xarxes, i tramesa de notes de
premsa, entre d’altres. (Font: Breda.cat)
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Crisi de la premsa i el periodisme:
comença la segona part
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

Gairebé cada dia laborable al gener ha estat un cop a la indústria dels mitjans de comunicació. BuzzFeed, un gegant digital
que el 2015 va superar els 200 milions de visitants únics al mes,
un rècord per a un mitjà només digital, que l’any passat encara
va facturar 300 milions de dòlars, ha anunciat que acomiadarà
el 15% de la seva plantilla, ni més ni menys que 218 treballa-

dors. També ha tancat la seva web a Espanya, tres anys després d’obrir-la. També desapareix la seva web femenina Lola
España; fa mesos també va tancar a França. Vocento confirma
el tancament d’Eslang, el seu web per a joves. PlayGround acomiadarà 70 dels seus 150 empleats, és una de les webs amb
més audiència en xarxes socials al món, s’edita en vuit llengües
i té 29 milions de seguidors a Facebook. La Voz de Galicia va
acomiadar per sorpresa a 7 professionals a principis de mes.
Fora d’Espanya, la divisió de mitjans del gegant Verizon ha
anunciat que acomiadarà uns 800 treballadors. Gannett, el més
gran conglomerat de mitjans dels Estats Units, ha anunciat retallades, originant un terratrèmol. No sembla que siguin temes
puntuals, més aviat el símptoma del començament d’una nova
etapa d’alta incertesa.
Als Estats Units, les redaccions dels diaris s’han reduït un 45%
en una dècada. Un informe de l’Escola de Mitjans i Periodisme
de la Universitat de Carolina del Nord va trobar que no solament
hi ha menys diaris als Estats Units, sinó que també hi ha menys
propietaris, principalment grans corporacions i fons de cobertura. A Europa, la bíblia del periodisme de qualitat, Le Monde, ha
caigut en mans d’un industrial txec. Per descomptat, tenim en
els Estats Units alguns exemples de grans mitjans de qualitat
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que semblen haver assolit importants èxits: essencialment The
New York Times i The Washington Post . La causa principal és
que estan en anglès i s’han convertir en publicacions globals. El
Times té tres milions de subscriptors, amb un ingrés net d’uns
25 milions de dòlars.

però que se’n porten el 60% de tota la publicitat digital. Els ingressos de Google estan en uns 67.000 milions de dòlars, que
curiosament eren els ingressos per publicitat de tota la premsa
nord-americana en l’any 2000 (ara estan en menys de 17.000
milions).

El professor de periodisme nord-americà Jeremy Littau ha fet al
seu bloc una interessant reflexió sobre la baixada als inferns
dels mitjans de comunicació. A la segona meitat del segle XX,
grans cadenes com Gannett o Knight Ridder aconseguien la
insòlita xifra de benefici entre el 30 i el 40% de la facturació.
Aquests anys daurats, que no han estat exclusius dels Estats
Units, han arrossegat els editors a una mol·lície i a un conservadorisme suïcida. A principis de la dècada del 2.000, subratlla
Littau, el 75% o 80% dels ingressos provenien de la publicitat, especialment dels anuncis classificats, fins que un senyor
anomenat Craig Newman va crear Craiglist i va començar
l’anomenat Espiral de la Mort per a la Premsa. L’edat d’or va
acabar a finals dels 80, però els editors no estan a l’altura de
la nova competència, de manera que es carreguen d’un deute
massiu que ara els segueix passant factura. A més, potser el
més greu és que han perdut el control de la distribució, que
ara l’ostenten Google i Facebook, que en teoria no són editors,

Una recent informació de NiemanLab.org assenyala que els
diaris als Estats Units costen avui més del doble que fa una dècada. Al The New York Times costa més de 1.000 dòlars a l’any
la subscripció impresa. El Boston Globe i el Washington Post
costen entre 750 dòlars i 650 a l’any. Comprar el diari al quiosc
costa generalment entre 2 i 3 dòlars l’exemplar. Però aquesta
brutal pujada està lluny d’haver-li salvat la vida i les caigudes
continuen de manera implacable.
El creixement del model de subscripció ha estat un dels majors
avenços en els darrers anys, però alguns experts vaticinen que
aquest sistema té uns condicionants i uns límits clars. Es subscriurà la gent a un diari nacional, a un altre local, a Netflix, a
Hulu, a HBO Go, a The Athletic i al seu podcast preferit?
A Espanya, estem sens dubte bastant a prop de tocar sostre
a les audiències de mitjans digitals després de diversos anys

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

QUINA ÉS
L’ENERGIA DEL
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim
una energia que ens impulsa a avançar i construir
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho.
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
What’s your power?

endesa.com

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
d’alces de dos dígits, que els editors exhibien com un èxit aclaparador. En els dos últims anys, a Espanya no hem passat dels
33 milions d’usuaris únics. El novembre passat, El País tenia
15.120.000 i El Mundo, 15.050.000.

ductes exclusius-), i un tercer que busca a la desesperada fomentar el pagament després de demostrar-se que fiar el futur
a una publicitat digital que controlen Google i Facebook no és
bon negoci.

Tot això suggereix, almenys, un parell de coses: que tinguis
una elevada xifra de visitants únics no t’assegura la supervivència, i menys si depens de plataformes com Facebook. Si un
digital depèn exclusivament dels ingressos per publicitat, tindrà dificultats en aquesta segona part de la crisi. Només queda
reinventar-se. (Infografia: Pixabay)

Tot i que Apple no ha confirmat que estigui treballant en aquest
innovador paquet, els mitjans no deixen d’especular amb la
idea. Sobretot perquè la companyia segueix prenent posicions
i està realitzant proves que apuntarien en aquesta direcció.
De fet, s’acaben de publicar imatges de la suposada interfície
d’aquest servei, que funcionaria en iOS 12.2. En elles es pot
llegir Apple News Magazines com a nom del servei, associat a
la compte d’iTunes de l’usuari. S’esmenta, a més, algun paquet
de subscripció, demostrant que podrien existir diverses opcions, potser segons la quantitat de continguts als quals vulgui
accedir cada persona.

Apple a punt pel seu servei de
subscripció a revistes
Apple porta temps embolicada en rumors sobre les seves intencions per crear una subscripció que inclogui música, premsa i televisió. Un ‘tot-en-un’ que revolucionaria el sector dels
continguts digitals, a l’unir en un mateix paquet dos sectors en
els quals el pagament està assentat (música i televisió -aquest
últim, vivint una revolució sense precedents i en ple creixement,
on a més Apple busca trobar un forat per competir amb pro-

Es desconeix quan llançarà Apple aquest paquet de subscripció, encara que alguns mitjans apunten que el mes de març es
podria veure alguna novetat rellevant, tenint en compte que les
imatges mostren un producte bastant avançat. (Font: Mediatics)
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El Mundo implantarà al març el mur de
pagament al seu web
La majoria dels grans diaris espanyols han començat ja el
compte enrere per implantar un sistema de pagament per continguts. En general, la idea que tenen molts és no aplicar el mur
de pagament de manera radical, sinó posar en marxa processos graduals que comencin en uns casos per registres obligatoris per poder llegir algunes notícies. Un cop hi hagi una base
àmplia de lectors registrats, es començaria a cobrar.

Vocento ha estat el primer a sumar-se a aquesta iniciativa. No
pel diari ABC, sinó pels diaris regionals del grup, que han estat
els pioners en llançar el sistema. Molts ja han llançat el mur
de pagament i estan cobrant per certs continguts. Ara és el El
Mundo que pren la iniciativa per avançar-se als seus principals
competidors. El diari generalista d’Unidad Editorial llançarà
aquest proper mes de març el seu sistema de pagament al web,
segons confirmen diverses fonts consultades per ECD.
El desenvolupament tecnològic per donar aquest salt ja està
llest i el projecte serà presentat a tot l’equip de redacció aquesta setmana. Actualment hi ha dos models per aplicar el sistema
en els diaris: el ‘freemium’ i el ‘metered’. El primer, i més utilitzat
a nivell mundial, permet llegir gratis els continguts generals i no
diferencials, però només els que s’han subscrit poden accedir
als articles de major rellevància i exclusivitat. Per la seva banda, el segon permet la lectura de qualsevol article fins que s’han
consumit un nombre determinat d’ells. Un cop s’esgota aquest
contingent d’articles, cal pagar per seguir llegint. (Font: El Confidencial Digital – infografia: Clases de Periodismo)
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Els murs de pagament de Prensa
Ibérica no tindran publicitat
El grup Prensa Ibérica Media ha començat a renovar l’oferta
dels diaris que compten amb un mur de pagament per les seves edicions digitals pels d’Astúries (La Nueva España), Alacant (Información) i València (Levante-EMV). El grup compta a
més amb sistemes de pagament a Diario de Mallorca, Faro de
Vigo, La Provincia (Las Palmas) i La Opinión de Tenerife, mentre que altres set diaris no tenen aquests sistemes. En paral·lel
a la renovació de l’oferta dels seus murs de pagament, s’ha
iniciat una promoció que ofereix una subscripció digital durant
3 mesos per 3 euros.
La renovació de l’oferta comporta, d’una banda, una nova marca. Fins ara els diaris del grup que comptaven amb un mur de
pagament, disposaven d’una pestanya amb una S de “subscriptor”. Des d’ara cada diari tindrà una marca pròpia: LNE+, a
Astúries; I+, a Alacant i Lv+ a València. Als continguts exclusius
als quals accedien els subscriptors de pagament -i que eren,
bàsicament, informació local i columnes d’opinió- s’ha afegit
també la possibilitat de disposar d’una còpia digital dels diaris

i dels seus suplements, a la qual es pot accedir a través del
navegador, però no descarregar-ho. Els subscriptors poden accedir, a més, a l’hemeroteca dels diaris. Els subscriptors digitals
dels diaris de Prensa Ibérica accediran als continguts sense
publicitat. (Font: Prensa Ibérica)

Núvol comença una nova etapa com a
canal del diari ARA
El diari Ara i el portal Núvol, dos mitjans associats a l’AMIC, han
firmat un acord de col·laboració que començarà a fer-se vigent
avui, 1 de febrer. A partir d’aquesta entesa, el Núvol passa a
ser un canal de l’Ara, de manera que incorpora orgànicament
la seva audiència de més de 10.000 usuaris únics mensuals.
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Però a més de l’objectiu de sumar públics, aquesta iniciativa
té la voluntat d’eixamplar el perímetre del debat sobre la cultura, aprofitant els nínxols específics del Núvol. El lector del
diari tindrà ara un accés directe des de la homepage de l’Ara
cap al Núvol, per poder-hi consultar tots els continguts. A més,
un dels temes del portal es destacarà diàriament a la portada
digital del diari.
La col·laboració s’estén també al paper. Núvol té la voluntat
d’editar sis revistes l’any, que s’oferiran com a encartament de
l’Ara, sense cost per als lectors. La primera d’aquestes publicacions serà al febrer, amb un número centrat en la música
clàssica, aprofitant la celebració a la capital catalana del festival
Barcelona Obertura. Seguirà, al maig, un exemplar dedicat als
museus, aprofitant la celebració de la Nit dels Museus. Altres
números aniran sobre llengua, festivals de cinema i la Setmana
del Llibre en Català. Tancarà, com ho ha fet l’any 2018, un número especial en forma de calendari d’advent. (Font: Redacció
AMIC)

Murs de pagament per les capçaleres
de Condé Nast
Condé Nast ha llançat aquest dimarts Vogue Business, un web
i una newsletter centrada en notícies de la indústria de la moda,
la bellesa i el luxe. La nova publicació web té la seva seu a
Londres, tot i que mirarà fins a 29 mercats, entre ells Espanya.
Comptarà amb un equip humà de 21 persones i aprofitarà la
xarxa mundial de marques reconegudes de Comte Nast com
són Vogue, GQ, Glamour o Wired.
El web es completarà amb un butlletí informatiu de notícies gratuït que s’enviarà dues vegades per setmana, tot i que està previst augmentar la seva edició a mig termini. A diferència d’altres
títols de la casa, la publicitat no serà la principal font d’ingressos
d’aquesta publicació. Vogue Business busca obtenir ingressos
relacionats amb la investigació, l’anàlisi de tendències o consultoria com a factors claus d’una oferta.
New Yorker, Vanity Fair i Wired ja tenien murs de pagament
que permetien llegir gratuïtament un màxim de quatre articles
cada mes, previ registre. Ara, la companyia planeja estendre
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la subscripció digital als seus altres títols, inclosos Vogue, GQ,
Bon Appétit i Glamour, segons explica The Wall Street Journal.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Tanca BuzzFeed Espanya després de
tres anys d’activitat
El portal BuzzFeed va cessar divendres passat, dia 25 de gener
la seva activitat, deixant al carrer a sis persones. Amb aquest
dur cop, es tanca un gener negre per al sector després de l’ERO
de PlayGround i la incertesa que planeja sobre Eslang. Després
de triomfar en els Estats Units, BuzzFeed va desembarcar a
Espanya a la tardor de 2015 amb la intenció d’exportar al seu
model, basat en la combinació d’humor i informació. Amb un
esperit feminista i LGTB, el web era un dels principals puntals
de la nova onada de mitjans digitals, que ha quedat en serioses dificultats després de les notícies conegudes aquests dies.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estartègia)

El Periódico estrena canal de notícies
en WhatsApp
El Periódico suma un nou canal de comunicació gratuït amb els
seus lectors: l’aplicació de missatgeria WhatsApp. Els lectors
que es subscriguin al servei rebran únicament 3 publicacions
al dia amb el més destacat de la jornada. L’objectiu del nou
canal és informar del més rellevant de la jornada sense deixar
de banda la informació més pràctica per a la vida del lector o
la cara més divertida de les xarxes socials. Seran tres publicacions al dia coincidint amb la primera hora del matí, l’hora
del descans del dinar i el capvespre. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

Línia Nord edició del Montserratí
dobla periodicitat i difusió
El periòdic Línia Nord del Baix Llobregat edició del Montserratí
ha passat de mensual a quinzenal. Així doncs, la capçalera duplica la seva periodicitat i difusió, amb els dimarts alterns com
a dia de sortida, i es consolida com la referència periodística a
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la zona. L’augment de periodicitat arriba acompanyat d’un nou
web, interconnectat amb la resta d’edicions Línia i els portals
temàtics del grup. D’aquesta manera, el Grup Comunicació 21
redobla la seva aposta pel Montserratí amb un Línia Nord que
vol seguir creixent i assumint responsabilitats a la zona. (Font:
Comunicació 21)
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Els Dircom, obligats a construir
confiança i credibilitat entre els
periodistes
Per Daniel de Andrés / PRComunicación

La consultora Estudio de Comunicación ha presentat “Periodistes, empreses i institucions: claus d’una relació necessària 2018”, realitzat en col·laboració amb la Federació
d’Associacions de Periodistes, FAPE, i l’Associació Nacional
d’Informadors de Salut, ANIS. Aquesta iniciativa desgrana com
veuen els periodistes el treball que es realitza en els departaments de comunicació i assenyala els seus pros i contres, el
que dóna lloc a aprofitar les oportunitats que sorgeixen .

Els periodistes, desconfiats. L’estudi posa de manifest que únicament un 14% dels periodistes considera altament creïble la informació que reben per part de les empreses i institucions. Mentre
que un 40% reconeix sentir que aquesta informació és poc clara.
Aquesta manca de confiança té la seva raó en que els criteris
professionals són escassos i la manera de redacció és “marquetiniana o comercial”. Sobre el treball dels departaments de comunicació, els informadors lamenten la gran quantitat de notes de
premsa que reben, amb una mitjana de 56 al dia, i el seu escàs
interès notori en molts casos. Així, Charo Gómez, sòcia d’Estudio
de Comunicación, recalcava que “no es tracta d’enviar notes de
premsa cada dia sinó quan hi hagi un interès especial”.
A més, el 85% dels periodistes reconeix que cerca informació a
les xarxes socials de les organitzacions i empreses per obtenir i
contrastar informació; així mateix, reconeixen que, entre aquestes publicacions, els interessen més les notícies corporatives
que es publiquen (36%) i les imatges i infografies (24%). Pel
que fa al contacte que mantenen els responsables de comunicació amb els informadors, aquests consideren fonamental el
contacte directe i la majoria reconeix que l’entrevista personal
és el millor mètode per obtenir informació (91%) seguit de la
conversa telefònica i les declaracions.
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Per la seva banda, Nacho Jiménez, director de Comunicació
de Telefònica, va afirmar que la tasca dels departaments de comunicació és “facilitar-los la tasca (als periodistes) pel benestar
i la credibilitat de les nostres organitzacions”. Així mateix, va
indicar la necessitat de comptar amb “perfils que gestionin les
converses per poder portar-les de l’online a l’offline”.
Finalment, Miguel Jiménez, director de Cinco Días va assenyalar que sí que creu les informacions que rep, però el problema està en el desinterès que li produeix bona part d’elles,
en relació al gran nombre de notes de premsa que reben els
periodistes. A més, valora molt positivament el preavís, pel qual
una institució l’adverteixi sobre estar pendent un dia concret o
sobre un tema determinat per obtenir una informació rellevant.
Us oferim l’estudi complert de FAPE i ANIS només CLICANT
AQUÍ (Il·lustració: compascomunicacion.es)

Deu tendències que marcaran la
reputació aquest 2019

Reputation Institute (RI) ha presentat el seu estudi sobre les
macro tendències que marcaran la reputació aquest 2019.
Per identificar aquestes tendències, RI analitza cada any 25 indústries, més de 7.000 companyies de tot el món en 40 països,
amb un milió de qualificacions individuals. A més, s’han realitzat
de forma addicional entrevistes a 170 directors de comunicació
de companyies líders en els seus sectors de tot el món. Aquestes són les deu principals:
L’empoderament de la dona. Les empreses han de fomentar
entorns de tolerància que generin igualtat d’oportunitats.
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La polarització política. Les companyies han de trobar formes
de superar la bretxa política, alinear-se amb els interessos de la
societat i els problemes socials generalitzats i no donar suport
agendes polítiques d’un o altre costat.
Nacionalisme VS Globalització. Les companyies han de ser
fidels als seus orígens, alhora que exporten el “patrimoni” de
l’empresa adaptada a la nova audiència global.
Fake News. A causa de la generalitzada pèrdua de credibilitat,
cal ser autèntic, transparent i veraç per recuperar la confiança
dels consumidors.
Influencers. Influir en els Influencers pot tenir un gran impacte
en la reputació.
Seguretat cibernètica. Les precaucions en seguretat cibernètica són indispensables; el tema no és si la seva empresa
estarà exposada a un atac cibernètic i/o una violació de dades,
el tema és quan ha de passar.
Igualtat de gènere. Els empresaris, els inversors i el públic en
general estan cada vegada més alineats darrere d’un moviment

de suport a la igualtat de gènere. La manca d’adherència al 0%
de tolerància i al 100% de compliment, exposa a les empreses
a un gran risc de reputació.
La cultura del lloc de treball. És probable que el potencial
per atreure i mantenir els millors talents es formi a través dels
beneficis intangibles com l’entorn laboral, les hores de treball
flexibles i els valors organitzacionals.
Twitter substitueix el periodisme. Les històries en mitjans de
comunicació i els informes periodístics ja no estan impulsant les
relacions públiques de la manera en què els tweets ho estan
fent, i probablement, seguiran dominant les xarxes socials.
Els millennials encara importen. La presència activa dels
millennials en xarxes socials, l’ús voraç de dispositius mòbils
i la creença en la responsabilitat social, fan que siguin molt influents en la formació de valors corporatius i innovació.
Us oferim la versió gravada de la presentació pel Reputation
Institute de l’estudi sobre les macro tendències que marcaran la
reputació aquest 2019. CLIQUEU AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – Infografia: Press Corporate Com)
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Deloitte apunta assistents digitals i
ràdio com tendències per a 2019

recollides per la consultora en el seu informe de Prediccions
sobre Tecnologia, Mitjans i Telecomunicacions (TMT) 2019 presentat aquest dijous a Madrid.
Un dels responsables de Deloitte Espanya, Fernando Huerta,
ha dit en l’acte que els altaveus intel·ligents donaran el salt als
negocis, mentre que ara s’estan incorporant preferentment en
les llars per accions com activar música, reproduir programes
televisius o controlar la llum i la temperatura de la llar. Aquests
dispositius guanyaran presència per exemple en restaurants o
en habitacions d’hotels per millorar l’atenció al client, i també
s’inclouran aquests dispositius en els processos de fabricació
en la indústria, ha explicat l’expert.

Els altaveus intel·ligents que integren assistents virtuals per
respondre i realitzar accions com activar el televisor augmentaran la seva presència al mercat el 63% en 2019 i es convertiran
en el dispositiu connectat amb el creixement més accelerat a
nivell mundial, segons les prediccions de Deloitte.

Deloitte calcula que el sector dels altaveus intel·ligents connectats a internet arribarà a un valor de 7.000 milions de dòlars en
2019, i s’arribarà a una base instal·lada de més de 250 milions
d’unitats a final d’any.

La democratització de la intel·ligència artificial per l’auge de la
tecnologia en “el núvol”, el creixement dels esports electrònics
o eSports un 32% mundial, l’augment més que mai del consum
de mitjans i l’arribada del 5G són altres previsions per 2019

Aquests dispositius tenen grans possibilitats de créixer a més
en països no anglòfons, i la seva oferta lingüística pot ampliarse a clients que parlin xinès, francès, espanyol, italià i japonès
a principis d’aquest any, segons l’informe.
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L’informe destaca que la Ràdio és la menys afectada per les
tecnologies digitals: l’augment esperat dels ingressos per ràdio
és només de l’1%. No tant. Tenint en compte que els altres mitjans tradicionals han vist caure la facturació al llarg dels anys,
però, cal destacar la notícia. Segons Deloitte, la ràdio ha de
ser una excepció en un context de profunda transformació provocada per mitjans digitals, i pot arribar a ser afectada dràsticament per ells com altres mitjans. L’informe afirma que la por
que havia que la ràdio seria suplantada pel vídeo o per streaming no es confirma a la pràctica. S’aprofita, va dir, ja que pot
ser escoltat per una persona mentre fa altres activitats. I d’altra
banda: mantingut aquest ritme, l’aposta és que l’audiència de
ràdio serà superior a la televisió el 2050
La consultora també preveu que el 2019 les xarxes sense fils
5G arribin a economies d’escala. De fet, una mica més de setanta operadors van realitzar ja proves amb aquestes xarxes
d’ampli abast en 2018 i per a finals d’aquest any 25 d’aquestes
llançaran aquest servei almenys en part dels seus territoris, i
se’n sumarien altres 26 l’any 2020.
Podeu accedir a l’informe de tendències de Deloitte CLICANT AQUÍ
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: elnuevodiario.com)

La combinació de formats i el
màrqueting de micro-influencers,
entre les tendències més destacades
de 2019

El 40% de la població mundial utilitza xarxes socials. De fet,
segons diversos informes de la indústria, els consumidors inverteixen en elles una mitjana de dues hores diàries. Què ens
espera 2019 en aquest àmbit? La cinquena edició de l’informe
Social Media Trends, de Kantar Media, mostra els canvis més
destacats que es produiran en aquest terreny durant l’any i les
oportunitats que representen per als professionals del màrqueting i la comunicació.
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• El model publicitari en xarxes socials es reinventa. Tant
els grans grups com les plataformes socials més petites comencen a explorar noves vies d’ingressos, diferents de la publicitat convencional, que inclouen des del desenvolupament de
nous productes, com els altaveus intel·ligents, fins a la creació i utilització de noves tecnologies de Realitat Augmentada i
intel·ligència Artificial.
• Fugir dels algoritmes? Actualment, no existeix una regulació en aquest terreny, ja que l’impacte dels biaixos introduïts
per aquests algoritmes no és molt conegut encara. No obstant
això, els usuaris volen controlar la informació que se’ls mostra,
i aquestes dades esbiaixades influeixen en les seves opinions.
La preocupació creixent per la privacitat i l’entrada en vigor de
la GDPR regularitzarà la situació actual.
• Les marques llancen les seves pròpies plataformes socials. Cada vegada són més les marques que s’uneixen a
aquesta tendència amb l’objectiu de reunir als seus consumidors en una mateixa plataforma per abordar els temes que més
els interessen i enfortir la seva relació amb ells.

• Les xarxes ja no es limiten exclusivament a l’àmbit social. Al llarg del 2019 i en els propers anys sorgiran aliances
amb grans marques per tal d’invertir de manera conjunta en
altres sectors com la salut o l’educació. La capacitat de negoci
d’aquestes companyies, abans únicament “socials”, augmenta
cada vegada més.
• El Màrqueting d’influència es transforma. El paper dels influencers en xarxes socials evolucionarà amb l’objectiu d’ajudar
les marques a optimitzar la seva inversió publicitària. El repte actual és crear comunitats i amplificar, però això només ho
aconseguiran aquelles marques que tinguin en compte les motivacions dels seus influencers i els mostrin la relació que volen
construir amb ells.
• L’èxit estarà en la combinació de formats. El contingut de
vídeo seguirà sent el pilar de l’estratègia de Facebook, un dels
grups més importants. No obstant això, el sector és conscient
que el contingut evoluciona i ja no és suficient apostar únicament per aquest format. En els últims anys, les principals xarxes socials s’enfocaran en el que realment funciona: la interactivitat amb l’usuari.
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• L’aposta per l’entreteniment. Facebook, Snap o YouTube
estan desenvolupant i llançant jocs amb l’objectiu d’oferir valor afegit i augmentar el grau d’interacció en les seves xarxes.
Això suposa una gran oportunitat per a les marques, que poden patrocinar o anunciar els seus productes i serveis a través
d’aquesta via.
Andy Brown, CEO de Kantar Media, conclou que “aquest panorama canviant pel que fa a xarxes socials és un repte per a les
marques. Us oferim més informació al informe complet, només
cal CLICAR AQUÍ (Font i infografia: Kantar Media)

La despesa programàtica de
visualització es troba en formats mòbils
L’estudi AdEx Benchmark H1 2018 revela que la despesa en
publicitat mòbil ha creuat la marca de 10.000 milions d’euros
i s’acosta a un 50% de la despesa en publicitat digital. L’últim
Informe Europeu sobre el dimensionament del mercat programàtic publicat per IAB Europe i IHS Markit mostra que més de
la meitat de la despesa programàtica de visualització es troba
en formats mòbils.

El vídeo ha augmentat en més de 4 vegades la visualització total i ara representa el 30% del segment de visualització. Aquesta expansió de vídeo ha augmentat la part total de la pantalla
del mercat general d’inversió en publicitat digital.
El creixement publicitari de la publicació continua superant
la recerca; la visualització va créixer un 12,3% i la cerca un
10,2%. La pantalla va assolir els10.000 milions d’euros en l’H1
2018, que representava el 40% de la publicitat digital total, mentre que la cerca representava el 46%. La publicitat de display
continua experimentant un fort creixement a Europa Central i
Oriental; en H1 2018 va créixer un 17,9% enfront de l’11,2% a
Europa occidental. De fet, la regió CEE va contribuir a impulsar
el creixement global amb un augment del 17%, mentre que els
mercats més madurs d’Europa occidental van experimentar un
creixement del 9%.
Mirant cap al futur IHS Markit estima que la despesa en publicitat digital superarà els 50.000 milions d’euros l’any 2018. Els
lectors d’El Butlletí poden accedir a l’informe complet CLICANT
AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El País, de la mà de Shackleton,
presenta: “I tu què en penses?”.
Amb l’objectiu d’enfortir la seva imatge i incrementar la connexió amb els seus lectors i la societat espanyola, El País, presenta: “I tu què en penses?”. Després d’anys sense llançar
una campanya d’imatge, la marca aposta per una campanya
360º -amb Shackleton- i posa en valor el seu posicionament
des de la diversitat, la transparència, l’honestedat i la humilitat,
plantejant un retorn als valors essencials de la marca , posant
el lector en el centre, segons els creadors de la campanya, que
gira entorn a un discurs plural que “emociona, implica i li retorna
el protagonisme al propi lector”.
La campanya compta amb un mix de mitjans integrat per: digital, gràfica, ràdio, exterior i cinema, destacant una ferma aposta
pel mitjà digital per arribar al target de la mà del data des del
primer dia de campanya que permeti la implementació d’acord
amb segmentacions afins.
Segons el diari, “amb aquesta campanya de marca desitgem
tornar a connectar amb els lectors, amb els freqüents, amb els

ocasionals i també amb aquells que no ens trien com a primera
opció per estar informats, és molt important per a nosaltres,
portar de tornada els valors i atributs que com marca sempre
han format part del nostre ADN que s’han mantingut immutables des de l’origen”. (Font: Programa de la Publicidad)
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Com saltar-se el bloqueig de
les operadores a un lloc web de
descàrregues des d’Espanya
Per Toni Castillo / Genbeta

Arribats a aquest punt, en el qual ens trobem que un contingut
web està bloquejat pel nostre operador a les nostres contrades,
com pugui ser un país com Espanya o un altre qualsevol, ja
està tot perdut? La resposta és no. Si el nostre ISP ens bloqueja l’accés a una pàgina web, hi ha formar d’evitar-ho
Dos mètodes per evitar un bloqueig. El primer, usant una xarxa
privada virtual. Per als que no ho sàpiguen, una xarxa privada
virtual o VPN per les sigles en anglès, és una tecnologia que
permet establir una extensió segura de la xarxa d’àrea local
sobre una xarxa pública o no controlada com internet encriptant
i canalitzant el trànsit que es produeix entre un equip i un altre.

No hauria de ser el freqüent, excepte en comptats casos, però
en ocasions succeeix: el nostre proveïdor d’internet bloqueja
l’accés a una pàgina web. Existeix, és a la xarxa, però des del
nostre ISP no es pot accedir. Això pot succeir per manament judicial, per la qual cosa només cal acatar la decisió, o per altres
raons. El més habitual, al marge de censures, és el bloqueig de
llocs de descàrregues.

Gràcies a un servei VPN, hi ha alguns gratuïts tot i que la majoria són de pagament, podrem accedir al contingut en qüestió
no disponible al nostre país o regió gràcies a aquesta connexió
anònima. El nostre ISP no sabrà que estem accedint a un web
bloquejada i, per tant, no podrà bloquejar-ne l’accés.
En qualsevol cas, el procediment per a utilitzar una xarxa privada virtual sempre serà el mateix i similar entre plataformes
que ofereixin aquesta opció. Instal·larem la VPN, pot ser que
se’ns ofereixi com a aplicació per al nostre sistema operatiu
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o com a extensió per al nostre navegador, i la activarem. En
el procés d’instal·lació, posada en marxa i configuració, se’ns
indica com procedir. Amb el servei instal·lat al nostre equip, els
intents per accedir a un lloc bloquejat com pugui ser una web de
descàrregues quedaran anonimitzades de cara a la companyia
proveïdora del nostre accés a internet. Si la VPN funciona com
hauria de ser, tindrem accés lliure al contingut, com si no existís
el bloqueig.

substitució del que ens filtra i bloqueja contingut? Doncs els de
Google, OpenDNS o Cloudflare, per exemple. I com es configuren? Us oferim l’article complet de Toni Castillo a Gembeta on
trobareu de manera fàcil tots els passos a ser. Aneu a aquest
enllaç. (Font: Genbeta – Infografia: Xataca)

Google vol acabar amb els abusos
que pertorben les eleccions

El segon mètode és modificar els nostres servidors DNS. Una
manera de bloqueig habitual és el filtrat o suplantació de DNS.
Si un servidor d’aquest tipus es troba configurat per bloquejar
l’accés a un lloc, després de comparar la nostra petició d’accés
a una web amb les seves llistes negres ens donarà una resposta negativa. O hi haurà un error, o ens conduiran a una web que
no és la sol·licitada o no es produirà una reacció i semblarà que
el web està caiguda.
Sent així el tipus de bloqueig, podrem procedir a saltar-nos el
bloqueig modificant els servidors DNS. Això sí, alguns operadors no permeten utilitzar segons quin DNS, però en general
és un mètode que pot funcionar si, com dèiem, el mètode es
produeix des d’aquests servidors. Quin DNS podem utilitzar en

En l’era de les Fake News, la preocupació per la desinformació
augmenta a mesura que s’acosten les eleccions, un moment en
el qual resulta essencial poder accedir a informació acreditada
i veraç i les eleccions al Parlament Europeu seran un moment
clau i des de Google estan fent un esforç per prevenir els abusos relacionats amb les eleccions, abans i durant les mateixes.
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Equips d’experts en la matèria i Google estan treballant en estreta col·laboració per identificar i detenir un ampli espectre de
possibles abusos que poden anar des d’atacs de phishing promoguts per l’Estat, fins atacs que intenten alterar mapes perquè la gent no pugui trobar el seu centre de votació. “Treballem
constantment per aconseguir que els usuaris tinguin accés a un
contingut acreditat i millorem els nostres sistemes per combatre els efectes de la desinformació”, asseguren des de Google
Espanya.
L’objectiu és que se celebrin eleccions lliures i justes. Mai ha
estat més necessari defensar periodistes, campanyes i partits
polítics, ONG i grups de supervisió electoral dels atacs digitals
que poden utilitzar milers d’ordinadors per saturar els servidors
d’un lloc web i deixar-los sense connexió, impedint que els votants obtinguin informació oficial quan més la necessiten. I és
que, al cap i a la fi, són ells els que garanteixen que les persones puguin estar informades durant els períodes electorals.
Per això, Project Shield utilitza la infraestructura de Google per
protegir els llocs de notícies independents dels atacs de denegació de servei (DDoS) i, a partir d’ara, Jigsaw oferirà a les
organitzacions de tot Europa, de manera gratuïta, una potent

protecció contra aquest tipus d’atacs. Desde Google també
s’estan posant en marxa noves polítiques i processos per verificar als anunciants de cara a les eleccions parlamentàries de la
UE. Qualsevol que vulgui publicar anuncis relacionats amb les
eleccions europees en les plataformes de Google ha de proporcionar documentació que demostri que és una entitat amb seu a
la Unió Europea o un ciutadà d’un país membre de la UE.
“Al costat d’això, proporcionarem informació sobre cada anunci per deixar clar als votants qui paga per aquesta publicitat”, asseguren des de Google Espanya. Això inclou anuncis
d’organitzacions polítiques, partits, suport a causes polítiques o
recaptació de fons i candidats i polítics a nivell individual. (Font:
blog Google – Infografia: Reason Why)

Facebook llança una nova
funcionalitat per oferir més seguretat
a marques i anunciants
A més de tenir major control sobre els anuncis que es publiciten a la xarxa social, el Facebook Màrqueting Partners (FMP)
ofereix solucions a les companyies per crear les seves prò-
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pies llistes de bloqueig i publicació. La proposta inclou llistes
d’editors i informes de lliurament dels mateixos amb els quals
els anunciants poden comptar per crear les seves pròpies llistes de bloqueig, eliminant editors i aplicacions específiques de
la publicació d’anuncis a Facebook, articles instantanis i xarxa
d’audiència. A més, els anunciants també podran treballar amb
tercers per administrar precisament aquests controls de seguretat de marca per tenir una millor visió sobre les campanyes
que implementen a la xarxa social.
Així, DoubleVerify i OpenSlate s’han convertit en les primeres
companyies que es certifiquen en la nova funció de seguretat
de marca del programa Facebook Màrqueting Partners (FMP).
Aquesta nova funcionalitat reconeix a les empreses que ofereixen solucions que poden ajudar els anunciants de Facebook
a revisar les opcions de contingut i controlar on apareixen els
anuncis.
DoubleVerify proporciona programari de mesurament de màrqueting, dades i anàlisi que s’autentiquen la qualitat i efectivitat
dels mitjans digitals per a les marques i plataformes de mitjans
més grans del món. El sistema de classificació de contingut
independent de OpenSlate permet als professionals de màr-

queting visualitzar, optimitzar i automatitzar les decisions de
segmentació en les plataformes de vídeo més grans del món.
(Font: El Publicista)

Quartz AI Studio llança una plataforma
de codi obert per ajudar els periodistes
L’editor nord-americà ofereix als periodistes sense habilitats de
codificació un conjunt d’eines gratuïtes que els ajuden a escriure millors històries orientades a dades. La iniciativa està liderada per John Keefe, arquitecte tècnic de Quartz per a robots i
aprenentatge automàtic. L’objectiu del projecte és compartir les
eines amb el major nombre possible de periodistes.
Les eines de machine learning disponibles a través de la plataforma poden ajudar els periodistes a analitzar dades, encara
que no tinguin coneixements de codi o matemàtiques. Algunes
de les tasques en les que poden facilitar la vida dels periodistes són: categoritzar (per exemple, marcar els missatges com
“importants” o “spam”), detectar patrons dins de grans conjunts
de dades (ja siguin paraules, números o imatges) , i fer prediccions basades en el que va succeir en el passat.
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Podeu ampliar la informació i saber com dirigir-se a Quartz AI
Studio des d’aquest enllaç al butlletí de Journalism. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Eina per crear fotos d’estoc pròpies
com si fos un trencaclosques
Si bé a Internet no falten opcions per descarregar fotos gratis i
lliures d’ús, la nova eina de icons8 per armar les teves pròpies
fotos d’estoc a partir de diferents models, objectes i fons, ofereix una alternativa força especial. El seu nom és Photo Creator i amb ella pots crear una foto bastant realista en pocs
clics i descarregar-la en format PNG o PSD per editar en Photoshop. No necessites registrar-te i tot és completament gratis.
L’editor de Photo Creator és molt simple i extremadament fàcil
d’utilitzar. Només has de fer clic en “Create your first photo”
i triar una imatge nova o començar a partir de qualsevol dels
exemples de la galeria.
Veurem tres elements principals. Un menú de cerca a la part
superior des del qual pots buscar a través dels diferents elements per compondre-les. Al costat d’aquest veuràs un menú

de selecció en el qual pots triar la resolució de la teva foto,
i el botó d’exportar que faràs servir quan estiguis llest i des
d’on decidiràs el format de descàrrega. El més important està
a l’esquerra, el menú amb els models, objectes i fons que pots
combinar per armar la teva pròpia imatge d’estoc, a més d’una
opció per inserir text.
Només és qüestió de fer clic en cada element per afegir i arrossegar amb el ratolí per triar la posició i la mida. Pots crear des
combinacions ridícules i hilarants, a coses bastant serioses i
clàssics de les fotos d’estoc amb models bastant sobreactuats.
Tots aquests elements provenen de la llibreria de fotos d’estoc
d’icons8, i es troben sota una llicència Creative Commons CC
BY-ND 3.0. Això vol dir que són lliures tant per a ús comercial
com per a ús comercial sempre que enllaços al lloc web per
donar crèdit. (Font: Genbeta)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Stories: recuperant la cultura de
l’efímer
Per José Luis Orihuela / eCuaderno.com

consumeix contingut en els mitjans socials. Enrere queden els
continguts indelebles navegables en un timeline infinit: les noves generacions són cada vegada més conscients de l’impacte
de la petjada digital i prefereixen no deixar rastres, alhora que
privilegien les actualitzacions immediates del seu cercle més
proper.
Hi ha en les stories una recuperació de la vella cultura de l’oralitat
i de la absència de registre, que caracteritza les trobades cara a
cara i les converses telefòniques de veu. La fugacitat d’aquestes
experiències no les fa necessàriament superficials, al contrari,
permet recuperar bona part de la espontaneïtat que desapareix
en els entorns cristal·litzats per sempre per un suport.

Compartir continguts visuals de durada efímera mitjançant
aplicacions mòbils s’ha convertit en el nou estàndard d’ús de
les xarxes socials entre els més joves. Les stories, llançades
per snapchat a l’octubre de 2013 s’han anat estenent a totes
les plataformes socials (Instagram Stories a l’agost de 2016,
Whatsapp Status al febrer de 2017 i Facebook Stories al març
de 2017). Mireu aquest video.
Fins als Moments de Twitter i les Sèries de Medium revelen un
canvi de paradigma sobre la manera en què es comparteix i

En una plataforma com Instagram s’aprecia el contrast evident
entre la perfecció vital i estètica que intenta representar-se amb
cada fotografia, i la fluïdesa, informalitat i absència de pretensions que caracteritza les stories.
Enfront de la congelació fotogràfica de un moment perfecte (assajat prèviament i editat a posteriori amb filtres), les stories encapsulen de manera transitòria un fragment narratiu , no editat,
de la vida mateixa. El context immediat de l’usuari es converteix
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en el nou contingut, i la càmera del telèfon substitueix el teclat
com a mecanisme idoni de codificació.
El caràcter efímer d’aquestes històries evanescents allibera els
usuaris de les constriccions de fons i forma que projecten, sobre el contingut, les formes de comunicació destinades al arxiu.
Les stories són un esbós descartable, mentre que les fotos,
els missatges i els tuits són registres permanents que acaben
construint (o destruint) la nostra biografia.
Recuperar la màgia natural de les experiències efímeres per als
amics pot ser una forma d’oxigenar a les xarxes de la impostura
dissenyada de tants moments perfectes que només busquen
l’afalac dels desconeguts. (Infografia: Información Musical)

10 consells per crear una contrasenya
a prova de ‘hackers’
Sabies que 7 de cada 10 usuaris utilitzen la mateixa contrasenya per a diferents comptes de correu electrònic? Si tu ets
un d’ells, et convé canviar d’estratègia utilitzant els 10 consells
que comparteix amb El Butlletí de l’AMIC IMF Business School.

Fa uns dies es feia publica la notícia que prop de 800 milions
d’adreces de correu electrònic havien estat `hackejades’ en una
operació anomenada Collection # 1 , que suposaria el major robatori de dades de la història. No obstant això, de tots aquests
comptes només es troben 22 milions de contrasenyes úniques.
Això vol dir que 7 de cada 10 usuaris repeteix contrasenya a
Internet. Per aquest motiu, i coincidint amb la celebració del
Dia Europeu de la Protecció de Dades (28 de gener), IMF
Business School ha elaborat un decàleg amb 10 consells per
aconseguir una contrasenya a prova de ‘hackers’ que ajudi a
mantenir les dades a excepte:
1. Quant més completa, millor. Utilitzeu un mínim de vuit
caràcters i, al seu torn, combini majúscules i minúscules, nú-
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meros o caràcters especials per multiplicar el temps de hackeig.
2. Reutilitzar està prohibit. Utilitza contrasenyes diferents per
a cada compte, ja sigui de correu com perfils en xarxes socials
o bancària. D’aquesta manera, si una fos hackejada la resta
continuaria fora de perill.
3. Memòria d’elefant. Res d’anotar-la en un post it i deixar-lo
al costat de l’ordinador. D’aquesta manera, ajuda a qualsevol a
entrar en el compte i a accedir a totes les dades.
4. 123456789. Eviteu claus comunes i fàcils de desxifrar com
nom, dates de naixement o codis recurrents.
5. Gestors de contrasenyes, els millors aliats. Aquests serveis ajuden a aquells que tenen problemes per memoritzar contrasenyes o que manegen un nombre considerable d’elles.
6. Res del document “claus”. Molts guarden a l’escriptori un
document amb totes les contrasenyes, una catifa vermella per
als intrusos.
7. Apostar per les preguntes. Aquesta doble barrera redueix
les possibilitats que el compte sigui hackeada.
8. Adéu al “recordar clau”. Aquesta opció pot semblar meravellosa, però es transforma en un error fatal si perdem o compartim el nostre ordinador o dispositiu.
9. Periodicitat. Canviar les contrasenyes regularment augmenta la seva seguretat.

10. Alerta! Tafaners! Oculteu sempre la contrasenya mentre
s’introdueix. Mai se sap qui pot estar mirant.
I ara a seguir els consells! (Font: IMF Business School)

Primers resultats del Codi de pràctica
de la UE contra la desinformació
Les plataformes en línia han presentat un primer informe
d’implementació que defineix l’estat de les mesures preses per cadascun d’ells per complir els seus compromisos en virtut del Codi
de pràctiques sobre desinformació. La Comissió de la UE acull
aquestes accions, però demana a les plataformes en línia que intensifiquin els seus esforços en les eleccions europees de 2019.
Les plataformes en línia i les associacions comercials que representen el sector de la publicitat han presentat un primer
informe d’implementació que estableix l’estat de les mesures
adoptades per complir els seus compromisos en virtut del Codi
de pràctiques sobre desinformació. Els informes mostren
que s’han d’implementar més en altres àrees per millorar la fiabilitat de l’ecosistema en línia i la protecció dels usuaris.
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El seguiment del Codi de pràctica forma part del Pla d’acció
contra la desinformació que la Unió Europea va adoptar el passat mes de desembre per crear capacitats i reforçar la cooperació entre els Estats membres i les institucions de la UE per
abordar de forma proactiva les amenaces que comporta la desinformació. (Font: ec.europa.eu)

pressions als professionals de la informació”. El document, vigent encara avui, és una mostra més del col·lectiu periodístic
per exigir respecte i llibertat a la feina de tots els professionals
que treballen als mitjans de comunicació. (Font: CPC)

Prou coaccions als periodistes

El Termcat publica la Terminologia de
la fotografia digital

El Col·legi de Periodistes de Catalunya expressa la seva preocupació i condemna per la detenció produïda a Girona, sense
ordre judicial, del fotoperiodista Carles Palacio per uns fets que
es van produir el passat octubre, quan estava cobrint la notícia
d’un tall a les vies del tren. Palacio anava degudament acreditat
i estava treballant per a La Directa i El Nacional.

El Termcat ha publicat en línia la Terminologia de la fotografia
digital, que recull més d’un centenar de termes seleccionats a
partir dels conceptes d’ús més habitual. Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les
denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents
en castellà i anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives.

Les llibertats de premsa i d’expressió són pilars bàsics de la
democràcia, i actuacions policials com la d’ahir les qüestionen
i suposen un atemptat contra els drets fonamentals de la ciutadania. El Col·legi recorda, a més, que ara fa un any es va
presentar en un acte unitari de tota la professió al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el manifest “Prou agressions i prou

Elaborat amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Fotogràfics
de Catalunya, el document es presenta com un primer conjunt
de terminologia bàsica obert a l’ampliació i l’actualització, per tal
de facilitar la comunicació en català en fotografia digital i ajudar
a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants.
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A Terminologia de la fotografia digital s’hi poden trobar termes
referits a càmeres i accessoris (càmera compacta, processador d’imatges i objectiu ull de peix), a procediments i tècniques
(sobreexposició i viratge), i a atributs (soroll digital i vinyetatge).
També a edició i publicació fotogràfica (àlbum digital i mapatge
tonal), i a tecnologia associada a les tècniques de fotografia
digital (píxel calent i píxel mort).
El Termcat remarca que aquest és un àmbit que en els darrers
anys ha estat objecte d’una “gran revolució”, cosa que ha implicat un “canvi significatiu” de tota la terminologia associada. La
Terminologia de la fotografia digital forma part de la col·lecció
Diccionaris en línia del web del Termcat, que actualment ofereix més de 130 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.
(Font: Termcat)

Formació al Col·legi de Periodistes
Indesign per a periodistes.- Barcelona. Divendres 8 i 15 de
febrer (de 10:30h a 13:30h) - En aquest curs, creat per Susana Alonso, els participants aprendran a familiaritzar-se amb
l’entorn de Indesign; a gestionar textos i gràfics, a importar tex-

tos des de Word sense perdre estils; a gestionar tipografies i
entendre en profunditat com estan creades les maquetes que
s’usen per a la producció editorial.
Com ens hem de comunicar a Twitter i Facebook.- Barcelona. Dimecres 13 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - En aquest
curs, a càrrec de Sílvia Llombart, treballarem sobre casos pràctics que durem a terme a classe, plantejarem situacions i aprendrem com comunicar a Twitter i Facebook a partir de la pràctica.
YouTube per a periodistes creadors. Com treure’n profit.Barcelona. Dijous 7 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - YouTube
és la plataforma de vídeos que permet, entre altres opcions,
mantenir-se al fil de la notícia o bé estar al corrent de campanyes corporatives. En aquest curs, dirigit per Ivan Comas, ajudarem a treure’n profit com a periodista, comunicador o gestor de
continguts.
Iniciación al SEO: SEO interno y longtail.- On line. Del dilluns 11 al 25 de febrer (10 hores) - L’objectiu d’aquest curs
totalment on line, dissenyat per Pilar Yépez, és entendre què és
SEO (SearchEngineOptimization) des d’una perspectiva global
i posar-lo en pràctica en la nostra feina com a professionals de

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
la comunicació. Per això, es partirà del concepte i funcionament
d’un buscador, analitzant com funciona la recerca i els resultats,
per passar després a les tècniques concretes per treballar el
posicionament orgànic, amb una pràctica que l’alumne realitzarà individualment.

Taller d’introducció al Wordpress.- Barcelona. Dijous 14, 21
i 28 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - Aquest taller, dirigit per
Xavier Codony, pretén donar les eines i els coneixements bàsics per a construir una pàgina web a partir de les plantilles de
Wordpress a neòfits en la matèria sense coneixements d’HTML.

Creació d’un pla estratègic de continguts digitals.- Barcelona. Dimarts 12 de febrer (de 09:30h a 14:30h)
L’objectiu del programa, impartit per Eva Sanagustín, és entendre com funciona un pla de continguts per ser més eficients en
la consecució dels objectius de l’empresa i també en la gestió
de recursos interns. És una eina estratègica que serveix per
assegurar-se que tots els canals corporatius s’actualitzen correctament.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions
CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)

Técnicas de Escritura Creativa.- On line. Del dimecres 13 al
27 de febrer ( 8 hores) - A través d’aquesta formació totalment
o line, a càrrec de Montse Sanahuja, els assistents aprendran a desbloquejar la seva creativitat; detectaran els punts
de millora dels seus textos; i començaran a dotar l’escriptura
d’intencionalitat i emocions, amb l’objectiu de que els seus continguts siguin atractius i diferenciats.
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Programadors i filòsofs en l’agència
de publicitat del futur
Per Control Publicidad

com seran les agències de publicitat en els propers anys. El seu
pronòstic apunta que l’arribada d’Internet of Things (IoT) permetrà avançar cap al Internet of Brands. La relació marquesconsumidors evolucionarà i estarà present en qualsevol lloc, en
qualsevol moment i a la velocitat de la parla. A més, serà més
cognitiva, ja que les marques sabran tot del consumidor: què li
agrada, on es troba, com se sent...

“Les agències el 2025 estaran poblades de programadors, matemàtics, sociòlegs, lingüistes i filòsofs”, assenyala el director
general d’Ogilvy Barcelona. “El` Internet of Things’ evolucionarà
a l’ `Internet of Brands’: les marques seran intel·ligents i des de
les agències haurem educar-les perquè es comuniquin amb els
consumidors”.

Les marques aniran aprenent dels seus consumidors i retroalimentant d’informació, la qual cosa permetrà que la comunicació
sigui cada vegada més personalitzada i s’anticipi als seus desitjos aconseguint, per tant, més efectivitat. “Haurem de entendre les marques com a programari intel·ligents”, apunta Urbea.
“Passarem de construir marques a educar-les en aquest nou
entorn tecnològic, en el que hauran de desenvolupar-se soles”.
Per tant, les agències crearan eines perquè les marques es comuniquin amb els seus consumidors. Per aquest motiu, afirma
que “les agències en 2025 estaran poblades de programadors,
matemàtics, estadístics, lingüistes, filòlegs, sociòlegs, filòsofs,
documentalistes i experts en continguts audiovisuals”.

Amb motiu del Dia de la Publicitat –el passat 25 de gener-, Jordi
Urbea, director general de Ogilvy Barcelona, reflexiona sobre

Dissenyar la veu i els sentiments de les marques
“Fins ara ens hem centrat en crear el propòsit i els valors de
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les marques, però en l’agència de 2025 caldrà crear també la
seva personalitat (crearem els seus sentiments) i el disseny de
l’experiència de marca ha de tenir moltes més capes més enllà
del to i del ‘look’: les marques tindran veu real”, afirma Urbea.
“Passarem del “costumer journey” al “costumer conversation”,
ja que les màquines hauran d’aprendre a comportar-se com humans”, explica Urbea.
Els pilars de l’agència del 2025:
1. La planificació.- ‘S’acabaran els `briefings’ estudiats i meditats amb temps! L’estratègia de relació amb el client s’haurà de
construir de manera ràpida per donar resposta a les marques
en poc marge de temps. Les decisions en aquesta part del negoci hauran de ser àgils i seran, com són ara, crucials.
2. Data i més data per al coneixement cognitiu i emocional
del consumidor.- En el màrqueting del futur, la tecnologia serà
la protagonista absoluta. Mitjançant sensors físics, rastres digitals, eines de geolocalització, etc., es poden crear sofisticats
sistemes d’anàlisi de dades cognitius i emocionals de l’individu.

A les agències, equips molt potents de Data hauran de comprendre amb exactitud com es comporta el consumidor i el component sociològic de les seves accions de compra.
3. La tecnologia i el ‘màrqueting tech’.- La publicitat haurà
de adaptar-se als canvis que la Intel·ligència Artificial (IA) provocarà en la manera en què marques i empreses gestionen la
seva relació amb els consumidors. Primer, perquè l’AI atorgarà
a bots i assistents virtuals un natural que potenciarà la seva
utilitat i farà més eficaces les campanyes. Segon, perquè els
chatbots seran habituals en l’atenció al client. Tercer, perquè les
aplicacions de missatgeria instantània es consolidaran com a
plataformes publicitàries que permetran que els usuaris generin
bots, de manera que per a les marques serà més real i accessible tenir un chatbot útil i de fàcil accés.
4. La creativitat hiperpersonalizada.- El coneixement cognitiu
i emocional del consumidor i l’aplicació de la tecnologia farà
que les marques hagin de dur a terme campanyes completament adaptades a cada consumidor. Ja no hi haurà una única
campanya per a tots els usuaris; ni tan sols una única per a
diferents sectors d’usuaris.
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Segons Urbea, “les comunicacions seran ultrapersonalizadas,
d’anticipació i predicció, interactives. Seran en temps real, es
llançaran en el moment just en què el consumidor estigui més
receptiu i en el lloc precís en què es trobi”.
S’obre un ventall de possibilitats per a la creativitat, que també
haurà de ser adaptada per a aconseguir una millor experiència
de cada usuari. Per tant, les decisions creatives en les agències
hauran de prendre forma de manera molt més ràpida. Segons
Urbea, “deixarem de vendre creativitats que no podem mesurar exactament, a vendre creativitats absolutament mesurables,
que puguin reformular-se en temps real a partir de les respostes cognitives i de comportament del consumidor”. “Farem creativitats ‘vives’ basades en el coneixement en temps real dels
consumidors, que es retroalimentaran constantment de la seva
reacció”, conclou. (Infografia: MBA & Educación Ejecutiva)
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Reptes de la premsa en llengua pròpia
al País Valencià
Per Moisés Vizcaino i Garrido, editor de Diari La Veu / Revista
Comunicació 21

El relat i la cosmovisió del món global, i el relat local i de proximitat del País Valencià, sense pràcticament mitjans de comunicació en català, ens condueix precisament a no existir pràcticament en llengua pròpia en el món de la comunicació (ni en
l’àmbit territorial, ni lingüístic, ni global). Just en el s. XXI, el
segle de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
Per a dades concretes sobre la situació minoritària de mitjans
en català al País Valencià, que són un 10,97% (de 851 mitjans,
97 són en català segons dades d’un corpus elaborat per la UV i
coordinat per Guillermo López), vos remet a l’interessant article
La castellanització del sistema comunicatiu valencià, de Francesc Martínez Sanchis, periodista i professor de la Universitat
de València.

Així, d’una banda, no cohesionem l’estricte i propi àmbit territorial valencià en llengua pròpia, ni expliquem ni interrelacionem
en llengua pròpia la nostra actualitat i realitat al conjunt de la
ciutadania valenciana. De l’altra, sense el sistema comunicatiu valencià (SCV) en llengua pròpia no és possible enllaçar ni
coordinar accions amb la resta de l’espai de comunicació del
català (ECC) de tot el nostre àmbit lingüístic. Per últim, no connectem en llengua pròpia amb l’àmbit global, és a dir, amb la
resta del món, perquè en l’actualitat no produïm comunicació ni
continguts audiovisuals, multimèdia i interactius en català que
siguin d’interès global.
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Per aconseguir construir una comunitat lingüística moderna,
viable, ben equipada i en peu d’igualtat amb les altres comunitats lingüístiques europees (tot superant la degradada situació
actual), és evident que hi ha un sector estratègic i imprescindible de la societat: el sector mediàtic, que és el que parla, informa, opina, analitza, debat i interrelaciona la resta dels sectors
socials. Apuntem per a la reflexió una sèrie de reptes essencials que han de resoldre els mitjans de comunicació al País
Valencià en català, si pretenen ser una eina imprescindible en
la normalització i la igualtat lingüístiques:
1) Resoldre el finançament i model de negoci per a fer viables i
sostenibles econòmicament les empreses editores.
2) Aportar valor als lectors i oferir continguts propis, de proximitat, d’alta qualitat, diversitat, originalitat, excel·lència i
d’avantguarda tecnològica.
3) Cooperar a través d’associacions, com l’AMIC, que estiguen al
servei de les empreses de mitjans de comunicació, que actuen amb
criteris de patronal, amb rigor i professionalitat, a fi d’impulsar accions
en benefici del conjunt dels associats i de ser els interlocutors vàlids
davant la societat, el món empresarial i les institucions públiques.

4) Articular el valencianisme mediàtic: mitjans elaborats en llengua pròpia i editats per empreses, entitats públiques i equips
professionals valencians, amb consciència i en clau de País
Valencià, bé de tot el territori, o bé de proximitat comarcal o
municipal.
5) Tindre transcendència i incrementar l’audiència per a crear
l’hàbit de llegir, escoltar, vore i consultar mitjans de comunicació
en llengua pròpia.
6) Contribuir a crear el corredor mediàtic català-valencià-balear
per enllaçar el SCV amb l’espai de comunicació del català.
Si la pervivència de la llengua al País Valencià en el s. XX va
passar, fonamentalment, pel món de l’educació, al s. XXI serà
pel món de la comunicació i del periodisme, o no serà. (Infografia: Diari La Veu)
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Cinc claus sobre el futur del
periodisme, segons el Fòrum
Econòmic Mundial
Per Laboratorio de Periodismo

El Fòrum Econòmic Mundial ha publicat cinc recomanacions
que s’han de tenir en compte sobre el futur del periodisme, prenent com a referència, en part, un informe del Reuters Institute, de la Universitat d’Oxford. L’article el signen precisament
dos representants d’aquesta universitat, Rasmus Kleis Nielsen,
professor de comunicació política i director d’investigació i Meera Selva, directora del Programa de Beques de Periodisme de
l’Institut Reuters.
Segons els autors, “l’auge dels mitjans digitals ha permès informar-se a les persones a tot el món, però també ha permès
difondre la desinformació i la demagògia i ha soscavat el finançament del periodisme professional tal com el coneixem. El
canvi d’un entorn de mitjans definit per la difusió i els diaris a
un entorn digital, mòbil i dominat per la plataforma és el canvi
més fonamental en la forma en què ens comuniquem des del
desenvolupament de la impremta, i estem a només trenta anys
d’un període que es remunta a la invenció de la World Wide
Web a 1989”.
Algunes tendències generals clau, apunta el Fòrum, es poden
documentar clarament, i en ocasions estan en desacord amb
gran part del que centra el debat públic.
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Aquestes són les cinc claus que el Fòrum recomana conèixer,
“totes amb el suport d’investigacions basades en evidència”.
1.- Les plataformes controlen l’accés a les audiències
Ens hem mudat, diu l’article, d’un món on les organitzacions de
mitjans eren guardians a un món on els mitjans encara creen
l’agenda de notícies, però les companyies de plataformes controlen l’accés a les audiències. Els mitjans de comunicació establerts tendeixen a estar al centre de les discussions en línia
de, per exemple, les eleccions, i sovint impulsen l’agenda.
“Però ens hem mudat d’un món on les organitzacions de mitjans controlaven tant el contingut com els canals i anàvem a
les notícies directament anant a una emissora o periòdic específic, a un món cada vegada més caracteritzat pel “descobriment distribuït”, on les redaccions de mitjans encara creen
contingut, però la gent accedeix a ell a través de canals com a
motors de cerca, xarxes socials i agregadors de notícies”.
En 2018, dos terços dels usuaris de notícies en línia enquestats
en 37 mercats diferents a tot el món “van identificar aquests canals
d’informació distribuïda com la seva principal forma d’accedir i trobar
notícies en línia. Entre els menors de 35 anys, tres quartes parts depenien principalment de les xarxes socials, els motors de cerca i similars.

2 .- Els temors per les bombolles de filtre estan fora de lloc
Els feeds de les xarxes socials, els resultats dels motors de
cerca i l’exposició incidental (on la gent es troba amb notícies
mentre fan altres coses en línia) “porta a les persones a fonts
d’informació més i més diverses. Si bé hi ha càmeres de ressò,
on les minories altament motivades seleccionen dietes de notícies aïllades i comunitats d’idees afins, els temors de les bombolles de filtre generades algorítmicament, actualment semblen
estar fora de lloc. La investigació empírica ha confirmat que
els motors de cerca i una àmplia gamma de diferents xarxes
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socials, incloent Facebook, Twitter i YouTube, demostren que
les persones poden utilitzar més fonts de notícies diferents, incloses fonts més diverses que no busquen per la seva pròpia
voluntat.
3.- El periodisme, sovint, està perdent la batalla per l’atenció
de la gent i la confiança
Si bé una petita minoria de lectors està summament interessada en les notícies i té accés a elles diverses vegades al dia,
un nombre molt més gran de persones accedeix a les notícies
menys d’una vegada al dia, indica el Fòrum Econòmic.

Segmentats per l’interès en les notícies i la freqüència d’accés,
“les dades de la nostra enquesta de 37 mercats mostren que
els més interessats en les notícies, el que accedeixen força
vegades al dia, representen només el 17% del públic, els de
llegir-les un cop al dia representen aproximadament la meitat
(48%) i els usuaris ocasionals, que accedeixen a les notícies
amb menys freqüència que un cop al dia, el 35%”, indiquen els
professors de la Universitat d’Oxford.
Aquests patrons d’ús de notícies apunten a “un futur amb una
desigualtat d’informació molt gran, no a causa de la falta
d’accés sinó a causa d’un interès limitat, un baix compromís
i, en alguns països, poca confiança en les notícies”, indica
l’informe.
4.- Models de negoci encara febles, el que debilita el periodisme i provoca vulnerabilitat
Fins i tot trenta anys després de la invenció de la World Wide
Web, la majoria del periodisme professional encara està finançat pels diaris. I es calcula que el 90% dels ingressos dels
editors a tot el món encara provenen de la impressió, apunten
els autors de l’article.
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En molts casos els ingressos digitals estan creixent lentament i,
on existeixen, estan sota una pressió considerable. La majoria
d’aquestes formes de finançament per al periodisme professional “disminuiran a mesura que seguim avançant cap a un
entorn de mitjans més digitals on les plataformes com Google i
Facebook capturen la major part de la publicitat, el que porta a
més retallades de llocs de treball a les redaccions”.
El risc aquí “no és simplement la reducció de personal i una menor cobertura de molts temes importants, sinó també un negoci
menys robust del periodisme, que serà més vulnerable a la
captura dels mitjans per part de l’Estat o de propietaris políticament motivats, ja la pressió dels anunciants”.
5.- Les notícies són més diverses que mai i, en molts casos, el bon periodisme és millor que mai
“És clar -apunten els autors de l’article- que la reducció de costos, la major pressió per produir més històries a través de més
canals i un cicle de notícies 24/7 ha portat a un gran volum de
periodisme més superficial. Alhora, els mitjans digitals també
han permès escoltar diferents veus marginades i oferir accés a
una gamma molt més àmplia de diferents fonts i punts de vista.
I el bon periodisme en molts països avui en dia és, en certa ma-

nera, millor que mai : més independent de les elits poderoses,
més accessible, més oportú, més informatiu, més interactiu,
més compromès amb la seva audiència”.
Cap a on ens dirigim?
Aquestes cinc tendències “no seran les mateixes en tots els
països. Es diferenciaran clarament segons el context cultural,
econòmic, polític i social. I amb el desenvolupament continu
de la intel·ligència artificial, els sistemes operats per veu i la
integració de mitjans digitals connectats en més i més objectes quotidians, estem clarament en les primeres fases d’aquest
canvi fonamental” , apunten els autors de l’informe, i afegeixen
que “a mesura que avancem, el periodisme professional independent serà més important que mai per ajudar les persones a
comprendre els principals reptes i oportunitats que tenim, des
dels esdeveniments locals del dia a dia fins als problemes globals. Però a mesura que canvia el negoci de les notícies, el periodisme també s’arrisca a tornar-se menys robust i, en última
instància, incapaç d’ajudar el públic a entendre el nostre temps
o exigir-li comptes al poder. Aquest desafiament només es veu
agreujat per una hostilitat política cada vegada més oberta cap
al periodisme professional independent, en el pitjor dels casos,
una veritable guerra contra el periodisme” .
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En absència d’informes professionals independents que proporcionin informació precisa, anàlisi i interpretació, indiquen
els autors, “el públic es recolzarà cada vegada més en fonts
i rumors interessats que circulen en línia i fora de línia, un
canvi que afectarà tant el procés polític com la societat civil
i l’empresa privada. Per tant, el periodisme professional independent és essencial tant per al bé públic com per a la política
i l’empresa privada”.
Us oferim complert l’estudi “Més important, però menys robust?
Cinc coses que tothom necessita saber sobre el futur del periodisme”, publicat per la Universitat d’Oxford i Nielsen. CLIQUEU
AQUÍ (Infografies: RI i Laboratorio de Periodismo)
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Mitjans de comunicació i democràcia:
l’augment dels perills
Per Romaine Jean, presidenta de Fondation Hirondelle / Bilan

Set líders, al voltant d’Emmanuel Macron, es van manifestar
en una tribuna de Le Monde per llançar una crida a la llibertat
d’opinió i expressió: “Nosaltres, caps d’Estat i de Govern, ens
comprometem per promocionar... “ Les grans promeses són
obligatòries només per aquells que les creuen, però qui haurien
imaginat que aquest credo s’hauria de repetir el 2018?
Reporters Sense Fronteres ha llançat el moviment d’informació
gratuïta, plural i fiable per a enguany, un pacte signat pels estats
i la creació d’un grup internacional d’experts sobre informació
i democràcia. Diversos premis Nobel, inclosos els americans
Stiglitz, l’iranià Shirin Ebadi i l’escriptor Mario Vargas Llosa,
s’uneixen al procés.

Creiem que les coses s’adquireixen, no ho són. La informació
és atacada per tots els costats i contaminada per manipulacions de tal manera que les democràcies arriben a tremolar.
Tota la base de valors establerta després de les guerres del
segle passat està en col·lapse. La declaració de drets humans
es signaria avui, es va preguntar recentment Angela Merkel?
Podria signar el dret d’informació independent per a tothom? La
resposta és incerta

És que els mitjans de comunicació, tots els mitjans de comunicació, començant pels de servei públic, estan debilitats per la
transformació digital.
Hi ha, en primer lloc, aquesta preocupant “sintonia dels temps”,
que afavoreix als líders que parlen en veu alta. El seu punt
comú és l’odi de les elits, de les quals formen part, i les amenaces contra els mitjans de comunicació, que utilitzen tots els
excessos per afirmar el seu poder. A Brasil, el candidat Bolso-
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naro va continuar amenaçant als mitjans durant la campanya.
Als Estats Units, la cadena CNN va rebre bombes de paquet. A
França, el cap dels rebels ha demanat als ciutadans que “pateixin la vida dels periodistes de France Info”, que investigaven els
seus comptes de campanya. I els exemples són infinits.
També hi ha aquesta influència global de Gafa, presa en endavant en repetits escàndols. El New York Times acusa a Facebook d’orquestrar una campanya de difamació contra el crític
financer George Soros, criticant-lo. Una empresa de relacions
públiques s’ha encarregat d’eclipsar la participació del grup en
la ingerència russa durant les recents eleccions dels EUA. Com
contrarestar la viralitat de “fakenews”? La resposta encara no
s’ha trobat. Al Congrés dels EUA, els demòcrates somien amb
mesures per “lluitar contra la influència corruptora dels diners
corporatius en la nostra democràcia”. La privatització del poder
de la censura ha mostrat els seus límits i ningú confia en Facebook per regular-se.
Internet ha permès una difusió increïble del coneixement, però
també l’augment de desinformació, rumors i odi. Els trolls com a
arma política nova! Un “empitjorament de les relacions socials”
denunciat pel professor de ciències de la informació, Arnaud

Mercier, es fa ressò d’un “ensaïment” de les relacions entre la
política i els mitjans de comunicació. I fins i tot les relacions
entre estats. Algú hauria imaginat un president americà ridiculitzant, a manera de tuit, un aliat francès amb la popularitat a
mig pal? Podríem imaginar que la política europea de defensa
s’encengui, en alguns missatges digitals.
“És urgent per protegir el nostre accés a la informació independent, plural, basada en fets, condició indispensable perquè
els individus formen lliurement les seves opinions i vàlidament
participen en el debat democràtic”, ha declarat Reporters sense
Fronteres. Comencem a mesurar l’extensió de tot plegat que
tenim aquí el senyals d’alerta. (Foto: CNN en espanyol)
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Espai mediàtic en valencià: esperança
continguda
Per Pere Giménez, redactor en cap / Comunicació 21

Actualment, tot i els símptomes de millora, el País Valencià presenta un mapa mediàtic en llengua pròpia descompensat i amb
nombroses mancances. Però, malgrat les dificultats, també hi
ha espai per a l’esperança, encara que sigui continguda.
Fent un cop d’ull ràpid al sistema de mitjans en valencià,
d’entrada és remarcable que no hi ha cap diari en llengua pròpia, i la seva presència es limita a seccions o pàgines puntuals
de mitjans com Levante-EMV o El Mundo, i gairebé sempre per
la via del patrocini de les administracions.
En premsa impresa el valencià s’ha de buscar en les diferents
capçaleres d’informació comarcal i local, així com en publicacions especialitzades i revistes històriques com són El Temps
i Saó.

La conjunció de la crisi econòmica general, la del sector i els
20 anys de polítiques del PP a la Generalitat no han estat la
millor combinació per a la salut dels mitjans de comunicació en
valencià, tant la dels públics com dels privats. El resultat del
període 1995-2015 (especialment els darrers vuit anys) va ser
l’ensorrament del sector audiovisual, el retrocés del valencià
en el conjunt de mitjans i una castellanització de l’espai comunicatiu.

En l’àmbit digital és on més ha crescut la presència del valencià: a banda de les propostes que el tenen de llengua vehicular,
com el Diari La Veu i diverses capçaleres locals, en els darrers
anys eldiariocv.es i Levante-EMV han posat en marxa edicions
en valencià, mentre que altres com els mitjans d’Ediciones Plaza incorporen esporàdicament articles en aquesta llengua.
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En el terreny audiovisual, abans de la recuperació d’À Punt
les propostes en valencià es reduïen a l’àmbit local, amb més
presència a les ràdios que a les televisions, tot i que amb els
anys han anat minvant el nombre d’unes i altres.
Brots verds
Malgrat les mancances i els entrebancs, la percepció generalitzada és que actualment s’està millor no només respecte de la
passada legislatura, sinó també en comparació amb fa un any.
“És evident que l’aparició d’À Punt TV i À Punt Ràdio representa un canvi important en el panorama audiovisual valencià. Es
tracta d’uns mitjans de comunicació amb vocació de servei públic, democràtic i pluralista”, aprecia Manuel Carceller, delegat
de Plataforma per la Llengua al País Valencià.
“L’arribada d’À Punt ha marcat un punt d’inflexió en el panorama periodístic i és la garantia que la nostra llengua té uns mitjans que la defensen, la promocionen i espenten la ciutadania
a usar-la”, assenyala la seva directora general, Empar Marco.
Amb tot, considera que el mapa mediàtic és “escàs i pobre” en
conjunt.

“En mitjans digitals hi ha una xicoteta obertura amb algunes
iniciatives com el Diari La Veu o altres que mantenen la versió
castellana i valenciana, eldiariocv.es o Levante.com. Però és
insuficient per poder afirmar que hi ha una aposta pel valencià
des del punt de vista comunicatiu. La comunicació està cada
dia més marcada pel tarannà i la ideologia empresarial. Els mitjans de comunicació lliures i independents són els que reforcen
la maduresa democràtica i, per tant, el pluralisme. La realitat
valenciana està lluny d’aquestes premisses tan elementals en
un bon sistema comunicatiu”, conclou Marco.
Francesc Martínez, periodista i professor de la Universitat de
València, troba que “la situació és encara de feblesa”, malgrat
valorar que la recuperació de la radiotelevisió pública valenciana “obri un procés d’esperança i d’avanç de la llengua” en el
sistema de mitjans. “Si bé la democràcia i l’autonomia han propiciat un creixement moderat dels mèdia en valencià, els nivells
d’oferta i de consum disten molt del que podríem anomenar un
mercat en vies de normalització”.
Martínez ho atribueix a un “retard històric” que no s’ha pogut
superar. “Més de tres dècades d’Estatut d’Autonomia no han
contrarestat segles d’actuació de l’Estat a favor de la llengua
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hegemònica, el castellà, fet que ha reforçat la tendència dels
mitjans privats a utilitzar l’idioma majoritari per raons de mercat lingüístic. 35 anys després de l’aprovació de la Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià (LUEV), el 1983, l’oferta dels mèdia
en català és encara molt baixa respecte del castellà”, explica.
“El panorama mediàtic valencià viu un moment de recuperació, sobretot pel que fa al sector audiovisual”, opina Noa de la
Torre, presidenta de la Unió de Periodistes Valencians. “Amb
l’obertura d’À Punt, tant la televisió com la ràdio, es podria dir
que s’ha tornat a un punt inicial en què la preocupació se centra
a consolidar l’oferta audiovisual en valencià”, afegeix.
Després del tancament d’RTVV el novembre de 2013, la taxa
d’atur entre la professió periodística va superar el 60%, segons
la UPV. “I no sols pel tancament dels mitjans públics, sinó per la
desaparició del sector audiovisual que vivia a l’aixopluc de Canal 9”, remarca Empar Marco. “Ara, també aquest sector està
en vies de recuperació. À Punt dona faena a més de 2.000
persones sense comptar la plantilla”, destaca.
Salva Almenar, director del Diari La Veu, també fa un balanç
positiu en termes relatius: “L’evolució dels darrers anys de

creixement de la informació en valencià amb les traduccions i
les seccions d’alguns mitjans permeten que parlem d’un increment”, ressalta.
Un altre brot verd de l’oferta comunicativa en llengua pròpia es
troba en uns mitjans digitals que “han viscut un moment de desplegament molt rellevant”, en paraules de Manuel Carceller. “La
salut del valencià és molt major en l’àmbit digital que en l’escrit
per una qüestió de model econòmic i de negoci, així com per la
tendència a l’alça en internet que es registra, en general, en tot
l’àmbit catalanoparlant”, raona Noa de la Torre.
En la darrera dècada, tal com es pot observar en el quadre
elaborat per Francesc Martínez, hi ha hagut una reestructuració
del sistema comunicatiu en valencià, amb una davallada dels
mitjans tradicionals (premsa en paper, ràdios i televisions) i un
increment dels mitjans i projectes digitals.
Subvencions als mitjans
El canvi de Govern a la Generalitat en la darrera legislatura,
amb el pacte del Botànic, també ha contribuït a l’actual clima
més amable amb l’ecosistema mediàtic, més enllà d’À Punt.
“Les ajudes a la difusió del valencià en mitjans de comunica-
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ció han sigut una eina imprescindible per veure molts mitjans
comunicar en la llengua pròpia”, admet Salva Almenar. Segons
ell, no ha estat l’únic factor, i ho exemplifica amb el mitjà que
dirigeix: “A la decisió (i el risc) empresarial de fer un gir a la
capçalera l’abril de 2017 i a la incorporació d’un nou equip cal
sumar el nou tarannà d’institucions i, cada vegada més, anunciants, que fan viables projectes com el nostre”, explica.
Noa de la Torre apunta com a “aspectes centrals” en la millora
“substancial” respecte d’anys precedents la recuperació de la
radiotelevisió pública i les subvencions als mitjans privats, cosa
que “ha permès guanyar espais fins ara impensables”.
No obstant això, la presidenta de la Unió de Periodistes adverteix que “la presència del castellà als mitjans de comunicació
valencians continua sent aclaparadora i, per tant, encara queda
molta feina a fer. De fet, la incorporació del valencià en alguns
mitjans majoritàriament escrits o parlats en castellà es realitza
en forma de ‘reserva índia’; és a dir, en espais molt concrets i,
a més, al voltant de temes també molt concrets com la cultura,
l’educació, l’esport tradicional, etc.”, afegeix.
Entre 2015 i 2017, la Generalitat ha concedit un total de
6.276.000 euros en ajuts als mitjans en valencià i als que tenen

el castellà com a llengua vehicular però en fan un ús regular.
“En tres anys s’han repartit quatre vegades més ajudes que en
tres dècades de governs del PSOE i PP”, destaca Francesc
Martínez. “Aquests incentius no sols estan garantint la supervivència dels mèdia en valencià, sinó que han incrementat considerablement l’ús del vernacle en els mitjans en castellà que
empren versions digitals doblades en valencià o determinats
programes de ràdio i televisió en valencià”, recalca.
Vicent Boscà, director de la revista Saó, és força crític amb
l’actual Executiu, malgrat reconèixer la millora respecte del precedent i l’esforç amb les subvencions. “Una de les coses que
més em preocupa és la ‘precarietat’ en la qual hem de conviure
tots els mitjans de comunicació que podríem dir històrics”, ja
que “sempre anem amb l’aigua al coll perquè no arribem, amb
normalitat, a final de mes”.
Les queixes de Boscà se centren més en la publicitat institucional i “l’aparició” de les empreses de mitjans. “La revista Saó
sembla que no existeix per a moltes conselleries”, assenyala
abans d’admetre que “és probable que esperàvem molt, massa,
del canvi de Govern”.
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Punts febles i forts
Els mitjans en valencià s’enfronten a diversos reptes i dificultats, la majoria compartides amb el conjunt del sector. “Les
mancances són sempre les econòmiques, la dimensió empresarial dels projectes, com hem vist fa poc amb el tancament
del diari Jornada”, lamenta Manuel Carceller. Al seu parer, caldria “crear més aliances entre mitjans de comunicació, com ara
diaris digitals, ràdios o televisions locals, per crear plataformes
informatives més potents”.

per tindre accés a una pàgina web en valencià o per rebre a
casa una revista?”, es pregunta.

Salva Almenar opina que el principal handicap és l’existència
d’un mercat reduït. “És fruit de dècades sense mitjans de referència, al marge dels públics, en valencià. Això ha portat que
els anunciants confien poc en aquests suports, dificultant el seu
creixement. Crec que de vegades ha faltat a alguns projectes
periodístics una adequada gestió empresarial que els fera viable”, apunta.

Als problemes econòmics, de model i estructurals, Empar Marco afegeix una altra mancança del panorama comunicatiu:
l’alfabetització mediàtica. “Per garantir un periodisme, el lector, el
consumidor audiovisual, l’oient… ha de ser exigent. És una obligació que els joves sàpiguen el context en què es mou el món de
la comunicació, els avanços i les mancances. Només així, oferint
ferramentes per interpretar eixe món es contraresten les males
pràctiques i es garanteix el dret a una bona informació”, afirma.

Per la seva part, Vicent Boscà considera que a nivell de mitjans s’està fent “un gran i bon treball, amb molta qualitat, molt
professional”. El problema, segons ell, “és més del país, de les
persones”, i de la seva poca o nul·la predisposició a gastar en
continguts periodístics. “Quanta gent està disposada a pagar

Tot i les mancances evidents, el panorama mediàtic en valencià
també compta amb diversos punts forts. Manuel Carceller ressalta, per exemple, “el bon treball i l’interès informatiu de la immensa majoria”, així com “la credibilitat i la qualitat informativa”.
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Per la seva part, Noa de la Torre cita com a positiu “una major
consciència de la necessitat d’incorporar la llengua pròpia en
mitjans que, fins ara, no l’havien tinguda”.
A més de la capacitat per contribuir a la normalització de la llengua, Salva Almenar destaca com a valor afegit la segmentació.
“En un moment on el mercat publicitari busca públics cada vegada més concrets per comunicar els seus missatges, crec que
la premsa en valencià actualment presenta un dels targets més
definits dels mitjans de comunicació”, diu al respecte.
Polítiques lingüístiques
Francesc Martínez considera que el sistema de mitjans en valencià està afectat per dues qüestions lingüístiques importants.
Una té a veure amb la realitat sociolingüística: “L’evolució dels
mitjans en valencià i la seua situació de feblesa es vincula estretament a la manca de normalització de l’ús social de la llengua i a l’enfortiment del castellà. Avui, malgrat la LUEV i l’escola
en valencià, és encara baix el nivell d’implantació de la llengua
en tots els àmbits socials i econòmics, i es constata un procés
de regressió lingüística del valencià”.

El 1985 parlava valencià el 59,5% de la població, mentre que
el 2015 era el 50,9%. A més, el 2015 sabia llegir bé valencià el
52,9% de la població enfront del 47,1% que no en sabia, mentre
que el 34,7% sabia escriure valencià davant del 65,3% que no.
L’altra mancança, segons Martínez, té a veure amb les polítiques lingüístiques de la Generalitat, fet que també explica la
debilitat dels mitjans en valencià dins de l’ecosistema comunicatiu. “El model valencià de política lingüística (basat en la
‘promoció de la llengua’ i no en la ‘normalització de la llengua’)
ha reproduït la diglòssia històrica i no ha trencat el procés de
substitució del valencià pel castellà”, assenyala.
El professor de la Universitat de València explica que amb el
PSPV al Govern (1982-1995) “es van posar les bases per recuperar l’ús normal de la llengua”, però després la política lingüística del PP (1995-2015) es va caracteritzar per “un continuisme
limitat en l’àmbit de l’ensenyament, la reducció de l’ús social
de la llengua a la mínima expressió, l’eliminació de les subvencions als mitjans en valencià i la potenciació de l’ocupació de
l’espai audiovisual per grups de comunicació en castellà”.
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En aquest sentit, recorda que els populars van concedir freqüències d’FM i llicències de TDT locals a grups de comunicació de Madrid, i al mateix temps van tancar RTVV i clausurar les
emissions de TV3 i Catalunya Ràdio al País Valencià, a més de
provocar el tancament de prop de 50 mitjans locals, comarcals i
especialitzats en valencià. “Els resultats han estat negatius per
a la llengua, la cultura i l’economia”, conclou Martínez.
Perspectives de futur
“Tots els mitjans de comunicació s’enfronten a un moment molt
difícil tant pel que fa a la difusió com a l’obtenció d’ingressos
econòmics. Aquesta situació es multiplica en el cas dels mitjans
en valencià que, en principi, hauran de dedicar els propers anys
a consolidar-se i eixamplar el públic disposat a informar-se en
la seua llengua”, apunta Noa de la Torre.
Salva Almenar diu que les perspectives de futur són compartides “en
prou mesura” amb la resta d’un sector en període de transformació:
“S’ha de buscar el nou espai que han d’ocupar els mitjans en el nou
món de les xarxes socials i la immediatesa”. Per als generalistes i
d’abast de país, com ara el Diari La Veu que dirigeix, Almenar creu
que la viabilitat passa per “trobar fórmules de cooperació privada que
creguen en publicacions en llengua pròpia (anunciants, inversors…)”.

Per la seva part, Manuel Carceller aposta perquè els mitjans
en valencià creïn xarxes: “Això, per exemple, en el món de les
ràdios locals seria molt interessant, i permetria augmentar-ne
l’audiència”, concreta. El delegat de Plataforma per la Llengua
també troba important continuar amb el desplegament tecnològic (emissió per internet de ràdios i TV locals i comarcals, podcasts de programes, redifusió en xarxes) i impulsar la recerca
de nous públics, principalment amb més espais pensats per a
infants i joves.
Francesc Martínez considera prioritari l’establiment d’un mercat
mediàtic en valencià “com un pilar indispensable de la normalització de la llengua i de la reconstrucció nacional del país”.
“Els valencians i valencianes tenim el repte de salvar la llengua
i d’articular un mercat cultural i de comunicació propi, connectat a la resta de la comunitat de llengua catalana”, afegeix al
respecte.
A curt i mitjà termini, el periodista i professor de la UV troba que
“és indispensable mantenir i consolidar el projecte de À Punt
Media; mantenir el nivell d’ajudes a la llengua en els mitjans;
aconseguir la reciprocitat dels mitjans públics audiovisuals de
les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià; i fomentar la co-
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municació en valencià en els mitjans digitals i les xarxes socials”.
Sobre À Punt Mèdia, la seva directora general es pronuncia en
la mateixa línia: “Esperem i confiem que el projecte d’À Punt
tinga el suport necessari per poder créixer i afiançar el valencià
i tots els criteris de bones pràctiques periodístiques i comunicatives amb què ha nascut. Si els mitjans públics donen exemple,
hi haurà generacions de bons periodistes i de bons receptors
de la comunicació”, rebla Empar Marco. (Fotografies: Travelodge i Unió de Periodistes)
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Perquè els mercats no salvaran al
periodisme

no qualsevol sistema de confiança mútua: els diners és el sistema més universal i més eficient de confiança mútua mai creat”.

Per James Breiner, consultor i professor / News Entrepreneurs

Per extensió, aquesta creença que els diners és la millor mesura del valor de totes les coses en la societat moderna -la pèrdua
d’un ésser estimat (pagament d’assegurances), el salari d’un
mestre o un director executiu, un barril de petroli -, ens ha portat
a confiar massa en els mercats.
Però molts estudis han demostrat que el mercat dels mitjans
valora la desinformació, el sensacionalisme, les xafarderies i
l’entreteniment per sobre dels valors socials, una cosa que es
pot veure en els ingressos i els guanys generats per la publicitat. Així és com Facebook i Instagram fan els seus diners.

Hi ha moltes expressions idiomàtiques que equiparen als diners
amb la credibilitat i la confiança. La manera en què les persones obtenen i gasten els seus diners sol ser l’expressió més
creïble del que valoren i de qui són.
Atribuïm tant valor als diners i a la forma en què expressa les
nostres creences que l’historiador Yuval Noah Harari va declarar en el seu èxit de vendes “ D’animals a déus. Una història de
la humanitat”: “Els diners és un sistema de confiança mútua, i

En posar tanta fe en la mà invisible dels mercats, hem devaluat
la importància de l’ètica, la credibilitat, la confiança i la comunitat (entre les meves altres lectures sobre el tema es troben una
columna recent de David Brooks, El preu de la civilització de
Jeffrey D. Sachs, i L’euro. Com la moneda comuna amenaça el
futur d’Europa, de Joseph E. Stiglitz).
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Llavors, és el mercat el mecanisme correcte per decidir què és
fiable i creïble? El periodisme que busca servir al públic en lloc
d’entretenir-lo, i perseguir fets verificables en lloc de publicar
xafarderies sensacionals té valor al mercat? Pot el periodisme
que intenta ser un contrapès al poder polític i comercial tenir un
futur comercial?
Una enquesta de l’Institut Reuters a 200 directors de mitjans,
editors i líders digitals de 29 països prediu que aquest any més
publicacions rebutjaran Facebook i altres xarxes socials quins
algoritmes han ajudat a difondre informació errònia.

estava seguint la llei. El missatge va ser clar: el mercat no té
consciència ni compassió.
El món del capital financer no vindrà al rescat del periodisme.
Els mitjans de comunicació compromesos amb el servei públic
hauran de monetitzar el seu capital social, és a dir, la confiança
que les seves audiències dipositen en la credibilitat del seu treball, la fiabilitat dels seus editors i periodistes, així com el compromís d’ajudar a les comunitats a resoldre els problemes que
enfronten cada dia.

I més de la meitat dels enquestats estan treballant en models
de subscripció i altres maneres de generar ingressos amb el
suport dels usuaris per reemplaçar la publicitat.

Molts dels mitjans que han tingut més èxit bregant els desafiaments de l’entorn digital han fet de la credibilitat el seu actiu
financer més important, i s’han ocupat de generar ingressos
dels usuaris.

Sense ajuda de la mà invisible
En la meva vida anterior com a editor d’un diari especialitzat en
negocis, vaig presidir una gran campanya de caritat i vaig trucar
al CEO d’un dels bancs d’inversió més grans del país. Em va
dir que la seva empresa no aportaria res a la campanya; que la
seva responsabilitat era maximitzar el valor dels accionistes. Si
els seus socis volien donar a la caritat, que així fos. Simplement

Informes recents mostren que aquesta estratègia està funcionant a nivell internacional per al New York Times, el Washington Post, i The Guardian. En els mercats nacionals, eldiario.es
d’Espanya, De Correspondent d’Holanda, Malaysiakini of Malàisia, i The News Lens of Taiwan han prosperat i sobreviscut
amb un enfocament que se centra en els interessos dels usuaris, no dels anunciants.
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Les publicacions estan començant a adonar-se que el periodisme i la informació pública són el que els economistes defineixen com un “bé públic”, és a dir, un producte o servei que
cap empresa vol brindar perquè no és rendible, com habitatges
de baixos ingressos o educació per a tothom, o la investigació
científica o l’enllumenat de carrer.
El mercat encara donarà cert suport al periodisme, perquè el
millor periodisme inevitablement atraurà a una audiència, i
aquesta atenció té moltíssim valor per als espònsors. Alguns
dels mitjans esmentats segueixen generant ingressos per publicitat. Però amb el temps, els espònsors s’enfrontaran el dia en
què el periodisme reveli algunes veritats incòmodes i no a tots
ells els semblarà un mercat agradable.
Una resposta de la comunitat periodística a la crisi de credibilitat
ha estat la creació de la Xarxa Internacional de Fact-Checking,
les 61 organitzacions s’han adherit als seus principis per a realitzar una “verificació de fets transparent i no partidista” amb
l’objectiu d’enfortir el periodisme. Òbviament estan responent a
una demanda del mercat: el mercat de les idees. (Il·lustració:
ForoCoches)
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