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”Els continguts locals són una
excel·lent palanca de conversió”
Per Fundación Luca de Tena / Laboratorio de Periodismo

Els diaris locals/regionals espanyols han estat, en alguns casos,
pioners en implantar un model de pagament per continguts. La
seva experiència, balanç i reptes han estat tractats en un panell inclòs en el Fòrum sobre models de pagament en mitjans
de comunicació, organitzat per Evoca. Hi han participat Alfonso
Nogales (director de Producte a Prensa Ibèrica Media); Óscar

Beltrán de Otálora (director de Desenvolupament Editorial del
grup Vocento), i Tomás García Morán (director d’Estratègia Digital de La Voz de Galícia)
Alfonso Nogales va recordar com va ser la implantació del mur
de pagament en alguns diaris regionals de Premsa Ibèrica: “El
2014 vam sortir amb 6 diaris del grup. Estàvem aterrits, no sabíem què podria passar... si perdríem audiència, si rebríem crítiques ... Però va sortir bé. Ni vam perdre audiència ni ens van
criticar. A més, va servir per accelerar la transformació digital.
Va ser un aprenentatge brutal”.
Nogales ha indicat que fa dos anys hi va haver un punt d’inflexió,
“quan vam fer la reflexió que és cert que el contingut és el rei,
però que sense màrqueting no s’avança. La competència seguia sense tancar i això és un escenari complicat. Però analitzant a l’audiència i sabent què volen, hem rellançat el model
de subscripcions. Hem empaquetat contingut, hem canviat el
disseny, hem posat en el centre una estratègia de Big Data per
segmentar usuaris...”
Oscar Beltrán, per la seva banda, va indicar que quan va començar el mur de pagament a El Correo el 2015, “vam ser molt
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prudents. Primer es va realitzar la transformació en les redaccions. Es va passar de buscar pàgines vistes a lluitar pel periodisme de qualitat. Sent un diari local és molt important conèixer
la teva societat, i això és més fàcil per a nosaltres que per als
diaris generalistes. El projecte es va anar estenent des del Correo a altres mitjans de Vocento. A hores d’ara El Correo té
15.000 subscriptors, Diario Vasco 8.000 i en total n’hi ha uns
30.000. Volem arribar als 70.000, i és factible. El subscriptor és
exigent i cal donar-li qualitat, i utilitzar el màrqueting d’una manera més intel·ligent. Però posar en marxa un mur de pagament
implica tenir molta paciència”.
Tomás García Morán va recordar que la primera experiència de
paywall de La Voz de Galícia va ser el 2015, amb un mur per
registrar usuaris. “Durant 3 o 4 anys, un usuari que arribava a
un llindar de consum, enteníem que calia registrar-lo. Fa dos
anys, vam prendre la decisió que ens donava igual el que feien
a Espanya, perquè no podíem fer res més que el que estàvem
fent nosaltres. Tot estava agafant un camí que, per a nosaltres,
no funcionava. Galícia té 2,9 milions d’habitants, i la nostra audiència digital era de 9 milions d’usuaris únics. A les botigues de
Galícia els donava igual tots aquests milions que teníem. Calia
anar en una altra direcció”.

“Fa dos anys -afegeix García Morán- es va prendre la decisió
d’anar al pagament per continguts. Al gener de 2018 ens carreguem un web en la qual viralitzàvem notícies, i que era el
30% del trànsit, procedent d’Espanya i fora d’Espanya. Al juny
de fa un any vam muntar un equip de subscripcions digitals. I
és un projecte de periodistes. Durant tot el curs planifiquem la
integració de redaccions, encara que les locals ja estaven integrades, però en la redacció central l’objectiu, en molts casos,
era enviar a les rotatives la millor informació possible. Canviem
i vam posar en marxa l’1 d’abril un mur metered, i des de maigjuny, estem ja tancant continguts. A un lector se li reclama que
es registri quan ha arribat a un llindar o vol llegir un contingut
determinat. A l’estiu tanquem 700 continguts i a l’agost vam fer
una anàlisi, i vam detectar que a la gent li interessava més una
anàlisi de quina és la listeriosi que una informació local de Betanzos. Hem tornat a canviar l’enfocament”.
García Morán apunta que s’han alineat els objectius i el treball
en la redacció: “Com jo dic, no és obligatori creure en Déu, però
és obligatori anar a missa. Cal creure en el que farem”.
Diferències dels mitjans locals amb els generalistes en un
entorn de pagament per continguts.- Sobre les característi-
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ques particulars que, en aquest entorn de pagament per continguts, diferència als mitjans locals dels generals, Nogales
ha apuntat que la principal diferència és “ la proximitat amb
l’usuari. Molts municipis no estan en l’agenda dels grans mitjans. Per tant, el contingut local, enriquit, és una bona palanca
de conversió. Als fanàtics els tenim. El problema és el heavy
user. Ens han de tenir com a referència, però no un dia o dos,
sinó contínuament. I això acaba convertint”. Nogales ha afegit
que tot i que el contingut local és una palanca de conversió important, no és l’única, “i hem comprovat que altres temes, com
ara informació de salut, també converteixen”.
Óscar Beltrán va revelar que, per exemple, les notícies que
més converteixen ara, per exemple a larioja.com, són les anàlisis polítiques del redactor local . “Això és evident, però també
ens premia la no ideologització. La gent et demana informació
baixant tot el que puguis cap a la informació local. Si et desvies,
et castiguen. És una palanca per fer bon periodisme. El local té
una fortalesa tremenda”.
García Morán va incidir que “tot i que decidíssim tenir 25 milions
d’usuaris, no seria un canvi important en el nostre benefici. Nosaltres aspirem a que quan la situació canviï, estiguem aquí.

Els que més anys portem. Nosaltres no segmentem ideològicament, sinó geogràficament, i això ens obliga a ser un híbrid
entre un model transaccional i d’adhesió. Una gent ens necessita perquè som útils i altres perquè volen que segueixi La Voz,
perquè sap que la gent estarà més ben informada. Això de dir-li
al lector que el bon periodisme cal pagar-lo, al lector li és igual”.
El director d’Estratègia Digital de La Voz de Galícia va afegir
que el seu mitjà se centra ara en analitzar “si el tipus de contingut que fem és l’idoni per a aquest escenari. Ha estat el millor
contingut per als últims 140 anys? Sí, però és el millor per competir en el món digital en un escenari de pagament? Això és el
que estem analitzant perquè si no hi ha reflexió, se segueix fent
el mateix. El corresponsal envia la crònica de les festes locals
de la mateixa manera que l’ha enviat en els últims 20 anys, i
això ha de canviar”.
Sobre les raons donades pels lectors per cancel·lar les subscripcions, Nogales va revelar que la primera raó que donen és
que no tenen temps per llegir. El segon motiu és que no veuen
els continguts que voldrien veure i el tercer, el preu.
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Titular
CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
Text JULIOL
SMART CITY EXPO LATAM
Ladillo
CONGRESS
- 04/07
Text 02
Congrés sobre Ciutats

Intel·ligents a Llatinoamèrica
(Puebla, Mèxic)
EXPOVAPE BARCELONA
06 - 07/07
Convenció Internacional del
Cigarret Electrònic
AFFILIATE WORLD EUROPE
08 - 09/07
Trobada Mundial d'Emprenedors
en E-commerce

SÓNAR
18 - 20/07
Festival Internacional de Música
Avançada i New Media Art de
Barcelona

SETEMBRE
IASLC 2019
07 - 10/09
Congrés Mundial de Càncer de
Pulmó
SMART CITY EXPO ATLANTA
11 - 13/09
Congrés sobre Ciutats
Intel·ligents a Atlanta (EUA)
EASD
16 - 20/09
55a Reunió Anual de l'Associació
Europea per a l'Estudi de la
Diabetis
ARNOLD CLASSIC EUROPE
20 - 22/09
Esdeveniment i Exposició sobre
Fitness i Culturisme

EXPOHOGAR - BCNJoya
21 - 24/09
Saló Internacional del Regal,
Decoració, Bijuteria i Joieria
SWAB
26 - 29/09
Fira Internacional d'Art
Contemporani de Barcelona
ESMO
27/09 - 01/10
Congrés Anual de la Societat
Europea de Medicina Oncològica

OCTUBRE
BAUM FESTIVAL / BARCELONA
TATTOO EXPO
04 - 06/10
Festival Internacional d'Art i
Moviment Urbà / Convenció
Internacional del Tatuatge de
Barcelona
SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL
DE BARCELONA
09 - 13/10

CARAVANING
12 - 20/10
Saló Internacional del Caravaning
PISCINA & WELLNESS
BARCELONA
15 - 18/10
Saló Internacional de la Piscina,
Wellness i Instal·lacions
Aquàtiques
BARCELONA MEETING POINT
16 - 19/10
Saló Immobiliari Internacional
SEC'19
17 - 19/10
Congrés de la Societat Espanyola
de Cardiologia sobre Malalties
Cardiovasculars
AUTO RETRO
18 - 20/10
Exposició de Cotxes i
Motocicletes de Col·lecció
UEG WEEK
19 - 23/10
Setmana de la Gastroenterologia

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

COSMETORIUM
23 - 24/10
Exposició i Congrés per a la
Creació i Fabricació de
Productes Cosmètics i de Cura
Personal
SMART CITY EXPO KYOTO
Data a concretar
Congrés sobre Ciutats
Intel·ligents a Kyoto (Japó)
INDUSTRY
29 - 31/10
Fòrum Global de Manufactura
Additiva i Avançada
IoT SOLUTIONS WORLD
CONGRESS
29 - 31/10
Congrés Internacional sobre
Solucions IoT per a la Indústria

SALÓ DEL MANGA

31/10 - 03/11
Saló del Manga i l'Anime de
Barcelona
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La premsa estatal en paper segueix
patint: la seva difusió cau un 10% fins
al juliol i la seva publicitat un 7%
Per Fernando Cano / El Español

Els diaris en paper de circulació estatal no aconsegueixen aixecar el cap durant els primers set mesos de l’any. Les xifres de
les pròpies capçaleres, a les quals ha tingut accés El Español,
indiquen que les publicacions impreses van reduir la seva difusió en un 10% entre gener i juliol, al mateix temps que els seus
ingressos per publicitat van caure un 7%.

El salvavides de la premsa segueix sent els seus ingressos publicitaris digitals que creixen un 13% en aquest mateix període,
una dada que, però, encara és insuficient per compensar la pèrdua d’ingressos per venda d’exemplars i publicitat en paper.
D’aquesta manera, en gairebé tots els diaris espanyols amb
edició impresa i digital el balanç total d’ingressos és negatiu.
Aquestes dades es coneixen en moments en què diverses
d’aquestes capçaleres com El Mundo, El País o La Vanguardia
preparen murs de pagament per les seves edicions a internet,
un procés que previsiblement comenci a finals d’aquest any o el
proper. Els editors de premsa esperaven que a la primera part
d’aquest 2019 s’atenués la seva caiguda d’ingressos, però la
realitat indica que el mercat exigeix urgentment obrir noves vies
de facturació com el pagament per continguts digitals.
Aquestes xifres reflecteixen que les més exposades són les
grans capçaleres. En els primers set mesos de l’any, El País ha
reduït la seva difusió un 26% i un 11% al juliol. A hores d’ara,
el diari de Prisa està a un pas de perdre el sostre dels 100.000
exemplars; en concret, va tancar el mes de juliol amb 107.900
exemplars de mitjana diària.
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Per la seva banda, El Mundo va reduir la seva difusió en un
9,% en aquest període i un 11% al juliol comparat amb el mateix mes de l’any passat; el diari de Unidad Editorial va tenir
una difusió de 79.400 exemplars. ABC va perdre un 6,5% en
l’acumulat de l’any i un 8% al juliol el que el deixa amb 66.800
còpies en tancar aquest últim mes mesurat pels editors.
Pel que fa a les capçaleres catalanes, La Vanguardia va perdre
un 7,4% acumulat i un 6,4% mensual amb 84.200 exemplars
(essent així el segon diari d’Espanya en difusió). Per la seva
banda, El Periódico -que va ser comprat per Prensa Ibérica en
aquest període- va perdre un 10% i un 12% respectivament; la
seva difusió és de 50.100 còpies.
Quant als esportius, el diari Marca va perdre un 10% en
l’acumulat anual i un 11% en el mensual fins a registrar una
difusió de 103.000 exemplars, molt a prop de El País. De la
mateixa manera, el diari As perd unes xifres equivalents encara
que la seva difusió es queda en 89.000 còpies.
Ingressos publicitaris del paper
En relació als ingressos publicitaris de les seves edicions impreses, El País s’ha deixat un 7%, El Mundo un 15%, ABC

ha perdut un 4,9%, La Vanguardia un 3,5% i El Periódico ha
guanyat un sorprenent 1%. En el pla dels esportius, Marca s’ha
deixat un 31% i As un 23%.
Pel que fa a ingressos publicitaris digitals, el creixement de El
País és del 18%. De fet, el diari de Prisa ha aconseguit que
els seus ingressos digitals publicitaris siguin més grans que els
impresos. Al juliol va ingressar 3,3 milions d’euros via digital
i 1,8 milions en paper, encara que l’absència d’ingressos de
subscripció digital fa que en el recompte final segueixi tenint
molt de pes la venda d’exemplars.
En el cas de El Mundo, el creixement és del 13% entre gener
i juliol i la proporció al juliol va ser de 2,3 i 14 milions d’euros,
a favor dels ingressos digitals. Pel que fa a ABC la publicitat
digital ha crescut un gran 28% fins gairebé igualar els seus ingressos del paper: 1,3 milions davant 1,4 milions.
Per la seva banda, els ingressos digitals de La Vanguardia van
créixer un 14% totalitzant 1,5 milions al juliol davant dels dos
milions de publicitat impresa. El Periódico, d’altra banda, va
créixer un 26% fins als 500.000 euros, una dada que es compara amb els 1,7 milions de la seva edició impresa.
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Finalment, els diaris esportius guanyen un estret marge. Marca
va guanyar un 6% amb el que els seus ingressos publicitaris digitals arriben als tres milions d’euros i els impresos als 500.000
euros al juliol. As, va guanyar un 1,45% fins als 1,7 milions,
molt lluny dels 200.000 euros que encara factura per publicitat
en la seva edició impresa. (Foto: Juan Manuel Serrano/ABC)

La manca de confiança, el repte
més gran dels professionals de
comunicació
L’estudi European Communication Monitor 2019, enquesta dedicada a la professió de
la comunicació i les relacions
públiques que ha comptat
amb l’opinió de 3.000 enquestats de 46 països, aquest any
2019 ha abordat en la seva
tercera edició temes com la confiança, els reptes de la transparència, la intel·ligència artificial i el futur de la creació de con-

tinguts. Elaborat per l’European Public Relations Education and
Research Association (EUPRERA) juntament amb l’European
Association of Communication Directors (EACD), va ser presentat amb el suport dels col·laboradors espanyols de l’estudi:
l’Associació de Directius de Comunicació (Dircom) i Corporate
Excellence Centre for Reputation Leadership. En l’estudi destaquen cinc temes principals que més pressió generen sobre els
departaments de comunicació: confiança, transparència, advocacy, estratègies de contingut i incorporació de la IA.
D’aquesta manera, d’entre les noves tendències en comunicació
estratègica a Europa, destaca la consolidació del baix nivell de
confiança com el major repte dels professionals de la comunicació, ja que hauran de treballar per recuperar la legitimitat i credibilitat en la seva professió. Només el 27% del públic general confia en
la comunicació, davant del 67% dels executius que ho fan. Com
podríem construir confiança corporativa? Sent ètics i transparents,
assentant-se en fets, sabent llegir el context social i posicionant-se
en temes que interessen a la societat. Com va sostenir al llarg de
la presentació Angeles Moreno, presidenta de Euprera.
D’acord a l’estudi, la percepció dels enquestats pel que fa a les
agències, departaments i practitioners de comunicació ha mi-
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llorat notablement, destacant la confiança que dipositen en els
experts i en els seus iguals. A més, l’estudi identifica la transparència com una de les principals claus per a la construcció
de confiança, tot i que encara resulta més difícil comunicar de
manera transparent sobre el posicionament de l’organització
davant temes polítics i socials (41,1%) i sobre els processos
interns i els fluxos de treball (35%).

compartits durant els últims tres anys, mentre que els mitjans
pagats arriben només el 38% en un context de contínua evolució de canals digitals i nous formats. (Font i Infografia: European Communication Monitor)

La intel·ligència artificial (IA) entra en el focus del futur de la
comunicació; tres quartes parts dels enquestats (77%) pensen que la IA transformarà la professió. Tot i així, actualment
només el 13,3% assegura utilitzar assistents intel·ligents en
el seu treball o a la llar, i destaquen la complexitat d’adquirir
competències en aquesta matèria com un desafiament al que
haurà d’enfrontar-se la professió; advertint fins i tot d’una nova
«bretxa» digital entre generacions respecte a la IA. Així doncs,
per als comunicadors a Espanya, la incorporació del big data i
el monitoratge en les seves estratègies, seguida de mantenir la
confiança i explorar les noves maneres de creació de contingut,
es converteixen en els reptes principals.

L’Associació Empresarial de Publicitat
ha realitzat la segona edició de l’Open
Creatiu

Pel que fa a la creació i distribució de contingut, el 77% dels
professionals confirmen la creixent importància dels mitjans

NOTA: Els nostres lectors poden ampliar la informació i fer-se
amb els gràfics a tot color des d’aquest link.

El Palau Robert de Barcelona va acollir la segona edició de
l’Open Creatiu. L’esdeveniment va poder reunir a moltes de les
millors agències de Publicitat de Catalunya amb producte autòcton.
Aquesta segona edició ha triplicat el nombre de participacions
respecte a la de l’any passat amb més de 500 peces presentades, continuant així amb el que s’espera que sigui el gran
festival de Catalunya.
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Telefónica posa en venda el portal
econòmic ‘invertia’

Aquest festival va néixer amb la necessitat de donar a conèixer
la creativitat publicitària que es crea a Catalunya, organitzat per
l’Associació Empresarial de Publicitat i amb la col·laboració de
la Generalitat de Catalunya.
L’acte va estar conduït per Edu Mutante i va comptar amb música en directe.
La inauguració va ser presidida pel Sr. Miquel Gamisans, secretari de difusió i atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya. Juntament, amb la presència del Sr. Ignasi Genovès,
director general Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya i el Sr. Jordi del Rio, Director General de Difusió.

El grup Telefónica ha decidit posar en venda Invertia, el portal
especialitzat en informació econòmica que pertany a la companyia de telecomunicacions. Des de la companyia entenen
que tot i la tasca informativa que es realitza, la relació entre
ambdues parts no s’ajusta als nivells de rendibilitat previstos
per l’empresa.
Invertia.com és un portal d’informació digital especialitzat en
economia i finances que des del mes d’abril de 2018 està dirigit
per Pedro Calvo, periodista amb una àmplia formació i experiència en el sector que anteriorment havia passat per altres mitjans
de comunicació com El Confidencial, El Economista o Bolsamanía. A més, de la seva plantilla habitual, el portal econòmic
que Telefónica ha posat en venda compta amb col·laboracions
de columnistes com Antonio Aspas, Luis Corral, Pilar Aranda o
Alfredo Álvarez-Pickman. Per ara, la companyia únicament ha
confirmat que es manté immersa en la recerca d’un comprador
que adquireixi la marca.
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No obstant això, des de Telefónica no s’ha especificat quin serà
el futur de la plantilla que dóna forma a la redacció d’Invertia
o quin és el preu inicial amb el qual seure a negociar la seva
venda. No obstant això, fonts de Telefónica xifren en tres, les
empreses interessades en la compra d’Invertia amb les que ja
han entaulat converses. (Font: Prnoticias)

Campanya informativa sobre l’ús de
premsa en empreses
Cedro ha llançat una campanya per donar a conèixer la nova
regulació legal que afecta a l’ús de premsa dins d’empreses i
organismes públics. Es tracta d’una campanya en què s’estan
utilitzant diferents canals d’informació, des una pàgina web fins
a les xarxes socials i diferents comunicacions.
La nova normativa, que va entrar en vigor el passat mes de
març, estableix que per a reproduir o compartir articles de
premsa es necessita l’autorització dels corresponents titulars de
drets. Cedro, en el seu nom, facilita aquest permís mitjançant
una llicència de drets d’autor.

Jorge Corrales, director general de Cedro, explica que “aquesta
autorització és independent de la que han de tenir les empreses
de seguiment de mitjans per al desenvolupament de la seva
activitat, com l’elaboració del dossier de premsa, audiències,
informes d’avaluació, etc.” i afegeix que “la Llei de Propietat
Intel·lectual també regula específicament l’activitat d’aquestes
empreses de seguiment de mitjans”. (Font: Cedro)

Prensa Ibérica acomiada quatre
responsables de la revista Cuore
Javier Moll i la companyia que presideix, Premsa Ibèrica, continua amb la línia de retallades que s’han desenvolupat en els
últims mesos. Als acomiadaments en diverses capçaleres regionals cal sumar-hi ara quatre noves sortides que s’han produït a la revista Cuore.
Els quatre acomiadats són el director de l’àrea de revistes del
cor de l’editorial, Álvaro García; la seva subdirectora, Patricia
Núñez; la redactora en cap de Cuore, Maria Alba i la cap de maquetació d’aquesta revista i de Rumore. Alguns d’ells portaven
lligats a la revista amb llocs de responsabilitat més de vuit anys.
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Cuore és la vuitena revista més llegida del país, amb una penetració de 240.000 lectors, segons les últimes dades que reflecteix l’últim Estudi General de Mitjans que vam conèixer al mes
de juny. Una publicació, que en aquesta onada va mantenir la
seva audiència, amb una lleugera pujada del 5%. No obstant
això, aquests acomiadaments se sumen als més de 60 que el
grup Prensa Ibérica ha executat aquesta primavera. Sortides
que van afectar fonamentalment a la plantilla de La Opinión de
Tenerife, La Opinión de Màlaga o El Diario de Mallorca. (Font:
Economia Digital)

Francesc Guillaumet, nou director de
La Mañana
El periodista Francesc Guillaumet ha estat nomenat nou director de La Mañana, de Lleida. El fins ara subdirector substitueix
Ignasi Calvo, en el càrrec des de maig de 2018 (abans havia
estat director-gerent del mitjà), que plega per ser nou cap de
comunicació de la Diputació de Lleida a partir de l’1 d’octubre.
La vacant de Guillaumet com a subdirector l’ocuparà Xavier
Manau, fins ara responsable de la creació dels perfils digitals i
les xarxes socials de la capçalera.

Amb aquests dos nomenaments, l’editora Holder Solutions opta
per “assegurar la línia de continuïtat en l’estil i els continguts del
diari al temps que reforçar l’aposta del perfil digital”, en paraules
de Jordi Solana, president-editor de La Mañana.
Francesc Guillaumet porta gairebé dues dècades al diari lleidatà, on va començar com a redactor de cultura. Després de
deu anys de redactor en cap, el maig de 2018 va ascendir a
subdirector. “El coneixement profund que té Guillaumet de les
dinàmiques de La Mañana i la qualitat del seu treball demostrat
aquests anys garanteixen la naturalitat del relleu”, assenyala
Solana. (Font: Comunicació 21)

Ràdio Arenys celebra 40 anys en
antena
El 8 de setembre de 1979 va néixer Ràdio Arenys, convertintse en la primera emissora local que es gestava després de la
dictadura. Per celebrar el 40è aniversari, aquest dissabte organitza una festa, a la plaça de l’Església d’Arenys, amb un sopar
popular i música en directe, entre d’altres. La celebració està
pensada perquè sigui un punt trobada entre aquelles persones
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que han format part de l’emissora municipal des de 1979 i els
seus oients.
Ràdio Arenys va arrencar amb un informatiu conduït pel periodista Antoni Esteve, impulsor de l’emissora amb Toni Barrachina, Assumpció Maresma, Victòria Piany i Manel Sorribas. El
mitjà va començar en un àtic de l’edifici més alt d’Arenys de
Mar, amb un tocadiscos, un micròfon i una antena en una finestra. L’emissora va crear un precedent: el 1980 una trentena
d’ajuntaments van presentar una sol·licitud per posar en marxa
una ràdio local, i actualment en són més de 200. Com moltes
ràdios municipals, la d’Arenys de Mar ha estat cantera de periodistes: pels seus micròfons van passar Salvador Escamilla,
Josep Maria Torrent, Montse Raya o Enric Sierra, que després
van fer el salt a mitjans més grans (Font: Comunicació 21).
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El 68% dels directius de mitjans de
comunicació preveu fusions per
solucionar la crisi
Per Harvey Nash / KPMG

La indústria dels mitjans de comunicació es troba sumida en
una profunda transformació que afecta de manera desigual a
activitats com la premsa, les agències de notícies, la ràdio, la
televisió, les plataformes de streaming o les agències de publicitat, fruit en tots els casos de la digitalització dels continguts,
dels canvis en els hàbits de consum dels ciutadans i de la imparable evolució de la tecnologia. A ningú se li escapa que aques-

ta transformació està fent efecte en el compte de resultats de
la indústria dels mitjans de comunicació, que han de trobar un
model d’ingressos sostenible i monetitzar millor la informació
digital per poder afrontar el futur amb certa tranquil·litat.
En aquest escenari de profund canvi els directius dels mitjans
s’inclinen majoritàriament per les fusions i adquisicions i per la
posada en marxa de murs de pagaments. Segons les respostes
dels directius d’aquest sector que van participar en l’enquesta
de “Perspectives Espanya 2019” elaborada per KPMG en
col·laboració amb la CEOE, i que es recullen en aquest informe, el 68% dels directius de mitjans de comunicació espanyols
creu que hi ha una probabilitat alta o molt alta que es produeixin
operacions de consolidació o integració en dos o tres anys, enfront d’un 16% que qualifica aquesta possibilitat de molt baixa.
“En una indústria en la qual les operacions corporatives han
estat històricament complicades entre els accionariats dels diferents grups, el futur passa necessàriament per col·laborar i
desenvolupar acords que afavoreixin a tots”, ha assegurat Gustavo Rodríguez, soci responsable del sector Mitjana de KPMG
a Espanya.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
Sobre aquests murs de pagament, que funcionen en alguns mitjans de comunicació de manera reeixida en aquests països
del nostre entorn i als Estats Units, la meitat dels enquestats
assegura que apostarà pel pagament per contingut i el 42% per
la monetització del major coneixement l’usuari a través de la
personalització dels continguts. Pel que sembla haver-hi més
consens és en la distribució online de continguts a la carta, per
la qual diuen que apostaran el 77% dels directius del sector de
mitjans en els propers anys.
En relació amb la possibilitat de generalitzar els murs de pagament, els directius dels grups editorials de premsa tradicional
entrevistats per l’informe “Present i futur del sector Media” elaborat per KPMG coincideixen que el període 2019-2020 pot ser
clau per a l’establiment de murs de pagament en alguna de les
seves diferents modalitats en la majoria de les pàgines webs
de les principals capçaleres. En aquest sentit, el risc de pèrdua
de volum d’usuaris derivat d’aquestes mesures ha de ser tallat,
segons coincideixen a assenyalar els esmentats directius, entre
els quals estan Silvio González, conseller delegat de Atresmedia, Fernando Giménez Barriocanal, president de Cope o Aitor
Moll, conseller delegat de Prensa Ibèrica, entre d’altres.

Coexistència de models.- No obstant això tot apunta que el
procés cap al mur de pagament serà progressiu, en el sentit ja
que el 62% dels màxims representants del sector Media considera que durant els pròxims tres anys coexistiran el model
de pagament i l’obert fruit, entre d’altres coses, que gairebé el
mateix percentatge, en concret el 58%, confessa que el sector no ha adaptat adequadament els seus models de negoci al
transvasament d’audiència de canals off line als digitals.
La qualitat en els mitjans informatius, coincideixen a destacar
els directius enquestats, requereix necessàriament una aposta pel talent, i per aquest motiu els mitjans necessitin donar
prioritat a armar i mantenir redaccions potents amb equips experimentats, corresponsalies capaços de donar cobertura a
la informació global i equips editorials i creatius que ofereixin
experiències enriquidores i agradables, en línia amb el que el
rumb que va prendre New York Times des de gener de 2017.
(Infografia: Cinema Blend)
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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
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El País avança La Vanguardia davant
el lideratge d’El Mundo entre els
digitals
Agost ha deixat canvis en el rànquing de la premsa digital. El
Mundo ha mantingut l’avantatge que va adquirir en el mes de
juliol i resisteix com el diari digital més llegit del nostre país gràcies a comptabilitzar 20.113.000 usuaris únics. El canvis en els
llocs ve donat per la segona plaça, que ara ocupa El País. El
diari que dirigeix Soledad Gallego-Díaz es col·loca com el segon
digital més consumit a Espanya gràcies al suport de 19.163.000
usuaris únics. Amb aquesta xifra avança a La Vanguardia que
cau fins a la tercera posició amb 17.963.000, quedant-se a més
d’un milió d’usuaris únics de la capçalera de Prisa.
ABC i 20 Minutos es mantenen en la seva línia habitual, amb
17.779.000 i 16.248.000 usuaris únics, respectivament, tancant
el top5 de la premsa digital espanyola. A més, El Español també es manté per davant d’El Confidencial i augmenta la seva
distància sobre el diari pujant fins als 16.167.000 usuaris únics,
davant els 14.195.000 del diari que dirigeix Nacho Cardero.

Per tancar la llista dels deu diaris digitals més llegits de l’estat
espanyol, trobem en vuitena posició a OKdiario. La publicació
que lidera Eduardo Inda sobrepassa la barrera dels deu milions d’usuaris únics i tanca agost amb 10.663.000. Ja per sota
d’aquesta xifra trobem a El Periódico, amb 9.114.000 i a Eldiario.es amb 7.872.000. (Font: Prprensa)

Informe DESI: Espanya punxa en
competències digitals bàsiques i
avançades

Espanya segueix avançant en digitalització. Així ho posa de
manifest l’índex de l’Economia i Societats Digitals (DESI), que
resumeix cinc indicadors del rendiment digital d’Europa i que
permet un seguiment de l’evolució dels estats membres de la
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Unió Europea (UE) en la competitivitat digital. Segons l’informe,
Espanya ocupa el lloc número 11 en digitalització a la UE, amb
la majoria dels països nòrdics al capdavant. No obstant això,
tot i mostrar un bon rendiment en moltes de les dimensions que
mesura DESI, segueix per darrere de la mitjana de la UE pel
que fa a capital humà.
En aquest sentit, els nivells de competències digitals bàsiques i
avançades dels espanyols continuen sent inferiors a la mitjana
de la UE. Només el 55% de les persones entre 16 i 74 anys tenen capacitats digitals bàsiques i el percentatge d’especialistes
en TIC representa una proporció menor dins de la població activa en comparació amb la UE (3% enfront d’un 3,7% a la UE ),
amb les conseqüències que això té per al desenvolupament i la
competitivitat de l’economia de l’estat espanyol.
Adigital, l’Associació Espanyola de l’Economia Digital, demana la creació d’un projecte polític de transformació digital que
contempli, com a pilar bàsic, la revisió del currículum nacional
en tots els nivells educatius (educació infantil, primària i secundària), per a adequar-lo a les necessitats que exigeix un context
global cada vegada més innovador i tecnològic. (Font: Adigital)

NOTA: Us oferim l’índex de l’Economia i Societats Digitals CLICANT AQUÍ

Les darreres tendències de les xarxes
socials a conèixer el 2019
Des de les idees d’estratègia de màrqueting en xarxes socials fins
a dades sobre rellevants i històries, l’informe GlobalWebIndex’s
flagship report on the latest trends in social media, ofereix una
informació completa de l’ús i les tendències de les xarxes socials. L’informe mostra les últimes estadístiques de consumidors de les plataformes de xarxes socials més grans, aportant
un coneixement avançat de les maneres més noves d’utilitzarles i per què, de manera que hom es formi noves idees sobre
com arribar als consumidors a les xarxes socials.
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Anar de la perspectiva a la inspiració amb l’enfocament en les
tendències en acció, porta al lector a accedir a totes les estadístiques relacionades amb gràfics i visuals fàcils de llegir que
permeten arribar a la veritat amb rapidesa, per a donar resposta
a una estratègia centrada en les dades, amb la finalitat d’arribar
al consumidor digital de manera eficaç, segons els seus termes.
Què hi ha dins de l’informe?. Es posa al descobert informació
bàsica global sobre l’ús i la implicació de les xarxes socials,
inclosos:
Temps dedicat a les plataformes socials per mercat. Ús de diverses xarxes per mercat. Els darrers coneixements sobre “fosc
social”. Raons per utilitzar les xarxes socials per mercat. Informació de viatge sobre els canals socials. L’impacte actual dels
influencers. Tendències clau a veure l’any que ve a les xarxes
socials. (Font: Global Web Index)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe GlobalWebIndex’s
flagship report. CLICAR AQUÍ

Google només està obligat a respectar
el dret a l’oblit a la Unió Europea,
segons el TJUE
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) considera
que Google només està obligat a respectar el dret a l’oblit a
la Unió Europea. La justícia europea dona així la raó a Google, després que la Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats
de França reclamés a la companyia la retirada d’uns enllaços i
aquesta es negués a fer-ho de totes les seves extensions. Amb
tot, la sentència del TJUE estableix que Google ha de prendre
mesures per impedir o dificultar que usuaris que estan en un
país comunitari puguin accedir a aquests enllaços des de versions del motor de cerca de fora de la Unió Europea i recorda
que, malgrat que el dret comunitari no exigeix respectar el dret
a l’oblit fora de la Unió Europea, tampoc prohibeix fer-ho.
Segons la sentència de la justícia europea, el respecte al dret
a l’oblit no implica necessàriament que els enllaços s’hagin
d’eliminar de tots els dominis del motor de cerca, malgrat que
tampoc prohibeix que es faci. El TJUE reconeix, però, que el
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dret de la Unió Europea tampoc no preveu mecanismes de cooperació per fer respectar el dret a l’oblit fora de la Unió.

En base a les proves fetes i a diferents informes, aquestes són
les millors hores per a publicar en xarxes socials:

Tot i apuntar que el respecte al dret a l’oblit a tot el món respondria a l’objectiu de protecció que persegueix la Unió Europea,
el TJUE subratlla que la protecció de dades personals no és
un dret absolut i que molts països de fora de la Unió no preveuen el dret a l’oblit. També apunta que l’equilibri entre el dret
a la vida privada i la protecció de dades personals i la llibertat
d’informació dels internautes pot variar segons el país. (Font:
El Punt Avui)

• El millor horari per publicar a Facebook són els divendres,
dimecres, dissabtes i dijous de 15:00 a 16:00 pm, de 18:30 a
19:30 i de 20:30 a 21:30. Mentre que el pitjor horari són els
dilluns i dimarts.

Les millors hores per a publicar en
Xarxes Socials en 2019
Cada vegada l’abast orgànic de les xarxes socials és menor.
D’aquí la importància de conèixer les millors hores per a publicar en xarxes socials per aconseguir que el nostre contingut
tingui la màxima visibilitat i abast possible. És més, quan anem
a dur a terme una estratègia de social media una part fonamental és fer una auditoria, i en aquesta auditoria també s’analitza
en part quan estan obtenint millor rendiment les publicacions.

• El millor horari per publicar a Instagram són els dilluns, diumenges, divendres i dijous de 15:00 a 16:00 pm i de 21:00 a
22:00 pm. Mentre que el pitjor horari són els dimarts, dimecres
i dissabtes de matinada.
• El millor horari per publicar a Twitter són els dilluns, dimarts,
dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 16:00 pm i de 21:00 a
22:00 pm. Mentre que el pitjor horari és en cap de setmana.
• El millor horari per publicar a LinkedIn són els dimarts, dimecres i dijous de 10:00 am a 11:00 am. I el pitjor horari serien els
dissabtes i diumenges i entre setmana a partir de mig dia.
Consells per saber els millors dies i hores per publicar en
xarxes socials.-
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1) No et fiïs de les dades que trobis per internet.
2) Analitza les teves millors publicacions per saber si la nostra
estratègia està funcionant o no.
Pots ampliar aquesta informació aquí (Font: Ruben Mañez,
consultor de Màrqueting Digital)
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Així serà la publicitat el 2020

Per Susana Castellano / Kantar Millward Brown

sàries entre mitjans digitals i offline, mentre que tres quartes
parts encara tenen dificultats amb la medició a través de diferents mitjans.
Podem dir que el principal objectiu d’aquests professionals és
optimitzar el seu mix de mitjans. Per això, el 2020 s’espera que
la inversió publicitària en mitjans digitals segueixi creixent. Les
xarxes socials i el vídeo en línia dominaran el mercat publicitari
mentre la inversió en mitjans impresos es reduirà dràsticament.

El teu perfil professional està relacionat amb el món del màrqueting? Llavors aquest article t’interessarà. Anem a descobrir
tots els insights que ofereix el nou informe Getting Media Right:
Màrqueting in Motion, elaborat per Kantar, que acaba de ser
publicat.
El nostre informe recull l’opinió de gairebé 500 professionals del
màrqueting sobre la situació actual del sector. Gràcies a això
sabem que gairebé la meitat dels professionals del màrqueting
declara no aconseguir l’equilibri correcte ni les sinergies neces-

L’informe d’aquest any ens mostra una indústria que continua
diversificant l’ús que li dóna als diferents mitjans i el seu context, però tot i així necessita entendre millor com les idees, el
contingut i els canals treballen conjuntament per aconseguir
impulsar les vendes en curt termini i el creixement de marca en
el llarg termini.
Alguns punts clau de l’estudi són:
El dilema entre el curt termini vs. el llarg termini arriba al seu
punt màxim. A dia d’avui gairebé tots els professionals del màrqueting (inclòs el 88% dels anunciants) reconeix la importància
de compaginar les vendes a curt termini amb l’estratègia de
creixement de marca a llarg termini. Així i tot, només el 54%
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dels professionals del sector fan servir mesuraments a curt i
llarg termini i el 38% encara confia només en resultats de vendes a curt termini.
Els professionals del màrqueting encara tenen problemes amb
les campanyes integrades. Un 25% dels anunciants ha fracassat a l’hora d’integrar els seus departaments de màrqueting i
el 27% no té estratègies integrades que incloguin activitats en
mitjans i altres activitats.
El targeting programàtic segueix creixent. Quatre de cada cinc
professionals del màrqueting (80%) fa servir actualment targeting programàtic per a les seves campanyes i s’espera que arribi
al 90% el 2020. Tot i així, gairebé un de cada tres anunciants no
creu que estigui targetitzant amb èxit les audiències correctes.
La publicitat sense galetes pot deixar als professionals del màrqueting sense una important font d’informació. La majoria de la
indústria -gairebé la meitat de les agències i prop de tres quartes parts dels anunciants- no ha començat a preparar-se per
a un món sense galetes, deixant a molts preocupats per com
impactarà en la indústria aquest canvi.

Aproximadament un terç dels anunciants no creu haver entès la
importància del context. Prop de dos terços dels professionals
del màrqueting estan d’acord amb que desenvolupar contingut
a mida és imperatiu, però a l’hora d’entendre com el context
impacta en les execucions creatives sorgeix una bretxa. Calen
més insights sobre com determinar contingut específic necessita ser adaptat a contextos específics per millorar la receptivitat
del missatge.
Seguint els resultats que trobem en aquesta edició, podem concloure que els professionals del màrqueting encara tenen un
llarg camí per recórrer quan es tracta de la mesura a través de
canals i demostrar el ROI. Per aconseguir-ho, necessiten crear
un marc de treball amb el qual monitoritzar les mètriques de les
marques i l’impacte en el negoci. És a dir, harmonitzar les eines
de mesurament, construir una infraestructura que permeti el
mesurament a través de la diversitat del màrqueting mix i crear
insights significatius que millorin el rendiment en tots els canals.
NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe de l’estudi Getting Media
Right: Màrqueting in Motion. CLIQUEU AQUÍ
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S’estabilitza la inversió en màrqueting
i publicitat

Aquesta és una de les principals conclusions de l’última edició del baròmetre TrendScore sobre tendències de inversió en
màrqueting i publicitat dels principals anunciants del mercat. Un
estudi impulsat pel Fòrum de Mitjans de l’Associació Espanyola
d’Anunciants, al costat de Scopen.
Els 91 professionals que han participat en aquest baròmetre, realitzat entre directors de màrqueting, de publicitat i de Mitjans,
s’incrementen en 25 punts percentuals les respostes de manteniment de la inversió en el primer semestre de l’any, enfront del
que ocorria en 2018. A més, en el segon semestre les expectatives són més positives tenint en compte que no només augmenta
l’índex d’estabilitat (en +21 punts percentuals), sinó que també
disminueix el nombre d’anunciants que indiquen una possible reducció del pressupost (en -17 punts percentuals vs 2018).
Segons apunten des de Scopen, “en un entorn com l’actual,
amb previsions econòmiques molt conservadores i sense haver
aconseguit encara una estabilitat política, el manteniment de
les inversions en l’àrea de màrqueting i publicitat és una tendència molt positiva que dóna un cert respir al sector”. A més,
es consolida la tendència d’inversió en àrees d’innovació onada
rere onada. En aquest sentit, els anunciants segueixen inver-
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tint en projectes centrats en millorar la experiència d’usuari i
l’evolució de mètriques .
En aquest baròmetre apareix per primera vegada la inversió en el
desenvolupament de trading desk in-house (sistema de compra
d’impressions de publicitat digital de manera automatitzada). Un
13% dels anunciants indiquen estar treballant en aquest aspecte. Dada que, però, està per sota d’altres mercats més madurs.
D’altra banda, la meitat dels participants en aquesta onada afirmen habilitar un pressupost addicional per a aquest tipus de projectes d’innovació, sent només un 32% els que ho extreuen de
la inversió en ATL, dada que redueix l’índex de l’anterior onada.
A l’entorn de la inversió digital, el 94% dels professionals declaren que inverteixen en Google (SEO, SEM, YouTube) per al
que destinen una mitjana del 23% del pressupost. Més del 80%
dels entrevistats afirmen invertir en Facebook i Programàtica ,
destinant un 15% i un 18% del pressupost respectivament.
El baròmetre ha permès detectar que els anunciants cada vegada tenen un major coneixement de les àrees d’innovació i això
“ens introdueix en un mercat més madur en el qual conèixer millor
a l’usuari és vital per al desenvolupament de les seves accions”.

Patricia Chávez, vonsulting director d’Scopen, ha assegurat que
“l’estabilitat en els pressupostos de màrqueting i publicitat és una
bona notícia per al nostre mercat” . (Font i infografia: Reason Why)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors gratuïtament
l’Informe/Baròmetre Trens Score sobre tendències d’inversió
en màrqueting i publicitat. Només cal CLICAR AQUÍ

La inversió publicitària disminueix un
-2,2% el primer semestre del 2019.
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Televisió, segueix sent el primer mitjà pel seu volum d’inversió,
si bé presenta un creixement negatiu del -5,6% arribant als
1.042,6 milions d’euros en el primer semestre de l’any. Internet
es manté en el segon lloc en el rànquing de mitjans, registrant
un creixement del 9,9%, que es tradueix en una inversió, en
el període gener-juny de 2019, de 382.300.000 d’euros. Ràdio
concentra una inversió de 208.600.000 d’euros que el situa en
tercera posició, amb un augment del 2,9%.
Diaris és el quart mitjà per volum d’inversió, amb un decreixement en el període gener-juny de -7,8%, aconseguint
207.700.000 en el primer semestre de l’any. Exterior, amb un
augment del 2,5%, se situa en una inversió publicitària de
145,0 milions d’euros. Revistes -la inversió en el semestre és
de 105.200.000-, mostra un descens en la inversió del -11,0%
respecte al mateix període de l’any anterior. (Font i infografia:
Infoadex)

Mobile irromp el màrqueting amb un
94% d’impacte

La indústria dels dispositius mòbils segueix creixent i irrompent en les empreses fins a situar-se amb un 94% d’impacte
en l’actualitat. De fet, més del 80% dels professionals assegura
que augmentarà el seu pressupost de màrqueting mobile en
un 25% per al pròxim any. Els sectors més innovadors corresponen a empreses bancàries i d’entreteniment; però, Amazon
lidera com la més innovadora per segon any consecutiu, segons l’informe The State of the Industry: Mobile Marketing in
EMEA 2019, elaborat per WARC (WARC) i Mobile Màrqueting
Association (MMA). Tot i així, encara hi ha països que troben
dificultat en la transferència d’estratègies.
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L’estudi ha entrevistat a especialistes de màrqueting sobre diferents punts a tenir en compte a l’hora d’elaborar les estratègies per al següent curs, i aquests han conclòs que, en termes
d’impacte, la possibilitat d’obtenir informació de mitjans de comunicació en els trajectes de viatge ha estat l’aspecte més destacat en dispositius mòbils (92%). La segueixen les habilitats
per crear, innovar o avaluar a les marques, mentre que l’agilitat
organitzativa se situa com l’aspecte amb menys impacte.

tos amb un augment del 100% -; cap va pensar que disminuiria.
Amb això, el Martech cobra especial rellevància de cara al proper any: s’espera que un 80% augmenti el seu pressupost en
tecnologies aplicades a màrqueting per a investigació. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Els pagaments a través del mòbil segueixen sent un aspecte
molt valorat pels marketeros, on el 51% dels usuaris a EMEA
afirmen haver-los utilitzat durant 2019 per realitzar compres ??
mateix percentatge que l’any anterior- i es consolida com un
insight clau del comportament dels consumidors actuals. Veure
vídeos també cobra importància per al 43% dels consultats, ja
que creix quatre punts percentuals des de 2018. Com a novetat
en l’estudi, i davant l’augment de la popularitat de dispositius
actius com Alexa (Amazon) o Google Home (Google), aquest
any es va incloure la interacció per veu.

Facebook millora les solucions
publicitàries amb vídeos interactius
en el feed

Amb vista al 2020, tres quartes parts dels professionals esperen que el pressupost dedicat a mobile augmenti; el 78% espera augments de fins al 25%, amb un 2% que prediu pressupos-

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe The State of the Industry:
Mobile Marketing in EMEA 2019. CLIQUEU AQUÍ

La comunicació entre les persones segueix evolucionant i, més
enllà de fer-la en un entorn digital, s’estan utilitzant formes cada
vegada més innovadores: menys paraules i més GIFs, vídeos
en directe, reaccions, emoticones, màscares, stickers i una infinitat de possibilitats. Les marques que volen interactuar cada
vegada més amb el seu públic també s’uneixen a aquestes opcions, conformant una publicitat digital que passa de comunicació bidireccional a un diàleg continu impulsat per la creativitat .
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Amb l’objectiu de seguir ajudant a les marques i adoptar millor
aquesta tendència, Facebook acaba d’anunciar noves solucions publicitàries que fomentin les experiències divertides entre persones i empreses, alhora que es generen resultats. Així,
la xarxa social llança de forma global la possibilitat de realitzar
anuncis amb vídeos que incloguin enquestes per al newsfeed
del mòbil. Segons dades internes de Facebook, els anuncis
amb enquesta en el feed augmenten el reconeixement de marca i les conversions.
El llançament dels anuncis amb enquesta de Facebook ofereix
l’oportunitat d’usar contingut multimèdia d’una manera divertida
i interactiva. D’aquesta manera, Facebook segueix implantant
solucions perquè els anunciants produeixin campanyes més
eficaces a través de la xarxa social (Font: Facebook)

Carat guanya el compte de mitjans
del Liceu de Barcelona valorat en 3
milions
Carat acaba de guanyar el compte de mitjans del Gran Teatre
del Liceu, que està valorat en gairebé 3 milions d’euros per a

dos anys de contracte, que és el període màxim que pot durar.
Amb aquest nou client, Carat consolida la seva posició com una
de les agències de mitjans més fortes a Catalunya, on forma
part, per exemple, del pool de proveïdors publicitaris de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

L’agència de Dentsu Aegis Network s’ha adjudicat aquest compte després de presentar la millor oferta tant en el pla tècnic, com
en l’econòmic. A la part econòmica, Carat també va presentar la
millor proposta, en la qual entrava en joc la comissió d’agència
i la negociació de preus amb els mitjans, entre altres qüestions.
Aquí l’agència de Dentsu va presentar l’oferta més econòmica,
amb una comissió del 0,25%, molt per sota que la dels seus
competidors, que no van baixar l’1%. També Carat va aconse-
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guir oferir les tarifes més baixes dels mitjans de comunicació
i plataformes socials. (Font: Dircomfidencial – foto: Barcelona
Turisme)

“Així de fàcil” és la nova campanya
de reposicionament de Bankia
L’entitat dóna a conèixer aquest compromís en una nova campanya de publicitat que presenta el seu nou concepte de comunicació, “Així de fàcil”, i que ha estat creada per una de les seves agències de capçalera, Pingüí Torreblanca. La gestió dels
mitjans està en mans d’OMD.
La nova campanya, titulada “Sigles”, s’acaba d’estrenar i d’ella
formen part execucions per a televisió, cinema, ràdio, mitjans
gràfics, punt de venda i digital. Totes elles versen sobre totes
elles giren al voltant de les SQDVI, les Sigles Que De Veritat
Importen, unes noves sigles bancàries que l’agència ha creat
per a Bankia.
La peça principal d’aquest projecte és un espot per a televisió
que ha estat produït per Mamma Team i dirigit per Galder. El tre-

ball ha comptat també amb la participació del grafista Kote García, qui s’ha encarregat de fer tangibles i donar vida a aquestes
noves sigles que conviuen a la imatge amb els empleats de
Bankia. (Font: Marketing News)

Wavemaker guanya el compte
d’Aegon i renova Huawei
Wavemaker, agència de mitjans contingut i tecnologia pertanyent a la xarxa de GroupM, ha guanyat el compte d’Aegon i
renovat la de Huawei. La firma xinesa Huawei va aterrar a Espanya en l’any 2012 i, des d’aleshores, ha aconseguit una gran
penetració en el mercat espanyol, posicionant-se en l’actualitat
com la segona marca d’smartphones més venuda, molt a prop
ja de la primera posició. El principal repte de lagència serà
mostrar el lideratge de la marca al mercat espanyol i, segons
Susana Cabria, client Service Director de Wavemaker, “segur
que el nostre coneixement del customer journeyi dels punts de
contacte del consumidor al llarg del seu cicle de consum -que
tenim gràcies a Momentum- ens servirà per potenciar encara
més les vendes de la marca a nivell nacional”, afegeix.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Amb més de 170 anys experiència internacional i 28 milions de
clients en el món, Aegon està especialitzat en productes de salut i vida, comercialitzats per una àmplia xarxa d’agents i mediadors, a més pels seus canals de venda digital, bancassegurances i col·lectius. “A Aegon, el client és el centre de l’estratègia
de totes i cadascuna de les nostres àrees de negoci. Mitjançant
el nostre acord de col·laboració amb Wavemaker treballarem
una estratègia de mitjans que ens ajudi a reforçar el nostre posicionament com una companyia centrada en el tracte humà i
proper als nostres clients “, comenta de José Ramón Azurmendi, Director d’Àrea de Client d’Aegon. (Font: Control Publicidad)
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Els anunciants espanyols demanen
mètriques clares i contrastades
Per Reason Why

ciants esperem dels mitjans de comunicació” , organitzada per
Zenithbr i la Associació Espanyola d’Anunciants (AEA).
El debat, que ha analitzat els principals reptes als quals
s’enfronten les marques en un entorn en constant transformació, ha comptat amb la presència de Jaume Lobera, expert consultor en comunicació i publicitat, i representants de les principals marques que operen des de l’àrea mediterrània, a més
de l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI), l’Associació de
Revistes d’Informació (ARI), la Unió de Televisions Comercials
(UTECA), l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC) i l’Interactive Advertising Bureau (IAB).
Segons Jaume Lobera, la comunicació en màrqueting té com a
objectiu vendre o augmentar el compte de resultats. Per això,
ha insistit en la importància de mesurar els resultats de les campanyes de publicitat amb mètriques clares, contrastades i ben
construïdes i ha remarcat que Espanya és un dels països més
exigents en mesurament.

Mètriques clares, contrastades i ben construïdes. Eines imprescindibles. Aquesta ha estat una de les principals reivindicacions
que han realitzat els anunciants en la jornada “El que els anun-

La jornada també ha posat de manifest la importància de mitjans de comunicació professionals, audiències qualificades,
continguts i formats personalitzats afins al públic objectiu. En
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aquest sentit, José María Rubert, CEO de Zenithbr, ha subratllat la necessitat que els mitjans facilitin el camí entre les campanyes i el públic: “La publicitat és acceptada per la majoria, tan
sols cal oferir entreteniment, informació, donar-los una mica a
canvi i que sigui rellevant”.
Segons el CEO de Zenithbr, els anunciants demanen un volum
d’audiències qualificades alhora que un periodisme independent amb contingut editorial solvent i fiable, sense fake news.
Així mateix, ha incidit en la importància que els mitjans de comunicació facilitin la consecució d’un triple objectiu:
1. Difusió de missatges publicitaris al major nombre de persones (comunicació massiva)
2. Continguts rellevants.
3. Informació personalitzada.
Per la seva banda, la directora general de l’Associació Espanyola d’Anunciants, Lidia Sanz, ha advocat per la necessitat que
tot el sector estigui unit. En aquest sentit, ha remarcat que les
associacions de la indústria publicitària tenen “una gran responsabilitat en la construcció de les bases sostenibles des de les
que edificar les millors pràctiques de comunicació comercial”.

Ha remarcat també el valor de la transparència en publicitat, per
la qual vetllen entitats com la Comissió d’Indústria Publicitària
(CIP) impulsada per l’AEA amb l’objectiu de treballar conjuntament les principals associacions i organitzacions del sector per
millorar la credibilitat en publicitat així com la seguretat, eficàcia
i transparència en la indústria. Lidia Sanza ha afegit que “s’ha
de cuidar a l’usuari del mitjà de comunicació i que és necessari
un màrqueting amb més psicologia” .
D’altra banda Jaume Lobera, ex president de l’AEA, i recentment nomenat Acadèmic d’Honor per l’Acadèmia de la Publicitat, ha subratllat que una gran marca és el resultat de “la unió
de talent d’una agència, tant creativa com de mitjans, amb estratègies i idees trencadores i sorprenents, i la gestió valenta de
l’anunciant sabent defensar i gestionar aquestes idees dins de
l’empresa”. Segons Lobera, vivim en la millor era de la història
amb més oportunitats per fer campanyes amb poc pressupost,
un context digital en el qual es necessita “gent brillant” com la
millor eina, va remarcar. (Infografia: Index Book)
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Robots que escriuen notícies en
espanyol: quan les màquines fan la
feina d’un periodista

“El Reial Madrid es va endur el derbi al Wanda Metropolità en
un xoc intens en què el VAR va ser protagonista. Els de Solari
van ser superiors als de Simeone, als que van mantenir ben
controlats, i van aprofitar les seves arribades a l’àrea de Oblak“.
Dues cròniques esportives. Totes dues en el mateix idioma,
amb idèntics protagonistes i sobre el mateix partit. Però amb
una diferència radical: una d’elles -publicada a As- està escrita
per una periodista especialitzada; l’altra, per un robot, un sistema de generació automàtica de continguts en espanyol batejat
com LeoRobotIA. La pregunta del milió és: Qui és qui?

“El Reial Madrid destrossa amb 3 gols a l’Atlètic de Madrid, que
va deixar el marcador a 1 el passat dissabte. El Reial Madrid
comença la jornada amb 42 punts i en la posició tercera; una
bona oportunitat per aconseguir l’Atlètic de Madrid .

Els periodistes ja no estan sols en exercir el seu ofici en l’idioma
de Mariano José de Larra, Gabriel García Márquez o Eduardo
Galeano. La Intel·ligència Artificial (AI) i el machine learning han
permès donar a llum programaris capaços de generar textos informatius en espanyol. Leo, desenvolupat per LeoRobotIA i Dail
Programari -empresa especialitzada en IA i Processament de
Llenguatge Natural (PLN)- és un bon exemple. Narrativa, startup
espanyola que ha despertat fins i tot l’interès d’inversors de Emirats Àrabs Units (EAU).

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

NOVES EINES
Malgrat la seva joventut -cap passa dels cinc anys-, les dues
eines han aconseguit una implantació notable en els mitjans en
castellà. A mitjans de juliol Narrativa i EFE van signar un acord
pel qual l’agència dirigida per Fernando Garea distribuirà i comercialitzarà productes de Narrativa. Com detallava la pròpia
EFE a la seva web , el conveni li permet incorporar a la seva
oferta “continguts generats per intel·ligència artificial” relacionats amb la informació esportiva, financera, meteorològica, les
dades estadístiques o sondejos i resultats electorals.
Els robots que generen notícies empren dades estructurades,
com a resultats de partits, informacions meteorològiques o balanços financers. Tot i les veus que insisteixen en les virtuts i els
múltiples avantatges que tindran els robots per als reporters tradicionals i l’abast de majors audiències, sobre la taula segueix
el debat de si acabaran eliminant ocupació. Al febrer Magnet
recollia en un article diverses dades que conviden, si més no,
al recel: en joc podrien estar el 7% dels analistes polítics i
un 89% dels escriptors tècnics. La Universitat d’Oxford i la
Societat Americana d’Editors de Notícies rebaixen el percentatge de treballadors en risc per l’automatització al 10%.

Per cert, i per si queda algun dubte: de les dues cròniques que
encapçalen aquest text, l’elaborada per un robot és la primera.
Les màquines han arribat a l’ofici de Larra... I tot indica que per
quedar-se. (Font i infografia: Xataca)

L’eina Distill permet monitoritzar al
detall els canvis en pàgines webs
Per molt diversos motius podem estar interessats en els canvi
que pateixi una o diverses pàgines web. Canvis en general, en
el conjunt del seu contingut, o en particular, volent saber si ha
canviat una xifra, per exemple. És un treball, però, tediós. Cerquem aplicacions de monitorització de webs que s’encarreguen
d’aquestes tasques d’una manera detallada i exigent. Una de
les més interessants i potents que hem provat és Distill, una
eina que compta amb plans gratuïts i de pagament per adaptarse a qualsevol necessitat.
Distill, pel que fa al servei de monitoratge en si, no ofereix res
fora del comú. Es dedica a fer el que altres aplicacions fan, seguir els canvis en les webs i encarregar-se de avisar-nos d’ells.
El que la fa diferent és la seva flexibilitat i possibilitats afegides
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més enllà del monitoratge en si. El procés de configuració d’una
monitorització amb aquesta eina és bastant senzill. En primer
lloc haurem d’accedir a la web que ens interessi i, senzillament,
seleccionar les parts que volem vigilar. Per exemple, en un web
en què venguin un producte, el preu.
A continuació, Distill guardarà la configuració i en segon pla,
des del núvol, revisarà regularment la pàgina per detectar canvis. Quan aquests es produeixin, si es produeixen, enviarà les
alertes instantànies que hàgim configurat. A través de correu
electrònic, missatges de text o de les aplicacions que ofereix.
A més, ofereix personalitzar la freqüència de seguiment, establir condicions intel·ligents per a les notificacions, administrar
tots els seguiments des d’un únic lloc, mantenir un historial de
versions de tots els canvis i, una opció força interessant, supervisar pàgines a les que únicament s’accedeix mitjançant contrasenya. (Font: Xataca)

Facebook compra CTRL-labs, la
firma que investiga com controlar
ordinadors amb la ment
Facebook acaba d’anunciar que ha arribat a un acord per adquirir l’empresa emergent CTRL-labs, dedicada a la investigació de tecnologia que permeti controlar ordinadors directament
des del cervell mitjançant senyals neuronals. Eel mitjà econòmic especialitzat CNBC xifrar el preu de la compra entre 500 i
1.000 milions de dòlars.
“La visió d’aquest projecte és una polsera que permeti a la gent
controlar els seus aparells com una extensió natural del moviment”, ha indicat Bosworth, que va apuntar que la CTRL-Labs,
amb seu a Nova York, passarà a formar part de la divisió Facebook reality Labs, que desenvolupa, entre d’altres, aplicacions
de realitat augmentada.
Segons el vicepresident de la xarxa social, la polsera decodificarà els senyals elèctrics emesos per les neurones dirigides als
músculs amb ordres com “fes clic al ratolí” o “prem un botó” i les
traduirà a senyals digitals que puguin ser compreses pel ordina-
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dor. “Captura la teva intenció de manera que puguis compartir
una fotografia amb un amic usant un moviment imperceptible o
simplement tenint la intenció de fer-ho”, va explicar Bosworth.
L’empresa amb seu a Menlo Park (Califòrnia, EUA) va assegurar que espera desenvolupar aquest tipus de tecnologia “a escala” i portar-la “amb més rapidesa” als productes de consum.
CTRL-labs ja treballa en una polsera d’aquestes característiques que pugui convertir senyals neuronals en digitals i controlar així aparells amb la ment, tot i que la tecnologia encara es
troba en fase de desenvolupament. (Font: El Economista)
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La compra programàtica impulsa la
publicitat nativa a Espanya
Per El Publicista
Els anunciants espanyols van invertir 43,1 milions d’euros en
publicitat nativa i branded content durant 2018; el 83% de les
marques s’utilitza de forma habitual aquests formats en les seves accions publicitàries. Un dels formats que està augmentant
a major velocitat és la compra programàtica de publicitat nativa.
El 86,7% dels anunciants que es van recolzar en native advertising ho van fer a través de programàtica en 2018 i aquest
percentatge pujarà el 87,7% el 2020.

Durant l’any passat els anunciants espanyols van invertir 43,1
milions d’euros en publicitat nativa i branded content. El 83%
de les marques s’utilitza de forma habitual aquests formats en
les seves accions publicitàries, segons el Baròmetre Digital
elaborat per l’Associació Espanyola d’Anunciants i l’escola de
negocis ISDI. A més, 6 de cada 10 professionals del màrqueting
declara que el branded content millora els seus resultats (font
IAB Spain) pel que estem parlant d’una de les disciplines que
més auge i desenvolupament experimentarà el 2019 i 2020.
Però l’auge d’aquest format cal interpretar-igualment com una
resposta de les marques a la saturació publicitària i amb la recerca de noves formes d’accedir als consumidors de la forma
més “natural” possible. Els usuaris rebutgen cada vegada més
l’excés publicitari: el 36% dels internautes considera que la
publicitat en línia “li molesta / la considera intrusiva”, segons
dades de IAB Spain. En canvi, el 40% dels usuaris espanyols
cliquen en contingut natiu que recomanen les pàgines per les
que estan navegant. Aquestes persones ho fan, especialment,
en continguts sobre viatges i turisme (60% d’ells), tecnologia
(53%); cinema, sèries i TV (53%), i moda (50%), assenyala IAB
Spain.
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Un altre dels avantatges de la publicitat nativa és que permet impulsar temes genèrics sense adoptar un protagonisme promocional evident: és una eina important per fomentar climes d’opinió.
Segons un recent estudi realçat per la firma espanyola Rebold,
empresa de màrqueting i comunicació basada en l’anàlisi de
dades, centrat en mitjans escrits espanyols, d’informació general i econòmics, la publicitat nativa és un espai obert a qualsevol
tipus de negoci i una oportunitat per diversificar les maneres
d’arribar a l’audiència. Els sectors més actius a Espanya són:
Finances (32% del total de la presència en publicitat nativa), Immobiliari i Construcció (15%), Energia (11%), Alimentació (9%) i
Tecnologia (5%), segons el anàlisi de Rebold.
A més, un corrent important dins de la publicitat nativa és que
permet potenciar àmbits que són aliens al negoci de l’anunciant.
“Per exemple, les entitats financeres van impulsar nombroses
temàtiques tecnològiques durant 2018 com a forma d’oferir continguts d’interès sense publicitar la seva activitat directament”,
expliquen els seus responsables.
El volum d’anuncis de contingut natiu es troba correlacionat
amb les èpoques de vacances, segons l’anàlisi realitzada per

Rebold. Així, setembre és, amb diferència, el mes amb menor
presència de publicitat nativa, amb una caiguda del 50% respecte a la mitjana de tot l’any. Amb menys intensitat, també passa al gener. “D’aquesta manera, conèixer tant les temàtiques
com les franges amb menys càrrega permet a les marques evitar els efectes negatius de la saturació publicitària, aprofitant
els mesos” vall “de publicitat nativa, per aconseguir una major
eficàcia de la inversió”, expliquen.
El 85% de la publicitat nativa va als mitjans impresos
Una altra dada que revela l’anàlisi és la ubicació del branded
content: el 85% de la publicitat nativa es publica en els suplements dels mitjans impresos, enfront d’un 15% en les pàgines
diàries d’aquests mateixos mitjans.
“Extreure el data sobre la producció de publicitat nativa permet
optimitzar la inversió en aquest camp”, explica Francisco Leslie
López, documentació lliure Expert de Rebold. “Així, recopilant i
analitzant els resultats d’anteriors accions, una marca pot configurar la seva estratègia actual i la seva inversió futura”.
La generació de contingut natiu és un fenomen que està creixent exponencialment. Segons dades de la plataforma Adyou-
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like, la previsió de despesa en aquest format augmentarà en un
372% del 2020 al 2025. El 2020, les marques invertiran 52.750
milions de dòlars en publicitat nativa als Estats Units, davant els
43.900 milions de dòlars previstos en 2019, segons eMarketer.

Present i futur del sector media

Un dels formats que està augmentant a major velocitat és la
compra programàtica de publicitat nativa. El 86,7% dels anunciants que es van recolzar en native advertising ho van fer a
través de publicitat programàtica en 2018 i aquest percentatge
pujarà el 87,7% el 2020, segons eMarketer.
El vídeo natiu també està registrant el major creixement en inversió dins el total de publicitat de vídeo en el mercat. En aquest
sentit, la publicitat nativa creixerà a l’entorn mobile i es reduirà
en els social media. El percentatge de marques que faran servir
anuncis nadius mobile augmentaran l’85,2% que van suposar
el 2018 al 88,8% el 2020. En canvi, aquest format baixarà en
social mitjana del 76,7% al 2018 al 73,5% el 2020 , segons les
estimacions de eMarketer. (Infografia: Lively Impact)

El sector media a Espanya està definint el seu futur en un moment de ràpida transformació. Un informe de KPMG ofereix una
visió transversal de les tendències que marquen la seva agenda a través de debats i converses amb molts dels seus protagonistes, per quan els mitjans de comunicació són fonamentals
com a garants de transparència, proveïdors de confiança i creadors de cultura.
Amb aquest informe, KPMG ha volgut contribuir al debat obert
sobre el seu futur. El resultat és el retrat d’una indústria en metamorfosi disposada a: a) posar en valor el seu producte; b)
impulsar la innovació; c) dur a terme la seva transformació digi-
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tal; d) prioritzar la seva missió fonamental com a proveïdors de
contingut de qualitat; i e) fomentar les aliances i la col·laboració
per millorar la seva posició competitiva,

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix els seus lectors gratuïtament l’informe Presente y futuro de Media: claves i perspectiva
d’un sector en transformació. CLICAR AQUÍ

En les 124 pàgines de l’informe es pretén presentar una visió
transversal del sector media a Espanya amb l’objectiu de prestar atenció a la profunda transformació que està vivint, analitzar
les tendències que estan configurant el seu futur i esbossar les
estratègies que redissenyaran el sector a curt termini, ajudant
els seus responsables en la presa de decisions de cara a millorar la seva posició competitiva.

Godó maniobra per intentar salvar de
la crisi seu canal de televisió

Els autors esperen que el seu informe aporti valor i serveixi per
entendre millor la complexitat del moment tan apassionant que
viu aquesta indústria a Espanya. El lector trobarà en l’informe
algunes de les claus que marcaran el futur: el pagament per
l’accés al contingut, la explotació de les dades per a una millor
experiència de l’usuari, l’ocupació de la tecnologia per desenvolupar una oferta publicitària cada vegada més intel·ligent i la
creixent cooperació entre competidors per defensar junts territoris específics. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia:
Media Training Consulting)

El canal de televisió en obert del Grup Godó, 8TV, ha donat
més maldecaps que alegries als seus amos durant els últims
temps. Emetre amb èxit en l’àmbit autonòmic català resulta molt
complicat si es té en compte que en aquest territori competeix
TV3, el gegant audiovisual públic, que compta amb un pressupost anual de més de 300 milions d’euros. En vista d’aquestes
circumstàncies, la companyia presidida pel comte de Godó va
acudir fa uns mesos al Consell Audiovisual de Catalunya per
sol·licitar una modificació de la llicència d’emissió de 8TV, de
manera que a partir d’ara pugui oferir “una programació temàtica de caràcter econòmic i cultural “, tal com es recull en
l’expedient.
La intenció del grup és trobar una solució per a un projecte
sobre el que han existit durant els últims anys rumors de tanca-
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ment -publicats per diversos mitjans, però mai materialitzats- i
que ha deparat pèrdues de més de 30 milions d’euros des de
l’inici de la dècada actual. Fonts pròximes a la companyia editora incideixen que la seva intenció és atendre pròximament a les
exigències del CAC i tractar d’aconseguir la reconversió de la
llicència. Oficialment, des de la companyia han declinat fer cap
comentari al respecte .
Cal tenir en compte que el cas de 8TV resulta significatiu dins el
Grup Godó, atès que la companyia manté una posició de força
en el sector de la premsa, on La Vanguardia és el diari generalista amb més difusió a Catalunya; Mundo Deportivo, líder en el
seu sector; i RAC1, la seva ràdio, està al capdavant de l’EGM
d’aquesta comunitat autònoma. La televisió no ha funcionat de
la mateixa forma i l’audiència ha caigut de forma important durant els últims mesos. Entre rumors constants de tancament,
Godó ha iniciat el tràmit administratiu al CAC per intentar millorar la seva situació. Més enllà dels seus plans de futur, encara
desconeguts. (Font: El Independiente)

Unidad Editorial llança BeStory,
estratègies de contingut al servei de
les marques
Els millors professionals al servei de la millor història, aquesta
seria la descripció exacta de BeStory, un projecte amb el qual
Unidad Editorial referma el seu desenvolupament en l’àmbit de
la comunicació oferint solucions d’estratègia narrativa en xarxes socials a través dels propis canals de les signatures, o bé
mitjançant prescriptors especialitzats. Recolzat per un equip
multidisciplinari de periodistes i professionals especialitzats en
el màrqueting, el disseny, la comunicació multimèdia, la publicitat i la producció d’esdeveniments, BeStory identifica històries
sobre les que despertar l’interès de les audiències i desenvolupar així continguts qualificats amb codis narratius i estilístics
propis.
Servint-se de la ja assentada estructura d’Unidad Editorial,
BeStory aconsegueix fer el transvasament del big data -els
continguts arriben al 75% dels internautes espanyols, el que
representa un volum de 27 milions de persones- a l’ecosistema
social per identificar i parametritzar audiències i, sobre elles,
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trobar als prescriptors que traslladin un missatge concret a un
públic específic. D’aquesta manera, BeStory s’encarrega de
la generació i el seguiment d’un contingut personalitzat que
connecta directament amb una audiència qualificada. Un social content específicament produït per a xarxes que es recolza en diferents perfils de influencers per crear la campanya de
cara a impulsar la comunicació i aconseguir el major nombre
d’impactes de qualitat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

EFE estrena nova imatge per
commemorar el seu 80è aniversari

L’Agència EFE es troba en plena celebració del seu 80a aniversari, una fita que ha celebrat amb un campanya que inclou

la renovació de la seva imatge, que es presentarà el pròxim 6
d’octubre en el marc de la 75a Assemblea General de la Societat Interamericana de Premsa (SIP), així com un nou eslògan
(EFE sempre hi és) i logotip.
Amb aquesta iniciativa, l’agència busca “posar el focus de la
seva major riquesa: els seus professionals i la tasca de cada dia
en totes les seves delegacions”. Amb aquesta celebració, EFE
vol rellançar la seva imatge a tot el món per refermar la seva
posició entre les grans agències internacionals de notícies, de
manera que la campanya EFE sempre hi és es portarà a Europa, Estats Units i Amèrica Llatina per rellançar l’oferta mundial
de la major agència de notícies en espanyol.
La celebració del 80è aniversari d’EFE contrasta amb el delicat
moment que està passant l’organisme. Sense anar més lluny,
les pèrdues de gairebé vuit milions d’euros que va experimentar l’agència el 2018 han motivat l’estudi d’un possible pla de
prejubilacions voluntàries que podria afectar 200 treballadors .
A més, aquesta mesura ajudaria a rebaixar l’edat mitjana de la
plantilla, que actualment ronda els 53 anys. (Font i inforgrafia:
Prnoticias)
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Formació al Col·legi de Periodistes
Iniciació a Wordpress per a periodistes.- On line. Del dimarts
1 al 31 d’octubre (10 hores) - Aquest curs, impartit per Xavier
Codony, aporta les eines i coneixements bàsics per construir
una pàgina web en Wordpress a persones sense coneixements
de HTML i inclou tot el procés de creació, des de l’elecció del
domini fins a la confecció d’un mínim posicionament SEO.
Crea i edita vídeos amb el mòbil - Nivell avançat.- Barcelona. Dimarts 1 i 8 d’octubre (de 10:00h a 14:00h)- En aquest
curs, dirigit per Jordi Flamarich, abordarem dues qüestions
que t’ajudaran a donar el pas endavant definitiu en les teves
creacions. D’una banda, aprofundirem en els diferents tipus de
vídeos que podem gravar amb el mòbil i practicarem les tècniques associades. I en segon lloc, tractarem aspectes tècnics
que donaran als teus vídeos gravats i editats amb el mòbil el to
professional que busques.
Taller de perfeccionament de locució de productes audiovisuals.- Barcelona. Dimecres 2 d’octubre (de 15:30h a 19:30h) Girona. Dilluns 11 de novembre (de 10:00h a 14:00h) - L’objectiu
d’aquest taller, a càrrec de Xavier Serrano, és oferir pautes per

ajudar al professional a millorar a l’hora de locutar qualsevol
producte audiovisual: veus en off de notícies, reportatges, documentals, voice-over, publicitat... El curs se centra en millorar
la dicció, l’entonació i l’expressió.
Introducció al periodisme mòbil.- On line. Del dijous 3 al dimarts 22 d’octubre (6 hores) - Aquest curs, impartit per Jordi
Flamarich, presenta les bases del periodisme mòbil i ensenya
tècniques, nous formats i estils periodístics, adaptats tant a la
reduïda mida de la pantalla d’un mòbil com a la forma en què
l’audiència accedeix i redistribueix la informació a través de les
xarxes socials.
Iniciació al SEO: SEO intern y longtail - On line. Del divendres 4 al dimecres 30 d’octubre (10 hores). L’objectiu del curs,
a càrrec de Pilar Yépez, és entendre què és el SEO (SearchEngineOptimization) des d’una perspectiva global i aplicar-lo des
d’un punt de vista pràctic com a professionals de la comunicació.
Cóm crear infografies per a xarxes socials.- On line. Del dilluns 7 al dijous 31 d’octubre (10 hores) - Aquesta formació,
dirigida per Jordi Català, explica claus per crear infografies per
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millorar la comunicació en xarxes/internet buscant la viralitat i
el posicionament amb criteris, fórmules i solucions d’acord amb
les característiques de cada xarxa social.
Dissenya Presentacions creatives amb Powerpoint.- Barcelona.
Dimecres 9 i 16 d’octubre (de 15:30h a 19:30h) - Girona. Dimecres 20 i dijous 21 de novembre (de 09:30h a 13:30h) - Sovint
tenim la percepció de que PowerPoint és una eina obsoleta per
fer presentacions. En el curs, impartit per Marta Aguiló, li donarem la volta a aquesta creença i aprendrem a treure-li partit
a nivell de disseny per a crear presentacions amb PowerPoint
potents i sorprenents.
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions
CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)
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Fòrum ADEA: El nostre repte és
també el nostre deure: fer bon
periodisme”
Per Mariano García / Heraldo

“El nostre principal repte, que és un deure més que un repte, és
precisament seguir fent periodisme. Bon periodisme. Un periodisme de qualitat que estigui al servei, sobretot, de la veritat. Un
periodisme de compromís, proper als ciutadans. Un periodisme
que segueixi complint aquell vell contracte amb el lector, que
consistia que llegeix el nostre diari a canvi de la certesa que no
l’enganyarem”. Fernando de Yarza López-Madrazo, president

d’Henneo i de l’Associació Mundial de Periòdics i d’Editors de
Notícies (WAN-IFRA, segons les sigles en anglès) va participar
el dia 18 en el Fòrum Adea. I ho va fer abordant un tema sobre
el qual es ve debatent des de fa anys: “Els reptes de les empreses periodístiques al segle XXI”. De Yarza, cinquena generació
de la família editora del diari Heraldo, de Saragossa, i president
de la premsa mundial, ha posat èmfasi que no desmaiarà a
“promocionar alguna cosa en el que la meva família porta més
d’un segle implicada, la defensa de la llibertat de premsa o, el
que és el mateix, la defensa de la llibertat de les persones i dels
valors democràtics”.
Prèviament a la seva intervenció, Salvador Arenere, president
de l’Associació de Directius i Executius d’Aragó, ADEA, va
traçar un panorama de la desacceleració econòmica en què Europa comença a estar sumida, i que els executius de ADEA van
detectar ja a la fi de 2018. crisi que arriba a uns mitjans de comunicació que ja pateixen una altra des de fa anys. “Les crisis
apareixen per sorpresa -va subratllar Fernando de Yarza- però
sempre emeten senyals d’avís, encara que gairebé ningú les
sàpiga interpretar. Ara, els mitjans estem vivint la més gran en
la història d’aquest ofici. Mai abans havíem trobat tantes dificultats perquè puguem exercir amb independència una professió
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l’única finalitat de la qual és servir a la societat, explicant-li el
que passa, amb rectitud”.
El president d’Henneo va esquitxar la seva intervenció amb
dades il·lustratives, com que la publicitat convencional en
premsa escrita ha caigut més del 70% entre 2007 i 2018, o
que en el mateix període la difusió ha passat de quatre milions
d’exemplars diaris a 1,6 milions. “I aquest declivi no ha acabat
-va subratllar-. La gran revolució digital no només ha dinamitat
el model de negoci tradicional dels mitjans i les vies per les que
es transmetia la informació, sinó que està modificant de manera
profunda els comportaments i hàbits socials i de consum a tot el
planeta. I els mitjans de comunicació, davant aquest vendaval
tecnològic, o ens adaptem o morim, en això estem.
“Aquesta revolució digital, que no ha acabat ni de bon tros, ens
imposa una obligació inexcusable: saber aprofitar-la per practicar un millor periodisme -va subratllar De Yarza-. No és una
apocalipsi, és una oportunitat. Hem de seguir millorant els nostres continguts”.
Va arribar el torn de preguntes, i Fernando de Yarza LópezMadrazo va tenir l’oportunitat de mostrar-se optimista (“al final

trobarem un model que faci compatible el periodisme de qualitat amb un benefici empresarial raonable”), va clamar contra les
‘fake news’ i va tornar a posar l’accent en la qualitat i formació
dels periodistes com a fonament d’un bon periodisme i de la
necessària higiene democràtica. “Un bon periodista, avui, ha de
manejar bé les noves tecnologies. Però no s’ha de deixar portar
per la tirania dels clics. Encara que el seu criteri ha de prevaler,
també ha de conèixer bé als seus lectors”. (Infografia: Adea)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
Industry Insight: què mereix un
periodista? Trobar la resposta podria
ajudar a sostenir els mitjans locals
Per Matt DeRienzo, vicepresident de Hearst a Connecticut /
Editor&Publisher

pèrdua dificultarà el creixement dels ingressos futurs, alimentant el cicle?
I com que és una ciència tan inexacta, poques vegades hi ha
l’oportunitat que un editor expliqui que afegir un nou informe o
una posició d’edició ajudarà a fer créixer el negoci de qualsevol
forma tangible.
En canvi, una editorial no dubtaria a ampliar el seu personal de
vendes publicitàries, tenint la confiança que la posició del representant media aporta una quantitat d’ingressos determinada.
Si la persona que fa feina és curta, podeu substituir-la per algú
que obtingui millors resultats o, finalment, determinar que heu
assolit el sostre en nombre de posicions.

Quina sensació de desemparament quan els editors “fan la
seva part” per la salut financera del negoci de notícies eliminant
les feines de periodisme. Baixades d’ingressos, retallades de
les despeses. Esbandir, repetir. Qui sap realment què valien
aquestes posicions i persones per al negoci? O quant la seva

Què passaria si poguessis adjuntar mètriques similars a les
tasques de les redaccions? Podria ser un argument poderós
contra les retallades a curt termini del periodisme, recolzades
en dades. Podria ser un model d’emprenedoria entorn del què
pot fer la inversió editorial per ampliar i desbloquejar nous fluxos d’ingressos. Potser podríem començar a créixer de nou.
També podria ser una espasa de doble tall, i la tensió al voltant
d’aquestes converses no és nova.
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Si es calcula el valor financer exacte d’un periodista, editor o fotògraf, quin periodisme té una importància cabdal per defensar
el poder, la penúria i la democràcia en si? Què passa si aquestes històries només tenen un impacte indirecte o insignificant
en la línia de fons?
L’empenta dels mitjans en el negoci de subscripcions digitals ha
posat més atenció que mai en les mètriques de nivell de reporters i d’història. I no hi ha dubte que els editors es troben en una
posició incòmoda. Viure amb aquestes mètriques, convertint-se
en un cas empresarial per invertir a la redacció, però també mor
per ells. En aquest món, com defenseu la feina que no tingui
cap impacte tangible en els ingressos?
Els editors podrien acabar visualitzant el periodisme local en
tres grans cubells: el contingut que impulsa les subscripcions;
contingut que impulsa publicitat basada en visualització de pàgines; i contingut que impulsa publicitat basada en contextos
(una vertical d’arts i entreteniment, per exemple, o una secció
especial sobre béns immobles).
A la primera categoria, els editors tenen més llibertat. Els informes d’investigació i de rendició de comptes que tinguin un

impacte, però que no generin una gran quantitat de públic o
visualitzacions de pàgines, podrien donar el cas més efectiu als
lectors que haurien de pagar per una subscripció.
Les subscripcions digitals ofereixen esperances per a les redaccions, el seu únic impacte directe anterior sobre el negoci
es va mesurar a les visualitzacions de pàgines que van generar
ingressos publicitaris programàtics basats en CPM. Els accidents automobilístics generen visualitzacions de pàgines. Fer
preguntes dures a l’ajuntament és més probable que generi
subscripcions.
Però ja no és cap caixa negra. Les modernes eines d’analítica
poden fer un seguiment exacte del viatge cap a la conversió…
les històries que la gent llegia o no llegia en el seu camí de
subscripció. Els editors no es poden allunyar dient que “tot el
que sigui” genera subscripcions.
Comenceu amb la declaració que hi haurà excepcions... la història ocasional que no té cap impacte en els ingressos, potser
fins i tot us costa subscripcions i publicitat, però és fidel a la
vostra missió i a la vostra comunitat.
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A continuació, pregunteu-vos quin tipus de canvi i quins tipus
de resultats podrien impulsar un editor que va decidir deixar de
produir qualsevol contingut que no impulsi subscripcions, impulsés publicitat basada en visualitzacions de pàgines o impulsés publicitat contextual.
Quina seria, doncs, la justificació de nous talls de redacció? I
quina base que podria aportar el cas que l’afegit d’un reporter
en un ritme o comunitat determinat es pagaria per si mateix en
funció de la subscripció o de la visualització de la pàgina múltiple que, sabem, es generaria per sobre del cost que s’utilitzés.
(Infografia: editorandpublisher.com)
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Homero Gil de Zúñiga: “La privacitat
que van conèixer els nostres pares ja
no existeix”
Per Marta Sánchez Esparza / Conversaciones Con...-Universitat de Navarra

Si els algoritmes segueixen els nostres moviments a internet,
on queda la privacitat? Controla la tecnologia el nostre consum
d’informació? Viuran els usuaris tancats en bombolles informatives? Polaritzarà internet les postures dels ciutadans tot i

presentar-se com la gran promesa de l’accés universal a la informació? El professor de Comunicació Homero Gil de Zúñiga,
director del mitjà Innovation Lab (MiLab) de la Universitat de
Viena, respon algunes d’aquestes qüestions en aquesta entrevista amb Conversacions Con.
Controlen els algoritmes nostre consum d’informació?
No. El que passa és que poden exacerbar alguns dels nostres
gustos. L’algoritme aprèn de les nostres interaccions, i potencia
més la informació que solem utilitzar amb més freqüència. Però
això no vol dir que estiguem a mercè dels algoritmes. Al marge
dels algoritmes, cada persona sempre té la potestat individual
de ser més activa amb les notícies, encara que això s’estigui
deixant gradualment de costat. Vull dir que cadascú vagi a informar-se a fonts fidedignes.
Podria oferir alguna recepta per combatre la desinformació?
Combatre la desinformació és educar al ciutadà en l’ús de fonts
fiables. Una democràcia saludable parteix d’uns ciutadans informats. Quan baixem la guàrdia i no som tan actius, deixem la
informació i prenem decisions en funció d’emocions, i de forma
menys racional. Una de les investigacions en què treballo se
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centra en la percepció que les notícies troben al lector, i no al
contrari (NFM). Hem recollit dades de 19 països que reflecteixen que la informació ens troba, i no a l’inrevés: els ciutadans
fan servir les xarxes socials i creuen que estan ben informats
sense ser actius. Les notícies simplement els arriben.
Quines conseqüències té aquest procés invers?
A partir d’aquí el més problemàtic és que els ciutadans comencen a saber menys -saben menys de política, entre d’altres
qüestions-, i en canvi creuen que en saben més. Consumeixen
menys notícies i aprenen menys, però tenen la percepció contrària. Les persones han d’estar alerta i actives, i consumir notícies de manera compromesa. Això és el que els porta a formar
part d’una democràcia més informada.
En aquest sentit, quin és el paper dels mitjans socials?
Els mitjans socials són una eina fabulosa per mobilitzar políticament als ciutadans. La gent que participa en els mitjans socials
acaba fent coses, es manifesta, vota... Les xarxes poden ser
una eina saludable o perniciosa. Gràcies a elles la gent pot participar més de política, encara que ho faci d’una manera menys
informada.

Llavors, l’algoritme selecciona les notícies per a nosaltres
i ens tanca en una bombolla informativa?
S’està exagerant el paper de l’exposició a notícies selectives.
La idea que, com que sóc molt conservador, o molt liberal, estic
més exposat a notícies liberals o conservadores no és del tot
certa. Els mitjans socials exerceixen d’eines per generar xarxes
de discussió heterogènia i on les persones s’exposen a opinions
contràries a les seves. Abans els lectors compraven periòdics
de la seva línia editorial. No obstant això, en les xarxes troben
altres opinions. Ara per ara l’algoritme el que sap és que algú
està interessat en política, i li mostra notícies d’aquest tema,
però no notícies alineades ideològicament. Hi ha qui pensa que
a les xarxes socials es polaritza el pensament. Però si un discuteix en xarxes socials té més possibilitats de fer-ho amb gent
que pensa diferent que si ho fes cara a cara:
Poden repetir-se escàndols com el de la fuga de dades
d’usuaris de Facebook en el cas Cambridge Analytica?
Sens dubte es poden repetir, perquè hi ha dues forces que
operen en direccions oposades: l’interès de les empreses per
monetitzar la informació i trobar les característiques individuals
dels usuaris, i l’interès dels usuaris per protegir la seva privacitat. Com no van de la mà, aquest tipus d’escàndols tornaran
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a ocórrer. La idea d’Marck Zuckerber de protegir la privacitat
sembla un rentat de cara, més que alguna cosa real. Perquè
si es vol monetitzar la informació privada dels ciutadans, com
garantir la seva privacitat? Una possible solució seria un model
similar a les televisions de pagament, però ara això no existeix.
Qui protegeix llavors la privacitat dels usuaris? En quin
lloc ha quedat?
La realitat és que la privacitat com la van conèixer els nostres
pares ja no existeix. Els mitjans socials viuen de la nostra informació. Quan parlem amb els estudiants més joves que s’està
perdent la privacitat s’estranyen, perquè és una cosa que no els
preocupa: tenen un concepte de privacitat diferent del de les
generacions anteriors. Lliurement posen tota la seva informació
en obert de manera gratuïta perquè la vegi qualsevol. El sentit
de la privacitat ara és senzillament diferent.
I en el cas de les principals empreses tecnològiques, creu
que hi ha una aposta real per lluitar contra la desinformació?
La realitat és que per a les empreses tecnològiques internet
ha estat fins ara com el salvatge oest. Però després d’esclatar
l’escàndol de Cambridge Analytic va arribar el moment de la

veritat i de plantejar-se si estaven matant la gallina dels ous
d’or. No canviaran totalment, perquè el seu negoci és monetitzar la informació, però han de canviar el sistema perquè la gent
percebi més seguretat i cura per la seva privacitat. El clickbait
genera dubtes entre els usuaris i això fa guanyar menys a la
llarga. Les fake news, de fet, apareixen perquè algú decideix
generar notícies falses per aconseguir més trànsit i publicitat.
Qualsevol pot trobar informació falsa però que coincideixi amb
les seves idees i compartir-la perquè li fa gràcia. Molta gent
prendrà aquesta informació falsa com a veritable. La identificarà com a falsa, però la compartirà. Aquest és el problema de
tota aquesta misinformation. Hi ha estudis que indiquen que
l’efecte de la desinformació no és tan ampli com pensem. El
percentatge de gent exposada a aquest tipus d’informació és
baix, però no se sap amb certesa l’efecte que té. L’efecte en
cadena el desconeixem. L’única solució és educar els ciutadans
i especialment als joves en la importància de ser actius. (Fotografia: Flickr)
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Noruega marca el camí: per primera
vegada els ingressos digitals
compensen la caiguda del paper
Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena

Les xifres mostren que els ingressos globals es van mantenir
estables i després de molts anys d’importants reduccions de
costos, s’han pogut realitzar inversions. La majoria dels diaris ha tingut en 2018 un desenvolupament positiu. En general,
aquestes tendències poden indicar que la “pressió” sobre l’estat
dels mitjans noruecs ha disminuït una mica, assevera Mari Velsand, directora de l’Autoritat de Mitjans.
Rendibilitat estable.- Els diaris noruecs han perdut, igual que
gairebé tots els altres mitjans europeus, tret d’alguna excepció,
nombrosos ingressos en els últims anys. No obstant això, en
2018, el desenvolupament dels ingressos es va mantenir estable per primera vegada des de 2011. El retrocés global de la
indústria de mitjans noruega ha estat de 70 milions de corones
noruegues (uns 7 milions d’euros), però es deu més a més inversió que a reducció d’ingressos.

L’informe anual de l’Autoritat de Mitjans de Noruega sobre el
desenvolupament econòmic dels diaris mostra que 2018 ha
marcat un punt d’inflexió per a la indústria dels mitjans i per primera vegada el creixement dels ingressos digitals va superar la
caiguda dels ingressos en paper, el que ha permès mantenir-se
estable o créixer.

“Els costos van augmentar una mica per primera vegada des
del 2012”, diu Velsand, i aquesta és la clau d’aquest lleuger
descens en rendibilitat.
Els ingressos de l’usuari augmenten; els publicitaris disminueixen.- Per primera vegada també, el creixement dels in-
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gressos digitals va compensar la caiguda total dels ingressos
en paper el 2018, principalment a causa dels majors ingressos
dels usuaris digitals (subscripcions i vendes de subscripcions).
Els diaris semblen haver guanyat impuls en el mercat d’usuaris
digitals. Es van vendre significativament més subscripcions digitals en 2018 que l’any anterior, diu Velsand.
Fins 2014, els ingressos per publicitat eren la font d’ingressos
més important per als diaris. L’evolució va canviar quan Facebook i Google van començar a prendre’s seriosament les accions en el mercat noruec, i els diaris van experimentar una
forta caiguda en els ingressos per publicitat en els últims anys.
Els ingressos per publicitat també van caure en 2018, però no
al ritme ràpid com abans. Els ingressos per publicitat digital van
augmentar l’any passat, però no prou com per compensar la
disminució en els ingressos per publicitat de les edicions en
paper, diu Velsand. La compensació ha vingut, per tant, per la
via de les subscripcions.
La necessitat de canvi no ha acabat.- Tot i que els ingressos dels usuaris digitals estan augmentant i el canvi digital s’ha
accelerat en els últims anys, els ingressos en paper del diari

segueixen sent els més grans. Més del 70 per cent dels ingressos totals dels diaris noruecs van provenir del diari de paper en
2018.
“Això mostra que els desafiaments i la necessitat de reestructurar els diaris estan lluny d’acabar, tot i que 2018 marca un
desenvolupament més estable del que hem vist en els últims
anys. Atès que encara hi ha una considerable incertesa sobre
els ingressos futurs dels diaris, la digitalització i el desenvolupament comercial seran crucials perquè els diaris avancin en
paral·lel amb l’enfocament continu en els costos i l’eficiència”,
diu Velsand. (Infografia: The Local Norway)
NOTA: Us oferim l’informe anual de l’Autoritat de Mitjans de
Noruega. És en noruec, però els gràfics són prou entenedors.
CLIQUEU AQUÍ
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Llibertat de premsa: perquè els països
nòrdics són models periodístics
Per Vincent Bresson / La Revue des Medias

Noruega, Suècia i Finlàndia han guanyat el podi de l’edició del
2019 de l’índex mundial de llibertat de premsa realitzat per Reporters Sense Fronteres (RSF). Molt per darrere, França ocupa
el 32è lloc i no ha integrat els 30 primers rànquings des del
2004.
“Si en general la premsa europea no està al nivell dels països
nòrdics, és principalment per la seva concentració a les mans
de diversos actors importants, així com pel clima de violència i
d’assetjament cibernètic contra periodistes”, afirma Prem Samy,
responsable d’aquest rànquing dins de RSF. I per afegir: “En
els darrers anys, els models democràtics estan en decadència,
com els Estats Units. Aquest és un argument per a països autoritaris, com ara Turquia.

Durant l’última dècada, Noruega, Suècia i Finlàndia han estat
al capdavant del rànquing mundial de la llibertat de premsa de
Reporters sense Fronteres. Hem intentat entendre com destaquen aquests tres països.
Aquí hi ha tres països en els quals els periodistes no fan la notícia perquè van resultar ferits a causa d’un esdeveniment o van
ser amenaçats abans de la publicació d’un article. Un any més,

D’altra banda , els tres països nòrdics encarnen una mena
d’ideal periodístic. Ho veiem cas per cas:
A Noruega, més del 30% dels lectors paguen informació
en línia
Amb un primer lloc al rànquing RSF, Noruega és considerada
per l’organització com el país on els periodistes són més lliures.
A diferència de França, per exemple, els diaris noruecs tenen
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una tendència política menys marcada i les lleis del país són
menys restrictives, segons George Chabert, col·laborador de
quatre diaris nacionals. “Els noruecs són menys propensos que
els francesos a legislar sobre tot. Per exemple, fa uns mesos,
un ministre volia posar en pràctica una llei contra les fake news
i el projecte no va tenir èxit “, afirma el professor d’història de la
Universitat noruega de ciència i tecnologia.
Aquesta tendència no impedeix que Noruega prengui mesures
a l’hora de combatre la concentració mediàtica. El 2016, la Llei
sobre propietat de mitjans de comunicació de 1997 (que prohibia als principals grups de premsa tenir propietat de mitjans de
comunicació que representessin més del 40% de l’audiència
de televisió, ràdio o premsa diària) va ser substituïda per la llei
sobre propietat dels mitjans.
Aquest nou text, menys restrictiu, no inclou límits numèrics en
termes de concentració, però permet Medietilsynet, l’autoritat
mediàtica noruega, per recopilar “informació sobre l’estructura
de la propietat i fer-la accessible al públic”. L’agència del Ministeri noruec de cultura i relacions religioses es fixa com a objectiu “assegurar l’accés al pluralisme a la televisió, la ràdio i els
diaris” i controla l’adquisició dels mitjans de comunicació.

L’altre gran text del periodisme noruec és el Vær Varsom-plakaten. Aquest conjunt d’estàndards ètics dictats per la Norwegian
Press Association (NP) –l’organització que emet les targetes
de premsa– permet al NP gestionar queixes relacionades amb
l’activitat periodística. Publicada a moltes redaccions, aquesta
base deontològica molt precisa defensa els bons reflexos que
els periodistes estan obligats a respectar, condemnant la “publicitat oculta”, fomentant la prudència en la cobertura mediàtica
dels “intents de suïcidi i suïcidi”, així com “ casos criminals”.
Noruega no es distingeix només pel seu marc legislatiu favorable a la llibertat de premsa, sinó que també per les seves inversions en infraestructures promouen un ecosistema propici per al
periodisme. Internet assoleix una taxa de penetració del 99% a
Noruega, la més alta del món, contribuint al desenvolupament
de mitjans en línia. Noruega és també el primer país del món a
disposar de ràdio digital terrestre, que proporciona una recepció
més estable. Un sistema que Kenneth Andresen, vicepresident
del grup noruec P4 encarregat de les operacions de ràdio, considera com “una manera d’assegurar la longevitat del mitjà”.
La persistència dels mitjans impresos d’aquest país poc poblat
no s’explica només per la democratització d’Internet, sinó tam-
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bé per la tradició lectora. Mentre que poc menys d’1 de cada 10
francesos paguen informació en línia, aquesta xifra és de 3 de
cada 10 a Noruega, el màxim del quadre d’una enquesta anual
sobre periodisme realitzada per Reuters.

Helsingin Sanomat , es feien ressò de la situació dels mitjans
de comunicació russos.

En aquest panorama, encara hi ha algunes zones grises. “Continuen petits problemes, com ara la disminució de les subvencions a la premsa. Des de l’octubre del 2017, els diaris locals
i de baixa circulació han vist caure els ajuts”, afirma Pauline
Adès-Mével, cap de la oficina de la Unió Europea de RSF. Si bé
el desenvolupament del digital ha portat la seva part de mitjans
a pràctiques periodístiques qüestionables. Com Resett.no, document.no i rights.no, els llocs de notícies polèmiques relacionades principalment amb la immigració i l’islam s’han multiplicat en els darrers anys. Tot i que pels noruecs són considerats
menys fiables que els mitjans tradicionals, la seva influència en
l’agenda de mitjans és important.

RSF el classifica constantment entre els països més avançats
en aquest camp. Finlàndia també pot presumir de tenir la població amb més confiança en els seus mitjans de comunicació. El
servei públic, molt important, és especialment popular i la ràdio
pública Yle News es considera el mitjà més fiable del país. “Si
Finlàndia és un model de llibertat de premsa, també és perquè
el país no té un problema de concentració”, resumeix Pauline
Adès-Mével de RSF. Un punt que també planteja Jenni Virtanen, periodista de Helsingin Sanomat. “Hi ha moltes raons per
a aquesta reputació. A Finlàndia, la societat és lliure i oberta.
Com a periodista, pots trucar a un ministre i ell et respondrà. A
més, el grau de corrupció és molt baix a Finlàndia, i la propietat
dels mitjans de comunicació queda desvinculada de qualsevol
vincle polític important.”

Finlàndia, molt activa en la lluita contra la desinformació
Quan Vladimir Putin va ser rebut a Hèlsinki en una cimera amb
Donald Trump el 2019, el president de la Federació russa va ser
rebut per diversos cartells “Benvinguts al país de la llibertat de
premsa”. Aquests missatges, emesos pel diari líder finlandès

Finlàndia es diferencia de Suècia i Noruega en el seu lloc en la
lluita contra la desinformació. “Per la seva proximitat geogràfica
a Rússia, el país té por de veure’s afectat per les campanyes de
desestabilització llançades pel seu veí”, analitza Pauline AdèsMével. Per lluitar contra la desinformació, el govern finlandès
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ha multiplicat per tant iniciatives per formar estudiants i periodistes. Durant quatre anys, la periodista Jessikka Aro va patir
una campanya d’assetjament. El seu crim? La investigació de
les granges de trolls russes. Finalment, dos dels seus cibertransportistes van ser condemnats pel tribunal finlandès a una
pena de presó l’octubre de 2018 .
La premsa local, líder. La premsa finlandesa també pot comptar amb un hàbit lector molt arrelat a la societat i beneficia els
diaris en paper. En aquest extens i poc poblat país, es llegeix
especialment la premsa local. Per fomentar el desenvolupament de la premsa en línia, el govern finlandès també ha alineat la taxa d’IVA dels suports digitals per alinear-la amb la dels
mitjans impresos (10%). A finals de novembre, Helsingin Snomat va anunciar que tenia 230.000 subscriptors digitals, 80.000
dels quals eren exclusivament per a la versió en línia del seu
diari. Xifres molt altes per a un país amb només 5,5 milions
d’habitants.
Al trio superior del rànquing RSF durant diversos anys, el país
dels mil llacs ha perdut alguns llocs. “Finlàndia ja no està al
capdamunt del nostre rànquing, ja que s’ha vist afectada per
diversos casos”, afirma Prem Samy. El més greu d’aquestes és

la interferència d’un ex primer ministre que, el 2016, va pressionar els periodistes de la ràdio pública. Per a Jenni Virtanen,
la situació del país es pot deteriorar fàcilment. “Finlàndia és un
país petit, de manera que un únic escàndol pot endurir la nostra reputació. Malgrat aquest cas, el periodista continua confiat, encara que hi hagi dubtes sobre el futur d’alguns títols de
premsa. “Les condicions econòmiques poden afectar la llibertat
d’expressió. Si la situació financera de la premsa finlandesa és
bona, es podria enfosquir en el futur per als diaris de baixa
competència i la premsa regional.”
Suècia prima la vida pública i la transparència

Uns 105 anys abans de França, Suècia és el primer país del
món a adaptar una llei sobre la llibertat de premsa, el 1776.
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L’article 3 del primer text de la Constitució estableix el paper
dels mitjans de comunicació: “La llei sobre La llibertat de premsa (1949) i la llibertat d’expressió (1981) són les lleis fonamentals del Regne”, és a dir, es consideren part integrant de la
Constitució. “La Llei de llibertat de premsa obliga els periodistes
a mantenir en secret les fonts. I, si hi ha un denunciant en un
organisme públic, aquest últim no està autoritzat a fer cerques
internes sobre qui ha transmès la informació”, explica Lou Marillier, corresponsal a Suècia per a Libération. Considerats com
un element central de la bona salut de la democràcia sueca, els
periodistes estan protegits en l’exercici de la seva professió.
Fins al punt de ser percebuts, segons Pauline Adès-Mével, de
RSF, com a “actors importants de la vida pública i com a baluard que evita certs excessos”.
El treball periodístic també es veu facilitat pel gran nivell de
transparència de la vida pública sueca. L’ONG anti-corrupció
Transparency International considera Suècia com el tercer país
més transparent del món, empatat amb Finlàndia i Noruega
(7è). Quina forma pot prendre cada dia? “Segons la Constitució, tothom ha de tenir accés a la despesa pública i és possible
posar en dubte un ministeri que ha de proporcionar una explicació”, afirma Lou Marillier.

Si el periodista suec gaudeix de drets importants, la seva condició també comporta determinats deures. Creat el 1916, el Consell de Premsa suec és responsable de fer complir la seva carta
i, en cas d’incompliment d’aquestes normes, d’aplicar sancions
de caràcter financer. Aquesta carta estipula, per exemple, no
centrar-se en “origen ètnic, sexe, nacionalitat, ocupació, afiliació política, creença religiosa o disposicions sexuals en el cas
de les persones afectades si no és important en el context específic i també en la humiliació.
El sector de la premsa també rep suport actiu de l’estat suec.
Mitjançant grans ajuts directes (gairebé 50 milions d’euros),
Suècia està ajudant els mitjans de comunicació pel que fa a
l’originalitat del contingut, especialment dirigit a les zones poc
poblades, que no estan prou cobertes pels mitjans locals. La
premsa també pot comptar amb els seus lectors: una quarta
part dels suecs paguen informació per Internet. “Estan molt lligats a la independència dels mitjans de comunicació”, afirma
Pauline Adès-Mével.
Igual que França, el país també es veu afectat pel desenvolupament de mitjans de comunicació que es presenten com a
alternativa i no dubten a compartir informació. Un estudi de la
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Universitat d’Oxford conclou que els suecs són els europeus
que van compartir la informació sensacional més divulgada, les
notícies brossa, a les darreres eleccions europees. Durant les
eleccions dels parlamentaris de la Unió Europea, una de cada
tres adreces web compartides amb una paraula clau política
es va preocupar per les notícies de la premsa, i una gran majoria procedien de llocs suecs com Fria Tider, Nyheter Idag i
Samhallsnytt. Una evidència que fins i tot els països amb un
ecosistema propi dels mitjans de comunicació també es veuen
afectats pel desenvolupament de mitjans d’extrema dreta, segons la tradició de Breitbart News als Estats Units, o per la
igualtat i la reconciliació a França. (Fotografia: Terje Sollie / Pexels – infografia: Emol)
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Desde la Redacció, els diaris
continuen innovant
Per Craig Brown, editor / The Columbian

Ha passat almenys una dècada des que els diaris van començar
a adonar-se que el món, tal com el coneixien, s’acabava.
L’adopció ràpida d’internet de banda ampla i la introducció de
telèfons intel·ligents barats (realment ordinadors de mà) van
suposar un cop de mort al model econòmic tradicional dels
diaris. Comerciants en línia com Amazon estaven destruint els
nostres anunciants. Facebook i Google van embolicar grans
peces del pastís publicitari que quedava. Els subscriptors els
mitjans impressió es donaven de baixa, ja que trobaven “contingut” gratuïtament en línia, bona part publicat pels propis diaris.

I què fer? Hi va haver molta retallada de costos i alguns bons
diaris es van tancar o es van vendre a les grans cadenes. Hi va
haver una desafortunada confiança en els “clics”, com a “Publicar qualsevol cosa que cridarà molt l’atenció i intentarem vendre anuncis al seu voltant”. Reconec que vaig sucumbir i vaig
mantenir durant molts anys una pàgina de Columbian amb una
història de botigues de 54 paraules que vaig titular “El preservatiu vibrant i la beguda energètica robada”. Ho sento.
I, segons sembla, també ho és la resta de la indústria. Acabo de
tornar de la conferència d’un editor important, on es deien algunes coses que finalment tenen sentit per a mi. Coses com “El
periodisme sobreviurà, però el model de finançament dependrà
molt dels lectors” i “Les subvencions i la filantropia tindran un
paper en el futur del periodisme, però no pagaran tot això”.
Podria afegir una tercera observació: “Els projectes més grans
requereixen col·laboració, sobretot a les plataformes”.
Permetin-me exposar una mica sobre aquests punts. La Universitat del Nord-Oest ha treballat en la qüestió de lectors i aquí
hi havia alguns dels seus comentaris:
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• Els lectors continuaran subscrivint-se si veuen les vostres notícies almenys 10 vegades al mes.

ser transparent amb els seus lectors sobre com sol·licita i gasta
els diners.

• Els lectors continuaran subscrivint-se si el vostre contingut
és únic. És a dir, si oferiu notícies que no estan àmpliament
disponibles.
• Els lectors estaran més inclinats a deixar les seves subscripcions si no hi ha prou focus locals.

A més d’aquestes grans subvencions, també estem veient més
organitzacions que ofereixen subvencions d’uns quants milers
per donar suport a la feina d’una determinada història. Moltes
vegades els diners s’utilitzen per viatjar, però també es pot utilitzar per adquirir registres públics, contractar un expert o provar
científicament alguna cosa.

Té sentit. És per això que dediquem gairebé tots els nostres
recursos periodístics a The Columbian a cobrir les històries del
Comtat que ens aixopluga (Clark) i desaccentuar les novetats
nacionals de l’Oregon. Reconeixem el nostre nínxol.

Finalment, la col·laboració serà clau per a grans projectes. El
negoci de notícies continua sent afectat per moments difícils.
Però comencem a veure algunes maneres d’afectar positivament el nostre futur. (Infografia: Columbian.com)

Ajuts i filantropia
Sol·licitar contribucions filantròpiques és una àrea nova per als
diaris. És clar que el gruix segueix a càrrec dels subscriptors
i anunciants. Hi ha algunes advertències, però. El diari ha de
ser responsable dels seus donants per mostrar com la donació
es gasta directament en periodisme. Els donants han de saber
que les seves aportacions no els compren un accés especial ni
la possibilitat de suggerir temes o “capgirar-los”. El diari ha de

