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Confiança majoritària en les notícies
locals
Per Michael Shapiro, editor i CEO de TAPinto.net / Medium

la seva atenció i dedicació el públic no es creu la història? En
termes més generals, què passa quan les notícies, és a dir, les
notícies locals, no s’alineen amb les creences preexistents dels
lectors? I quin paper juguen els mitjans de comunicació social?
En una versió perfectament racional del món, això no passaria. Avaluarem les proves i conclourem. Fins i tot si tinguéssim
creença abans de rebre informació nova, nosaltres, com a éssers descontents, l’incorporaríem al nostre pensament i ajustaríem les nostres opinions. Però, així no és com funciona el
món. Les nostres creences i preconcepcions serveixen a un
propòsit útil: ens proporcionen dreceres per fer alguns judicis o
decisions. Al mateix temps, poden desviar-nos dels fets i compartir la realitat.

Una història política significativa es troba en una comunitat. Un
reporter reuneix els fets, realitza entrevistes, busca comentaris
de les parts implicades i analitza tot el seu treball, comprovant
amb exactitud totes les facetes de la història. Té correus electrònics i proves en vídeo. El seu acurat informe facilita que els
funcionaris electes de la seva comunitat tinguin en compte les
seves accions i reclamacions, però què passa quan, malgrat

Ens trobem davant d’un problema particularment potent quan
algunes fonts d’informació fan que sigui més convenient tancarnos amb les nostres pròpies bombolles ideològiques. Les notícies locals no són immunes. Mentre que alguns temes, com els
resultats de petites lligues i els esdeveniments de la comunitat,
generen poca controvèrsia, la cobertura de la informació del
govern local i de la política té la capacitat d’arrencar tant furor
com la política nacional.
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És per això que la confiança és important. Hi ha una certa simbiosi a la relació entre notícies i govern. Quan els periodistes
mantenen el govern i els polítics en compte, manté la fe entre el
públic que les institucions encara funcionen. Quan es descompon la confiança en el periodisme, tot el sistema sofreix.
La confiança en els mitjans de comunicació ha disminuït constantment durant dècades. L’augment de les notícies per cable
per partit, i ara, Internet han fet més fàcil recórrer a les nostres
pròpies suposicions i creences sobre el món sense cap desafiament. Quan la informació crea fricció amb els nostres preconcepcions, hi ha un impuls creixent per disparar al missatger:
els mitjans de comunicació.
Alguns missatgers han demostrat ser més resistents que altres. Per exemple, l’enquesta de confiança dels mitjans de comunicació de 2018 de Poynter va trobar una àmplia confiança
pública en les notícies i els diaris de la televisió local, alhora
que va experimentar una modesta moderació de la confiança
dels mitjans de comunicació en general. El problema és que
les redaccions dels diaris locals i regionals s’han reduït o han
desaparegut totalment, deixant grans extensions del país sense
notícies locals.

Introduïu les notícies en línia
Els mitjans de comunicació locals en línia estan ben preparats
per omplir el buit, però en molts aspectes, estem començant per
darrere. Els primers punts de venda digitals obtenen menys valor de confiança que els punts d’impressió. Segons l’enquesta
de Poynter, el 47% dels nord-americans, per exemple, confia
en les notícies en línia enfront del 73% que confien en els seus
diaris locals. Perquè és això?
L’augment d’Internet ha donat a qualsevol persona amb un telèfon intel·ligent o accés a WiFi una plataforma per difondre
idees tant a les xarxes socials, la secció de comentaris o un
bloc. Això ha proporcionat a la societat un cert benefici, però
també ha creat una situació difícil per a mitjans de comunicació
en línia no ideològics i objectius que han crescut en un paisatge
on els consumidors de notícies necessiten filtrar i avaluar més
informació que mai. El que els veïns diuen en un grup de Facebook o que contenen en un bloc amb un punt de vista editorial
molt específic poden tenir el mateix pes que una història ben
reportada en un mitjà de notícies local objectiu.
Mentrestant, les xarxes socials, que no es consideren editores,
però que, de moltes maneres, juguen el paper, té menys obli-
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gació de publicar factures de verificació, com ho fa la redacció
d’un mitjà de proximitat, que pot amplificar el contingut ideològic que faculta a aquells que comenten tot proporcionant eines
inadequades per a l’editor de notícies legítim per ser escoltat
per sobre de la cacofonia i dirigir-se adequadament als comentaristes.
Per evitar l’escenari que plantejo al començament d’aquest article, editors, institucions i plataformes tecnològiques han de
treballar per fer front a la bretxa de confiança. Què es pot fer?
Les capçaleres, especialment els mitjans de comunicació locals, han de fer un millor treball per educar el públic sobre el
que comporta el periodisme objectiu. El públic hauria de tenir
una millor comprensió de com es fan els informes i quins estàndards editorials tenen. Hem de guanyar la confiança del públic,
no esperar-ho.
Des de la perspectiva de l’educació, hi ha alguns programes
destacats destinats a educar el públic en el negoci de la recopilació de notícies. La Universitat de Missouri i l’American
Press Institute dirigeixen un programa que orienta periodistes
de mitjans de proximitat sobre com construir la confiança en
les seves comunitats. Alguns districtes escolars han introduït

programes d’alfabetització mediàtica per proporcionar als estudiants les eines necessàries per avaluar críticament informació
i notícies. Són passos importants, però, com a societat, hem de
fer més per potenciar els ciutadans a través de la confiança.
Els gegants de tecnologia, com Facebook i Google, han pres
mesures per reforçar les notícies locals, però de nou hem de fer
més. Els algorismes que provoquen el consum i la participació
en la informació d’aquestes plataformes poden, desgraciadament, empènyer la informació incorrecta, intencionadament o
no, a la part superior dels resultats sense que els editors puguin
moderar efectivament la conversa, creant un efecte de bola de
neu. Les plataformes tecnològiques també han de tenir molta
més responsabilitat pel contingut que permet ser publicat a la
seva plataforma de la que actualment ténen. Les xarxes socials
són una eina poderosa, però també cal un diàleg robust i durador amb els editors de mitjans locals per entendre realment la
dinàmica del terreny.
L’escenari dibuixat al començament, lluny de ser ficció, és un
conjunt d’experiències que hem tingut a TAPinto. Hem publicat
històries que a alguns segments del públic i els funcionaris públics no agraden o no encaixen amb creences preexistents. I
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hem estat víctimes de follets mal informats a les xarxes socials
que coneixen poques fronteres.
Manllevant a Orwell, sense una base sòlida de confiança en el
periodisme, és més fàcil que els que estiguin al poder ens diguin “rebutgem les proves dels nostres ulls i orelles”. Aquestes
són les apostes.
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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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El 68% dels directius de mitjans de
comunicació augura fusions per
solucionar la crisi
Resum d’informacions de Prnoticias, El Confidencial i El Español

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.

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.
Segons l’esmentat estudi, els cinc principals fronts oberts per a
la premsa són la monetització de la informació digital, els canvis
en la inversió publicitària, l’explotació de les dades, la importància de buscar un valor afegit per marcar la diferència i la
necessitat de buscar aliances. De tots els deures que tenen els
mitjans, potser el desenvolupament d’un model de pagament
per continguts sigui el més urgent. Referent a això, els directius
dels grups editorials marquen el període 2019-2020 com el moment clau “per al establiment de murs de pagament en alguna
de les seves diferents modalitats en la majoria de les pàgines
webs de les principals capçaleres”. Aquest moviment podria derivar en una pèrdua de volum d’usuaris, cosa que els mitjans
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haurien de tallar “amb contingut de qualitat” i “una experiència
d’usuari” millorada.
Sobre les perspectives de futur, el 50% del centenar de directius
enquestats qualifica de “regular” la situació del sector i el 62%
creuen que es mantindrà igual al llarg dels propers 12 mesos.
Aquests mateixos directius creuen que la distribució online de
continguts a la carta serà el model de negoci que més possibilitats tingui de consolidar-se en un futur.
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.
Tot apunta que el procés cap al mur de pagament serà progressiu, en el sentit que ja que el 62% dels màxims representants
del sector considera que durant els pròxims tres anys coexisti-

ran el model de pagament i l’obert; fruit, entre 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 la mateixa línia es diu que “l’única manera que el sector torni
a ser rendible i segueixi sent independent és contractant bons
periodistes, perquè els productes hauran de migrar de continguts molt orientats al clic a continguts de alt valor afegit orientats de nou a incrementar la influència, i ambdues estratègies
no tenen res a veure”.
D’altra banda, el 68% dels directius del sector 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%
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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”, afirma Gustavo Rodríguez, soci
responsable del sector Mitjana de KPMG a Espanya. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Trecebits)
NOTA: El butlletí us ofereix l’estudi Perspectives Espanya 2019,
basat en una enquesta elaborada per KPMG en col·laboració
amb la CEOE. CLIQUEU AQUÍ

La Generalitat convoca les
subvencions als mitjans impresos
La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha obert la
convocatòria de subvencions estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o aranès,
corresponents a l’any 2019. La dotació és de 4.094.000 euros,
un 3,4% menys que els 4.238.000 de les dues convocatòries
anteriors. Les proporcions també s’han modificat: es destinaran
2.352.000 euros als diaris (–4,2%) i 1.742.000 euros a publi-

cacions no diàries (–2,3%). El termini per presentar sol·licituds
finalitza el 25 de juny.
Novetats.- Les bases reguladores dels ajuts a mitjans impresos presenten una sèrie de canvis, els quals afecten tres aspectes concrets.
D’entrada, s’ha suprimit l’exigència de distribuir dins de Catalunya
un mínim del 25% del tiratge imposada a les publicacions editades
fora del país, la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de
Comunicació ho argumenta per la necessitat d’adaptar-se a la “situació canviant” de l’edició de publicacions periòdiques en català
fora de Catalunya, i recorre a l’article 50.3 de l’Estatut d’autonomia,
segons el qual les polítiques de foment de la llengua catalana s’han
d’estendre al conjunt de l’Estat, la Unió Europea i el món.
Un altre canvi és la reducció de l’import per exemplar difós segons certificat de l’empresa auditora de les dades de justificació de la difusió/difusió de pagament ordinari per a les revistes
gratuïtes d’abast nacional; de 0,03 euros a 0,015. Això respon
a la voluntat d’igualar aquest tipus de publicacions amb altres
modalitats que entren dins l’àmbit d’aquestes subvencions. La
tercera novetat és la previsió de dur a terme notificacions individuals per via electrònica, en adaptació a la Llei del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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La dotació total s’incrementa un 3,31%.- La línia de subvencions
a publicacions periòdiques en paper és l’única que faltava per convocar; enguany, la dotació conjunta de les diferents línies és de
8.967.000 euros, un 3,31% més que en les convocatòries de l’any
passat. En concret, la dotació de les subvencions a emissores de
ràdio és de 704.000 euros (la mateixa quantia que el 2018); a les
televisions, de 615.000 euros (es mantenen); als mitjans digitals,
de 2.150.000 euros (+11,86%); a mitjans en paper, de 4.094.000
euros (–3,4%), i a entitats sense ànims de lucre i organitzacions
professionals, d’1.404.000 euros (+16,9%). (Font: Gencat.cat)

La segona autorització es refereix a l’operació Prisa/Vocento/
Godó. La CNMC autoritza –en primera fase- la concentració
consistent en la creació d’una empresa en participació (Newco) controlada conjuntament per Prisa Brand Solutions, SLO,
Comeresa Premsa, SLO (Vocento) i Godó Strategies, SLO.
L’operació compleix els requisits previstos per la LDC, en superar els llindars que preveu l’article 8.1.b) de la mateixa. El
sector econòmic en què s’emmarca l’acord analitzat és el de la
publicitat, en particular la comercialització d’espais publicitaris
a través d’internet. (Font: Programa Publicitat)

La CNMC autoritza dues operacions
de concentració de grups de premsa

Javier Moll: “El Periódico ha de ser un
diari català i de progrés”

La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència)
ha autoritzat quatre operacions de concentració al llarg del
mes de maig, en no plantejar problemes de competència en
els mercats analitzats. La CNMC va autoritzar, en primera fase,
la concentració consistent en l’adquisició del control exclusiu
de Grupo Zeta, SA per adquisició de la majoria del seu capital
social, per part de Prensa Ibérica Media, SL. L’operació ja ha
estat realitzada, com és sabut.

Dijous de la setmana passada, en el seu primer
dia al capdavant de Zeta,
Javier Moll va visitar les
redaccions d’El Periódico
i Sport, a Barcelona, per
saludar, un per un, a tots
els seus professionals. Ho
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va fer en companyia de Arantza Sarasola, vicepresidenta de
Premsa Ibèrica, i Aitor Moll, conseller delegat del grup. Moll
va instar els professionals del Grupo Zeta a “sentir-se de veritat
part del projecte compartit”, al·ludint al “molt talent” que atresora l’empresa i va demanar a tots “plena col·laboració” per afrontar els nous reptes de la companyia. Després d’afirmar que El
Periódico “ha de ser un diari català i de progrés” i de “avanç,
millora i perfeccionament”, va exalçar la “acreditada i respectada trajectòria” d’Anna Cristeto, la periodista que des d’aquell dia
assumeix la responsabilitat de dirigir el diari.
Joan Tàpia, president del nou Comitè Editorial d’El Periódico,
va subratllar algunes de les claus que marcaran el “rellançament del diari barceloní”, un diari la línia editorial del qual “no ha
de ser tancada i, encara menys, sectària sinó oberta a les realitats i els interessos de Catalunya”. Tapia va afirmar, a més, que
si els diaris de Premsa Ibèrica són tan rellevants en diferents
ciutats i comunitats autònomes és perquè la companyia “entén
i sap viure en la pluralitat i la diversitat d’Espanya amb naturalitat”. I va afegir: “l’èxit d’aquesta companyia hauria estat impossible sense haver aconseguit fer diaris de proximitat adaptats
a les necessitats i desitjos de lectors i territoris molt diversos”.
La nova Prensa Ibérica es consolida el seu lideratge en el seg-

ment de la premsa regional i local a Espanya, situant-se com
el segon operador a nivell espanyol de premsa diària impresa
d’informació general, amb una quota de volum del 16,31%, segons l’anàlisi de mercat que figura a la resolució de la CNMC.
Unes xifres que situen Prensa Ibérica per davant de Prisa, Unidad Editorial i Godó, i només per darrere de Vocento.
L’adquisició d’El Periódico de Catalunya i Sport reforça de manera significativa la presència i la influència de Prensa Ibèrica a
Catalunya, on ja editava Diari de Girona, Regió 7 i el setmanari
Empordà. El grup es converteix així en el segon operador de
Catalunya, només superat per Grup Godó. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – foto: Catalunyapress)

Finalment, El Periódico s’imprimeix a
Bermont i Imprintsa
La planta d’impressió de Grupo Zeta a Parets del Vallès, Gráficas de Prensa Diaria, va tancar avui fa vuit dies. El Periódico de
Catalunya s’imprimeix ara entre Bermont Catalonia i Impressions
Intercomarcals, mentre que l’Sport ho farà en aquesta segona,
propietat de Prensa Ibérica.
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Fernando de Yarza, nou president de
WAN-IFRA

Inicialment semblava que El Periódico s’imprimiria a Crea-A
Impresiones de Cataluña del Grup Godó, però finalment s’ha
optat per Bermont, a Castellbisbal. A Imprintsa (Sant Fruitós de
Bages), és on Prensa Ibérica imprimeix les capçaleres que el
grup ja tenia a Catalunya: Regió 7, Diari de Girona i el setmanari Empordà. (Font: Comunicació 21 – foto: Imprintsa)

El president del Grupo Henneo
i vicepresident d’AMI ha estat
escollit nou president de WANIFRA, convertint-se així en el
primer editor de l’Estat espanyol al capdavant de l’Associació
Mundial de Periòdics i Editors
de Notícies (WAN-IFRA), que
representa 18.000 publicacions de 120 països.
De Yarza, a més de president del Grup Henneo –editor de Heraldo de Aragón, 20 Minutos, La Información, entre d’altres, i
accionista de Vocento i TESA- és president de l’associació europea News Media Europe. De Yarza substituirà Michael Golden, vicepresident de The New York Times, convertint-se en el
primer espanyol a ostentar el càrrec. L’elecció es va dur a terme
dilluns passat a Glasgow, durant el Congrés Mundial de Diaris.
Les línies estratègiques que defensa De Yarza per a WAN-IFRA
són “la defensa de la cada vegada més amenaçada llibertat de
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premsa, la de periodistes i la de editors. Igualment, apostaré
per la recerca de models de negoci sostenibles en l’entorn digital i pel impuls de la innovació en els mitjans de comunicació”.
Aquest anunci es va saber hores després de conèixer-se que
Saragossa serà, al juny de 2020, la ciutat amfitriona del Congrés Mundial de Diaris, que organitza anualment l’associació
mundial d’editors.
La missió de WAN-IFRA és la de fomentar la cooperació empresarial internacional entre els editors, compartir les millors pràctiques tant en negocis com en tecnologia, i protegir els drets dels
periodistes de tot el món. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia –
foto: extradigital)

Saragossa serà amfitriona al juny de
2020 del Congrés Mundial de Diaris
El 72è Congrés de l’Associació Mundial de Periòdics i Editors
de Notícies (WAN-IFRA), que tindrà lloc al juny de 2020, se celebrarà a Saragossa. Es va anunciar diumenge passat durant el
sopar de gala del principal partit de periodisme del món, que es
desenvolupa a Glasgow (Escòcia). La capital aragonesa com-

petia amb Dubai, eix d’un dels principals emirats àrabs i ciutat
emergent.
A més, a Saragossa tindrà lloc el 26ª Fòrum Mundial d’Editors
i la 4a Cimera de Dones i Mitjans. També es farà entrega del
destacat premi Ploma d’Or de la Llibertat, que reconeix l’acció
excel·lent, per escrit o de fet, d’un individu, grup o institució en
favor de la llibertat de premsa. En la trobada de diumenge a
Glasgow va ser guardonat, a títol pòstum, el periodista saudita
Jamal Khashoggi, assassinat el 2 d’octubre de 2018 en el consolat d’Aràbia Saudita a Turquia.
La trobada internacional de diaris i editors té caràcter anual i
en ella es debat sobre els desafiaments a què s’enfronten els
mitjans informatius, s’analitzen models empresarials emergents
i, en aquest context, es promou enèrgicament la defensa de la
llibertat de premsa. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Línia Sants suma 400 números i
reivindica el periodisme local

marca que “la fórmula, i alhora el repte, és combinar el periodisme en majúscules amb la difusió i fer una publicació definida”.
En aquest sentit, el Grup Comunicació 21 lamenta la poca atenció que en els últims quatre anys ha rebut la premsa de proximitat en general i Línia Sants en particular, tant des del Districte
com des de l’Ajuntament barceloní. Les publicacions de proximitat només van rebre un 1,56% de la publicitat del consistori
el 2018, mentre que el Grup Godó, amb La Vanguardia al capdavant, es va emportar un terç de la inversió: 3 milions d’euros.
Línia Sants va rebre 5.966 euros. Una situació que contrasta
amb el discurs dels comuns, que deien que volien “afavorir” la
premsa de proximitat.

Línia Sants ha arribat a les 400 edicions com a referent informatiu de Sants-Montjuïc. La capçalera, fundada l’any 2003, revalida la seva presència territorial i es confirma com la publicació
de referència al Districte, amb una periodicitat quinzenal i una
tirada de 9.163 exemplars auditats per OJD-PGD. Coincidint
amb aquesta efemèride, el Grup Comunicació 21, editor de la
capçalera, ha volgut destacar que Línia Sants és una eina de
cohesió territorial. “Democratitza l’espai mediàtic perquè arriba
als diversos barris del Districte”, afirma. Tanmateix, l’editora re-

L’editora també lamenta que no es pogués depurar l’incident
del 20 de desembre del 2017, quan van desaparèixer 150
exemplars de Línia Sants de la seu del Districte coincidint amb
una portada crítica amb el govern municipal un dia abans de les
eleccions del 21-D, cosa que va provocar que la capçalera es
deixés de distribuir en aquest edifici durant un any i mig. A més,
l’editor no s’ha pogut reunir amb el conseller tècnic ni ha rebut
mai cap invitació per a cap acte oficial.
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En el número commemoratiu de Línia Sants, David Centol, editor del Grup Comunicació 21, afirma lamentar “haver hagut de
cohabitar els últims quatre anys amb un Districte i un Ajuntament que no creu en el valor de la proximitat. Esperem que el
nou govern local tingui més sensibilitat pels mitjans de proximitat i faci una aposta clara i contundent pel periodisme que es fa
als barris, el més important perquè és el més proper al ciutadà.”
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Revista Fossa 218, per mostrar la
repressió i l’exili
“Fossa 218, llibertat, memòria, lluita” és la fossa simbòlica on “el
franquisme i el règim del 78, mal anomenat règim democràtic,
han volgut enterrar la memòria històrica i política d’aquest país”.
Així comença l’explicació que fa, l’Ateneu Cooperatiu de Lleida,
La Baula, sobre la seva futura revista anual, una publicació que
vol il·luminar a “aquelles persones, organitzacions i col·lectius que
han patit la repressió i exili, que durant anys han estat lluitant per
erradicar els vestigis del franquisme dels nostres carrers i institucions. “Volem reconèixer les que han patit la repressió i les que
han estat far de lluita per les llibertats i els drets polítics i socials”.

Segons La Baula, “aquesta publicació, de caràcter anual, no
seria possible sense els milers de persones i col·lectius que
van lluitar per la llibertat i que van enfrontar-se al franquisme.
I sense els milers que han mantingut la lluita perseverant per
no deixar ni un pam d’espai ni un bri d’aire als hereus del “Movimiento”. En aquest sentit, la Baula ha obert un Tot Suma per
tal de finançar el projecte. Tota aportació anirà destinada íntegrament a l’edició, l’enviament i la difusió de la revista. En un
primer moment l’objectiu és editar-ne 300 còpies. Si la campanya obté més bons resultats, els diners recaptats seran per augmentar la tirada a 400, 500 o 1.000 còpies. (Font: Racó Català)

Ràdio Santa Cristina rep la concessió
definitiva per emetre
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro la
concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió
sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal. El consistori ja disposava de l’adjudicació provisional
d’una emissora de freqüència modulada. Ara, l’Executiu ha procedit
a l’atorgament definitiu de la concessió a Ràdio Santa Cristina un cop
s’han complert els tràmits administratius i tècnics. (Font: C-21)
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Estudi AdEx Benchmark 2018: la
publicitat digital va créixer un 13,9 per
cent fins als 55,1 milions d’euros
Per IAB Europe

IAB Europe, la principal associació industrial de nivell europeu
per a l’ecosistema de publicitat digital, va anunciar en la seva
conferència anual Interact a Varsòvia que la publicitat digital va
créixer un 13,9 per cent el 2018 fins als 55,1 milions d’euros,
impulsada pel fort creixement de la inversió de vídeo, mòbil i
social. Aquest és el creixement més ràpid des del 2011 i ha
experimentat més del doble del mercat des del 2012.

L’estudi Benchmark d’AdEx és la guia definitiva de l’estat del
mercat europeu de publicitat digital, que cobreix 28 mercats i
que es troba en el seu tretzè any. El 2018, un total de vint-iun mercats van experimentar un creixement interanual de dos
dígits. El vídeo i els dispositius mòbils externs van dominar els
resultats el 2018, ja que tots dos van créixer de dos dígits en
tots els vint-i-vuit mercats de l’estudi. El vídeo fora de la xarxa
va créixer un 44,7 per cent de mitjana, en comparació del 19,7
per cent. En general, el vídeo va créixer un 30,9 per cent, fins
als 7,6 milions d’euros, que representen el 33 per cent del mercat de visualitzacions.
Search segueix sent la categoria de publicitat en línia més gran
en termes d’ingressos, amb un creixement del 12,5 per cent i
un valor de mercat de 25.000 milions d’euros. Social està alimentant el creixement de la visualització a tot Europa, amb un
creixement del 33,7% interanual i actualment representa el 49%
de la pantalla.
La despesa total d’anuncis per a mòbils va créixer un 31,4 per
cent el 2018, fins als 22,8 milions d’euros, i ara suposa el 41 per
cent de tota la despesa d’anuncis digitals a Europa.
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Comentant els resultats, Townsend Feehan, CEO d’IAB Europe, va dir: “És encoratjador veure un creixement saludable de
dos dígits a tota la regió, impulsat principalment per mòbils i
vídeos. La indústria de la publicitat digital contribueix ara amb
55.000 milions d’euros al producte interior brut europeu i aporta valor tant als mercats madurs com als emergents. Amb la
publicitat digital que representa ara el 45 per cent de tota la
publicitat de mitjans de comunicació de pagament a la regió i
les noves regles europees de protecció de dades que fan que
els usuaris siguin més conscients de les seves opcions sobre
com es processen les seves dades, és important que ens centrem a oferir experiències de publicitat sobre els primers anuncis que protegir els consumidors i donar suport a l’economia
digital d’Europa”

Daniel Knapp, economista en cap de IAB Europe, explica que:
“El mòbil, el vídeo i el social continuen impulsant el creixement
a tota la regió, i el mòbil es tanca ara en un 50% tant de visualització com de cerca, i el vídeo representa un terç de tots.
Aquests formats i entorns reflecteixen la participació dels consumidors amb una sèrie de dispositius, per a l’entreteniment, la
utilitat i la connexió, demostrant el poder divers de la publicitat
digital per influir en la presa de decisions dels consumidors.”
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: IAB Europe)

L’estudi benchmark IE Adex Benetmark divideix el mercat
d’anuncis digitals en tres categories: Display, Search i Classifieds and Directories. El creixement d’aquests formats publicitaris s’ha basat en canviar els usos en dispositius i canviar
els patrons de consum. El 2018, Display ha tancat el buit amb
Search i ha crescut un 17,5 per cent per representar el 42,2 per
cent de la despesa total.

Descobrint les xarxes socials

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors els resultats de l’estudi
AdEx Benchmark 2018. L’informe complet de AdEx Benchmark
2018 es publicarà a finals de juny del 2019. CLICAR AQUÍ

Les xarxes socials formen part de la nostra vida, la majoria de
les persones utilitzen les principals RRSS de manera simultània
i no perceben la publicitat com quelcom “una mica molest”. Entretenir-se i, en menor mesura, informar-se són els dos objectius que els usuaris busquen en les plataformes social media.
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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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La simultaneïtat en l’ús de les xarxes socials és força comuna, sobretot entre les principals empreses, com són YouTube,
Facebook, WhatsApp, Instagram i Twitter. De fet, al voltant del
61% dels usuaris del canal de vídeos i la plataforma social de
Mark Zuckerberg utilitzen Spotify al mateix temps, segons les
principals conclusions de l’estudi de Publicis Media sobre l’ús
d’aquestes plataformes (Descobrint les Xarxes Socials).
En aquesta línia, el mòbil és la principal eina en el consum multidispositiu.

Entreteniment i notícies quotidianes.- D’altra banda, els
usuaris fan servir principalment les xarxes socials per a entretenir-se, reduint la seva utilització per la falta de temps, la complexitat o “la por a enganxar”. Cadascuna de les plataformes tenen una finalitat per als internautes, destacant el cas de Twitter
que és usada com a font d’informació.
A més, els enquestats assenyalen que els agrada llegir les notícies
quotidianes del seu entorn, així com també publicar post sobre ells
mateixos i aspectes curiosos o també com a espai reivindicatiu.
Quant a l’horari, Publicis Media afegeix que la corba d’audiència
s’estén al llarg de tot el dia, tot i que té un patró diferent de consum entre setmana pel que fa al cap de setmana. (Font: Ipmark
i infografia: Ipmark)

comScore serà el mesurador d’audiència
digital a Espanya durant dos anys més
Després de molt temps de negociacions sense entesa, comScore i la Comissió de Seguiment del Concurs per a la Mesura
Digital a Espanya han signat un acord pel qual renoven la pres-
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tació de serveis del mesurador durant dos anys més. L’acord
es produeix després d’un any en el qual comScore havia romàs
com a mesurador provisional doncs, encara que va guanyar el
concurs obert a finals de l’any 2017, les negociacions amb la
Comissió no havien prosperat.
Aquest desacord es produïa per la incapacitat del mesurador
per complir les exigències que requeria la comissió en matèria
de mesurament digital. La indústria ha destacat en nombroses
ocasions la necessitat de comptar amb un sistema més precís
capaç d’abastar totes les àrees de l’entorn online i que serveixi
a agències i anunciants per afinar les seves inversions. Un desig que, però, encara no s’ha vist satisfet. Tot i això, sembla
que, finalment, les dues parts han aconseguit arribar a una entesa, i comScore ja és oficialment el mesurador digital a Espanya per als propers dos anys. (Font: Marketing Directo)

Aqui Catalunha és el primer portal
web brasiler dedicat exclusivament a
Catalunya

El professor i traductor Rodrigo Alves (Rio de Janeiro, 1989) ha
posat en marxa el primer diari en línia brasiler dedicat exclusivament a Catalunya. Es tracta d’Aqui Catalunha, un portal web
que explica tot allò que tingui a veure amb l’actualitat catalana i
adreçada a la comunitat de parla portuguesa. “Aquest mitjà vol
ser una eina més d’internacionalització de Catalunya des d’una
mirada brasilera”, assegura Alves a Exterior.cat.
El portal està dividit en diferents temàtiques. Destaquen
l’economia, la política, la cultura i el turisme. Tot és escrit en
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portuguès i ja ha fidelitzat prop de 2.000 lectors diaris d’arreu
del món, principalment del Brasil, Portugal i Catalunya. Alves subratlla que “l’única font financera d’aquest diari és la
base dels lectors que participen en el finançament col·lectiu”
i afegeix que “els lectors avantguardistes mereixen un periòdic
d’avantguarda”.
De l’estima per la llengua va passar al compromís per Catalunya. Des de 2017, arran de la convocatòria del referèndum per
la independència impulsat pel govern de Carles Puigdemont, el
traductor brasiler explica que “gairebé cada dia seguia les notícies sobre el procés. Gràcies al web Aquí Catalunha hem donat
a conèixer, des d’una mirada de parla portuguesa, la repressió
que viuen els polítics catalans arran de l’1-O”. En aquest sentit,
“el web s’ha convertit en una eina de denúncia en favor dels
drets i de les llibertats que s’han vulnerat a l’Estat espanyol”,
afegeix. (Font i infografia: Exterior.cat)

Visa vol canviar les portades dels
diaris esportius

Seguint una idea de WYSIWYG * i Starcom, un connector de
Chrome modifica les portades digitals dels diaris esportius, reemplaçant les destacades amb notícies d’esport femení. En definitiva, portar a les dones a les portades dels diaris d’informació
esportiva és el que ha fet Visa en la seva última campanya,
SomosNoticia, realitzada per WYSIWYG* i Starcom. L’objectiu
final de l’acció és reivindicar una major visibilitat dels èxits de
les esportistes femenines en els mitjans de comunicació.
Es tracta d’una acció per la qual l’agència digital del Grup Publicis ha creat una tecnologia capaç d’imaginar una alternativa
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perquè les notícies de esport femení siguin portada. El centre
d’SomosNoticia és un plugin per a Google Chrome que omple d’esport femení la portada dels principals diaris esportius. A
l’activar-la, l’extensió recorre totes les pàgines interiors del diari
a la recerca de notícies d’esport femení i reemplaça una a una
les notícies de portada per elles. Els lectors només necessiten
#OneClick per demanar més notícies d’esport femení a les portades dels mitjans.
Per donar a conèixer la iniciativa s’ha llançat un challenge en
entorns digitals on es demana als usuaris que se sumin al projecte descarregant el connector SomosNoticia per reclamar als
mitjans un canvi real. (Font i infografia: Reason Why)
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Els mitjans impresos i els digitals
capten més publicitat que audiència
Per Luis Palacio / Digimedios
Les quotes de la inversió publicitària que capten els mitjans televisiu i radiofònic són inferiors a les que obtenen altres com
els mitjans digitals, els diaris i les revistes, segons un informe
elaborat per DigiMedios a partir de dades de l’Associació per a
la Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC) i de l’estudi
d’inversió I2P, de la consultora Media Hotline.
Si es considera l’audiència en termes de minuts mitjana dedicats a cada mitjà, es pot veure com la quota de cada suport
reflecteix les dades conegudes de cada un d’ells: la televisió
perd audiència, mentre que la ràdio es manté. L’audiència de
diaris i revistes s’erosiona lentament, tot i que menys significatiu en percentatges. Només el temps dedicat als mitjans digitals
-entorn del 30% del total- creix de forma sostinguda.
No obstant això, les quotes d’audiència no tenen una translació
directa a la inversió captada per cada mitjà; així la televisió i la
ràdio reben menys publicitat de la qual per la seva audiència

els correspondria, mentre que els mitjans digitals i els mitjans
impresos atreuen més publicitat.
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Per fer una anàlisi precisa de la relació entre audiència i publicitat caldria creuar aquestes dades amb el repartiment per empreses dins de cada mitjà, una cosa que per falta d’informació
detallada no és possible. Sí que és conegut, en qualsevol cas,
que en televisió, ràdio i mitjans digitals un grup petit d’empreses
capten la major part de la inversió, mentre que en els impresos
el mercat està molt més repartit.
Per als càlculs referits a l’audiència, s’han fet servir dades corresponents al consum mitjà en minuts de mitjans, del Marc
General dels Mitjans a Espanya, de l’AIMC. Per als càlculs
d’inversió publicitària la font ha estat l’estudi i2p, de Media
Hotline i Arce Media per que fa a inversió en mitjans convencionals (mitjans impresos, televisió i ràdio) i en mitjans digitals
(versions digitals de diaris, revistes, televisió i ràdios, més la
corresponent a xarxes socials i altres suports, com els portals).
La inversió en mitjans digitals s’ha complementat amb la corresponent a enllaços patrocinats, publicada per Infoadex. No
s’ha considerat l’audiència ni la inversió de suports com exterior, cinema o suplements (en aquest últim cas a causa de la
seva petita impacte). (Infografia: Digimedios)

Autocontrol modernitza el seu codi de
conducta

El 4 de juny Autocontrol, l’Associació per a l’Autoregulació de la
Comunicació Comercial a Espanya, va celebrar la seva 24a Assemblea General en la qual van participar representants de les
555 entitats adherides, que inclouen anunciants, agències de
publicitat, mitjans de comunicació i associacions professionals.
El resum més important de l’assemblea és que, per tal de donar resposta als nous reptes de la publicitat digital, el Codi
d’Autocontrol s’adapta a la nova versió del Codi de Publicitat de
la Cambra de Comerç Internacional (CCI).
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Entre les novetats de l’adaptació s’inclouen: la precisió que la
seva aplicació s’estén a qualsevol comunicació comercial amb
independència de la seva forma o format; la prohibició que les
comunicacions comercials ofereixin arguments que s’aprofitin
de la desgràcia o sofriment sense una raó justificable, i la precisió que les comunicacions comercials no només no incitaran
a la violència, a comportaments antisocials o il·legals, sinó que
tampoc seran tolerants amb els mateixos .
En l’àmbit de la protecció dels menors s’afegeix que les comunicacions comercials dirigides a nens no han de contenir representacions visuals o descripcions de pràctiques potencialment
perilloses o situacions que mostrin un menyspreu per la seguretat. Així mateix, es detalla que els productes de venda il·legal
per a nens o adolescents o inadequats per a ells, no han de ser
publicitats en mitjans dirigits a ells; i que la publicitat comercial
dirigida a ells, no ha d’estar inclosa en mitjans on el contingut
editorial no és adequat. També s’adapten les previsions sobre
publicitat discriminatòria.
Un dels principis l’aplicació del qual reforça més significativament és el principi d’autenticitat al qual s’afegeix la exigència de
transparència. En concret s’estableix l’obligació explícita que
la publicitat en mitjans amb contingut editorial sigui fàcilment

recognoscible com a tal o en cas contrari etiquetada (inclosa la
publicitat nativa). També que les comunicacions comercials no
han de fer-se passar per un altre tipus de contingut.
En paral·lel, s’afegeix que la naturalesa patrocinada d’una recomanació o testimoni ha de quedar clara mitjançant un advertiment adequada en aquells casos en què el missatge, per les
seves característiques formals o de contingut, pot induir a error
a l’usuari sobre aquesta naturalesa. Finalment, es reprodueixen
les obligacions essencials previstes en el RGPD i la LOPDGDC
en matèria de protecció de dades, que afecten les comunicacions comercials. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Fundación Social Uuniversal)

8 de cada 10 espanyols utilitzen la
banca digital habitualment
Segons una nova edició de l’estudi sobre banca digital realitzat
per Mastercard en 11 països d’Europa, sis de cada set persones utilitzen aquestes solucions a mínim un cop al mes. Aquesta xifra augmenta a Espanya, on 8 de cada 10 espanyols asseguren utilitzar aquests serveis a mínim un cop al mes, mentre

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
que més d’un 60% els fa servir cada setmana i gairebé un 40%,
diàriament. Al seu torn, les dades estableixen que el 73% dels
espanyols utilitza aplicacions mòbils de bancs tradicionals i el
30% únicament fan servir les de bancs 100% digitals.

nanceres mòbils augmentarà en el futur perquè permeten que les
transaccions siguin senzilles i còmodes, per al que caldrà que el
sector implementi autenticació multifactorial, aplicacions segures
i altres formes de seguretat, com la biomètrica. (Font: Mastercar)

Davant l’augment en l’ús i la capacitat cada vegada més gran
de connectivitat de les plataformes, la seguretat s’ha convertit en un requisit indispensable. Per al 70% dels europeus, es
tracta d’un factor essencial al moment d’utilitzar una solució de
banca digital. En comparació amb un estudi similar realitzat fa
dos anys, quan només el 39% de l’elegia com a prioritat, la seguretat i la fiabilitat han guanyat rellevància, elegides en 2019
pel 67% dels consultats. Per la seva banda, la comoditat ha
descendit en el rànquing de prioritats. Fa dos anys el 43% dels
europeus pensaven que la comoditat era el més important, xifra
que avui arriba a un 33%. No obstant això, l’estalvi de temps
(66%) i la facilitat d’ús (65%) encara romanen com els principals avantatges percebudes de les solucions de banca digital.

Chrome dirà adéu als bloquejadors
d’anuncis. Google es reafirma en la
seva postura

L’estalvi de temps i la facilitat d’ús són els avantatges més valorades de les solucions financeres digitals. Igual que la resta
d’europeus, els espanyols valoren l’estalvi de temps (70%) i la
facilitat d’ús (64%). El 66% creu que la demanda de solucions fi-

Des de gener d’aquest any venim parlant dels canvis que Google estava plantejant a Chromium respecte als bloquejadors de
continguts. La clau en ells, recollits en el seu Manifest V3, és
que podrien desaparèixer tal com els coneixem.
Els arguments de Google anaven pel costat de la privacitat, la
seguretat i el rendiment, que es veurien millorats per la restricció de les funcions de bloqueig de webRequest. És l’API que
a dia d’avui encara permet que les extensions interceptin peticions de xarxa, per bloquejar-les modificar-les o redirigir.
Amb webRequest fora de joc, o almenys molt limitada,
l’alternativa que Google han plantejat és DeclarativeNetRe-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
quest, que permet a Google decidir tot sobre la gestió de les
peticions de xarxa, eliminant el fins ara gran poder que tenien
les extensions i permetent-només observar les peticions. Adblock Plus, per exemple, seguiria funcionant, per usar bloqueig
més senzill, però no així uBlock Origin, per exemple.
Després de la polèmica sorgida, Google ha matisat que volguessin acabar amb els bloquejadors d’anuncis i ha comentat
comentar que la nova API no seria tan restrictiva i augmentaria
els seus límits, juntament al fet que WebRequest seguiria en
Manifest V3 (però només amb capacitats observacionals). És a
dir, es confirma el que ja es sabia: els bloquejadors no podran
ser tan potents com abans, i els usuaris corporatius de Chrome
podran seguir utilitzant el bloqueig, el que fa que es dubti dels
objectius reals de dir adéu a l’API.
Ll nou i limitat sistema de DeclarativeNetRequest, a més de ser
més lent permet que Google recopili les dades que bloquegem,
cosa que el pot ajudar en el seu negoci publicitari. Els canvis
proposats són per Chromium, de manera que caldrà veure quina postura prenen Opera, Brave, Edge o Vivaldi al respecte.
(Font: Gembeta)

Euromillones convida a ser generós
a través de les emocions de
l’espectador
La marca de Loteries i Apostes de l’Estat llança la seva nova
campanya entorn per anunciar que aquest divendres repartirà
un pot especial de 130 milions d’euros. Loteria i Apostes de
l’Estat ha fet coincidir el llançament de la seva última campanya
d’Euromillones (EuroMillones) 2019 amb el sorteig d’avui divendres, 7 de juny , el qual repartirà un pot especial de 130 milions.
La campanya s’ha estrenat aquesta setmana. Durant 2018, Espanya va ser un dels països on més vegades va tocar el pot
d’Euromillones. De la mà de No Line i The Blend, la primera
onada de la campanya la formen un espot d’1 minut amb reduccions a 45’’, 30’’ i 20’’, peces que s’han vist en cinema, televisió i
digital. A més, la campanya ha estat reforçada amb dos falques
i es completa amb aparicions en premsa, digital, exterior digital
i xarxes socials. (Font: El Publicista)
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Aplicacions per gestionar Xarxes
Socials i estalviar temps
Per Irene Cruz, social media strategist de Tu-App.net / Ipmak

Hootsuite.- Hootsuite és una de les aplicacions més completes per gestionar xarxes socials per diferents raons. Una d’elles
és el seu potent panell de control que permet programar les publicacions, compartir fotos o vídeos i establir un calendari que –
amb un cop d’ull- permet identificar quines són les publicacions
previstes per a cada dia i la seva temàtica.
En segon lloc, amb Hootsuite ja no cal que un Community Manager entri a cada xarxa social per contestar a l’audiència. El
panell de control mostra totes les xarxes socials -dividides en
columnes- i des d’aquí et serà molt fàcil respondre o contestar,
retwittear, donar a m’agrada o favorit...

Una bona estratègia en xarxes socials requereix de creativitat,
contingut original i d’una anàlisi constant de comunitats. En definitiva, no s’obté engagement amb el públic d’un dia per l’altre,
i perquè una estratègia de Social Media doni resultats cal dedicar un bé molt valuós: temps. Afortunadament, hi ha diverses
aplicacions per a gestionar xarxes socials que poden ajudar-te
a estalviar temps, ser més productiu i millorar el ROI dels teus
esforços de màrqueting.

En tercer lloc, compta amb una eina pròpia per escurçar URL’s.
Economitzar els missatges és crucial, especialment en algunes xarxes socials on els caràcters són limitats, com Twitter, i
-gràcies a les urls- podràs mesurar la interacció dels usuaris i
calcular el retorn de la inversió de les campanyes.
Un altre dels punts forts que converteix Hootsuite en una solució integral és que permet realitzar tasques de Social Listening,
és a dir, escoltar les converses en les diferents xarxes socials.
Hootsuite permet monitoritzar paraules clau, recerques, has-
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htags ... relatives al teu negoci de manera que pots saber tot el
que els usuaris diuen de tu, aprendre de les experiències dels
teus clients i identificar noves oportunitats de negoci.
Buffer.- Buffer pot convertir-se en l’eina perfecta per a aquells negocis que tenen només un compte per cada xarxa social i que
busquen principalment senzillesa a l’hora de programar continguts. Amb Buffer pots estar llegint un article o veient una galeria de
fotos i compartir directament cada imatge fent clic al botó “Share
Image”. Aquesta funcionalitat, per exemple, no sempre és possible
emprant Hootsuite; hi ha vegades que hauràs de descarregar la
imatge i adjuntar-la a la publicació manualment. A més, mentre
que Hootsuite només mostra el nombre de likes i retweets, Buffer
ens dóna també el nombre de mencions, els clics i els usuaris als
quals ha arribat la teva publicació, entre altres dades.
Un altre dels avantatges de Buffer és que no només permet
programar continguts sinó que també t’ofereix la possibilitat de
fer-ho en el millor moment per a l’audiència. I, tot i que no compta amb un acortador d’urls propi, sí que té una integració directa
amb Bitly pel que és possible connectar les dues aplicacions i
així analitzar tots els enllaços compartits, veient els clics que
rep cada URL.

Feedly.- Una de les tasques de Social Media Marketing en
què s’inverteix prou temps és en la curació de contingut. Però
aquesta activitat pot simplificar gràcies a aplicacions com
Feedly. Aquesta eina ens permet llegir el feed de diferents pàgines web que hem seleccionat prèviament. L’aplicació Feedly
-que compta amb versió web i app mòbil- és summament útil
si no volem entrar a les pàgines que més ens interessen una a
una per comprovar si s’han publicat noves entrades.
A més, és possible configurar les notificacions perquè Feedly
ens avisi quan les webs amb continguts ens interessen tinguin
novetats.
Audiense.- Especialment pensada per als tuiters, aquesta aplicació (abans anomenada SocialBro) és una de les aplicacions
més populars per gestionar perfils a Twitter. Una aplicació que
aposta per solucions de segmentació, insights i visualització
avançats, workflows personalitzats, gestió de campanyes i monitorització. Així com analítica i gestió de comunitats. Tot en un.
I és que Audiense permet, entre altres coses, analitzar en profunditat quin tipus de perfil tenen els teus seguidors i quines
són les seves hores de major activitat, obtenir informes de nous
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seguidors, planificar l’enviament massiu de missatges directes,
identificar micro-influencers basats en dades d’audiència, monitoritzar hashtags i emetre regles per emetre respostes. (Infografia: informacionyarte.com)

39 plantilles de Word per organitzarho tot
Microsoft Word és, sens dubte, el processador de text més famós del planeta. Ja té més de 30 anys d’existència, i des de
finals dels anys 80 quan va sortir la primera versió per a Windows, el programa va enlairar pel cel i va pastar milions i milions
d’usuaris per la seva facilitat d’ús.

no hem de crear-ho tot des de zero, sempre podem fer servir
plantilles predissenyades on només hem d’omplir l’espai amb la
nostra informació.
El lector d’El Butlletí pot accedir a totes les plantilles de Word
des d’aquest enllaç de Genbeta. (Font: Genbeta)

Facebook s’ofereix als mitjans per
aplanar el camí de les subscripcions

Ara, molts anys després d’aquelles primeres versions, és molt
el que ha evolucionat l’aplicació amb la resta d’eines d’Office.
Word és bastant més que un simple processador de text, i la
quantitat de coses que podem fer amb ell és gairebé il·limitada.
Amb Word podem editar tot tipus de documents, però també
podem crear diagrames, pòsters, targetes, fullets, factures, calendaris, agendes, llistes, línies de temps, etc. I el millor és que

Facebook torna a posar l’altra galta davant els mitjans de comunicació. D’un temps ençà, la plataforma està apostant per
restablir el vincle amb l’anomenat quart poder després que
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aquest hagi passat a veure a la xarxa social una enemiga. Ja
sigui perquè concentra, al costat de Google, més del 80% de la
inversió publicitària digital, o perquè les seves últimes decisions
estratègiques han penalitzat el tràfic de les publicacions. En vista d’aquesta situació, Facebook ha emprès en els últims mesos
diversos acostaments als mitjans amb l’objectiu d’aconseguir
que suavitzin el seu tractament informatiu. Així doncs, després
de crear un fons milionari d’ajuda a diaris locals dels Estats
Units, ha anunciat una eina de subscripció dins del seu servei
d’Instant Articles .
Segons informa la compañía de Mark Zuckerberg, aquesta
nova funcionalitat -que portava tot un any en proves- permet
als editors desplegar el seu mur de pagament a través d’Instant
Articles. D’aquesta manera, obre l’opció a què puguin definir el
moment en què un lector està davant un contingut tancat. “Si
bé alguns proveïdors cobren per distribuir contingut i altres cobren per compres de notícies en l’aplicació, hem triat distribuir
contingut de notícies sense càrrec i proporcionar tots els ingressos de les subscripcions directament als editors», destaca la
plataforma, que pretén aplanar de aquesta forma el complicat
camí a les subscripcions, pràcticament inexplorat a Espanya a
dia d’avui.

Una de les facilitats que planteja en aquest sentit és la flexibilitat del mitjà a l’hora de traçar la seva estratègia de captació de
potencials abonats, que permet entre altres possibilitats designar continguts únicament de subscripció.
En la seva fase de prova, Facebook va poder comprovar
l’efectivitat d’aquesta eina. Assegura que alguns editors van
trobar característiques útils per captar i retenir subscriptors. Per
exemple, recorrent a campanyes de promoció de butlletins informatius o grups tancats. (Font: Dircomfidencial – infografia:
eltiempo.com)

Huawei retarda novament el llançament
del seu sistema operatiu
Huawei va confirmar a començaments de setmana que hi ha hagut certa confusió internament i la data de llançament del nou sistema operatiu, que substitueix a Android, anomenat HongMeng,
no es llançarà aquest mes de juny, com s’ha publicat. La marca
ha confirmat que les declaracions anteriors de Richard Yu, i ha
esmentat que el sistema operatiu podria estar a punt per a la Xina
a finals del 2019 i, internacionalment, el 2020, encara són exactes.
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S’espera que el sistema operatiu, que es podria anomenar en el
món occidental Ark OS quan sigui llançat, sigui compatible amb
telèfons mòbils, ordinadors, tauletes, televisors, cotxes connectats, smartwatch, wearables intel·ligents i altres. S’espera
igualment que totes les aplicacions que funcionin amb Android
funcionin amb aquest nou sistema operatiu sense necessitat
de personalització addicional, diu Elshimy, i ha afegit que els
usuaris podran descarregar aplicacions des de l’AppGallery de
Huawei.
Encara no es pot saber si totes les aplicacions disponibles a
través de Google Play Store apareixeran a la botiga de Huawei,
ja que abans hem vist nombrosos sistemes operatius (Windows
Phone, BlackBerry OS, etc.) que no coincideixen amb el volum
de botigues d’aplicacions de Google i d’Apple.

“Les sancions nord-americanes no afectaran el sistema operatiu de la companyia ni els chipsets de cap manera, ja que
som autosuficients en molts aspectes. Tenim tots els chipsets
excepte els xips d’Intel per a PC i servidors. Cada reproductor
d’emmagatzematge del mercat utilitza el chipset de Qualcomm
i som l’únic que utilitza el nostre propi chipset. Per això, podem
anar a la velocitat que volem” afirma Elshimyt. A més, va dir que
Huawei té el seu propi processador basat en ARM per substituir
els xips d’Intel i llançarà la seva pròpia base de dades similar
a Oracle aviat.
Quan se li va preguntar sobre com els telèfons Huawei gestionaran els problemes de WiFi i Bluetooth, va dir que WiFi és un estàndard internacional i Huawei és un dels grans col·laboradors
de WiFi Alliance. “Al meu entendre, el més gran perdedor serà
l’aliança si ens deixin fora d’aquesta”, va explicar Elshimy.
“Des del punt de vista de la indústria, és un estàndard i és bo
que compleixis l’estàndard [però no necessiteu formar part de
l’aliança. La mateixa resposta s’aplica als casos de Bluetooth i
SD”. (Font: Tech Radar – fotografia: Huawei)
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Vols millorar les fotos del mòbil?
En un interessant article a Report.cat, Jordi Flamarich recorda
que es diu que “la millor càmera és la que portes sempre a
sobre, una màxima totalment encertada quan parlem del nostre mòbil. Els telèfons d’última generació, a més, competeixen
entre ells per veure qui ofereix la millor càmera, fins al punt que
les fotografies que podem fer avui dia amb el mòbil tenen una
qualitat igual (o fins i tot superior) a les que obtindríem amb una
càmera rèflex. Ara bé, per aconseguir els millors resultats hem
de tenir en compte que no sempre el software(és a dir, les aplicacions) que trobem de sèrie al nostre mòbil és el que obtindrà
el millor rendiment a la màquina que portem a la butxaca. Els
fabricants s’esforcen per oferir cada cop millors aplicacions de
captura, però a les botigues d’apps trobarem multitud d’opcions
(algunes gratuïtes, d’altres de pagament) que ens ajudaran a
fer un pas més.”
En l’article es parla de l’aplicació Camera+, de les alternatives pels Android, d’Apps per editar, del Photoshop del mòbil
i, finalment, del software necessari. Us convidem a millorar
les fotos del mòbil des d’aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

Novetats de l’iOS 13 d’Apple

Segons explica Via Empresa hi ha novetats a lasa Apple. Mode
nocturn nadiu, menor grandària en les actualitzacions i el “sistema més ràpid del món”. Així ha definit el CEO d’Apple, Tim
Cook, el nou sistema operatiu per a iPhone, l’iOS 13, durant la
conferència de desenvolupadors WWDC 2019 celebrada a San
José. iOS 13 veurà la llum a partir de la tardor i serà compatible
amb els models que van a partir de l’iPhone SE i l’iPhone 6s.
Segons explica la companyia, amb el mode fosc no solament
gaudirem d’una llum més agraïda per a la nostra vista en moments en què hi hagi poca llum, si no que, a més, també consumirà menys bateria.
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A més, Apple ha refet tota l’aplicació de Recordatoris, ha afegit
més detalls als mapes -on es podran veure els carrers en 3D- i
ha incorporat un sistema per augmentar la privadesa -el Sign in
with Apple-, gràcies al qual podrem triar si ens registrem en les
aplicacions mitjançant Facebook o el nostre correu electrònic
personal o bé ho fem amb un de privat creat per Apple per no
haver de cedir les nostres dades.
Nou sistema per a iPad. Apple ha presentat el sistema operatiu propi iPad OS, amb funcions exclusives com la capacitat
d’arrossegar els ginys a l’escriptori. El sistema permet moure’s
ràpidament entre les apps només lliscant cap avall. iPad OS
afegeix la capacitat d’utilitzar diverses finestres al mateix temps,
la possibilitat de tenir oberts dos documents de Word alhora o
documents i el correu electrònic, per així facilitar el treball multitasca entre aplicacions diferents.
El Mac més potent.- Apple també ha presentat el seu nou Mac
Pro, un nou equip de sobretaula per a professionals, que compta amb el processador Intel Xeon de fins a 28 nuclis i amb una
nova pantalla Retina 6K HDR, així com el nou sistema operatiu
de sobretaula macOS Catalina, compatible amb apps d’iPad i
iPhone i amb iTunes dividit en tres apps diferents. Mac Pro arri-

ba amb l’objectiu d”emplenar un buit” al catàleg de productes
de la companyia, dirigit a creadors professionals de contingut i
cineastes. És el “ordinador Mac més potent que hem creat”, ha
assegurat el CEO d’Apple. (Font i infografia: Via Empresa)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Les xarxes socials es consoliden com
a canal d’influència i informació
Per IAB

IAB Spain, l’associació de publicitat, màrqueting i comunicació
digital a Espanya, ha presentat l’Estudi Anual de Xarxes Socials
2019, patrocinat per l’empresa associada Adglow, la multinacional espanyola més destacada en tecnologia i serveis publicita-

ris per a les principals xarxes socials, i realitzat en col·laboració
amb Elogia .
Penetració de RRSS.- El 85,5% dels internautes de 16-65
anys utilitza Xarxes Socials, el que representa més de 25 milions usuaris a Espanya; unes dades estables respecte als
d’anys anteriors que reflecteixen la seva maduresa. El perfil de
l’internauta que utilitza les Xarxes Socials és molt similar en
tots dos sexes (homes 49% vs dones 51%) i mitjana una edat
de 39 anys.
Ús, preferència i valoració.- Quant a l’ús de les xarxes socials, s’utilitza una mesura de 3,7 xarxes per usuari de manera
declarativa i coneixen més de 6 de forma suggerida. Lideren el
rànquing WhatsApp (88%), Facebook (87%) i YouTube (68%),
sent aquesta última la que més seguidors joves concentra (el
76% té entre 16 i 30 anys). Instagram, en quart lloc, és la que
més seguidors ha guanyat (d’un 49% a un 54%). En cinquè lloc
es manté Twitter amb un 50%.
Pel que fa a la preferència d’ús, WhatsApp segueix sent la preferida (com la va anar el 2017 i 2018), seguida de Facebook.
Per la seva banda, Instagram se situa en tercera posició, per
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davant de YouTube, especialment per motivat per les dones i
el target 16-30. El cinquè lloc segueix ocupat per Twitter, que
destaca entre els homes.

1h34’ i Twitch 1h30’. Per al conjunt de totes les Xarxes Socials
analitzades, els usuaris dediquen una mitjana de 55 minuts diaris, sent els homes i el target jove qui fan un ús més intensiu.

Si parlem de valoració, WhatsApp es posiciona com la xarxa
més ben valorada entre els usuaris (8,5), seguida de YouTube
(8,2) i Instagram (7,8). Per la seva banda, tot i que encara per
sota de la mitjana de valoració, destaca la millora de la valoració de LinkedIn, Facebook i Twitter, que freguen el notable amb
6,8 un 7,1 i un 7, respectivament.

Activitats i accés a RRSS.- L’ús principal de les Xarxes Socials continua sent social. Destaquen les activitats relacionades
amb xatejar i enviar missatges a contactes (65%). Veure vídeos
i música (57%) es manté en segona posició i en tercer lloc “veure què fan els meus contactes”, esmentat pel 45%.

Freqüència d’ús.- En relació amb la freqüència d’ús, WhatsApp és la Xarxa que registra una major freqüència en declaratiu
(97% dels usuaris diu utilitzar-la a diari). Al TOP3 l’acompanyen
Facebook (73%) i Instagram (70%), que destaca per ser la Xarxa que més ha augmentat la freqüència de visita. Per la seva
banda, YouTube creix 6 pp, els mateixos que Twitch, mentre
que Waze augmenta la seva freqüència en 4 pp Per contra, les
dades de l’estudi reflecteixen la caiguda en l’ús diari de Twitter
(de 57% a 51%) i de 21 Buttons (de 44% a 28%).
L’estudi també indica el temps d’ús de les Xarxes Socials i en
aquest sentit WhatsApp lidera amb 1h47’, seguit de YouTube

El mòbil és el primer dispositiu d’accés (95%) i manté el nivell
d’anys anteriors. L’ordinador també s’utilitza de forma generalitzada (92%), mentre que la Tablet guanya pes i puja des del 48%
a un 54%. Sobre la relació dispositiu / Xarxa Social, l’estudi indica que el mòbil lidera les connexions de WhatsApp, Instagram,
Twitter i Telegram, mentre que l’ordinador ho fa en Facebook,
YouTube i LinkedIn.
Relació amb les marques.- A la quarta part dels usuaris els
“‘inspira confiança” que les marques estiguin presents en Xarxes Socials i la principal motivació per tenir una conversa privada amb una marca és l’atenció al client (68%), aspecte especialment esmentat per dones i menors de 45 anys.
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Els sectors més seguits són els que poden aportar a l’usuari informació / contingut més rellevant o actualitzat: entreteniment,
cultura i mitjans (42%); viatges, transport i turisme (37%) i tecnologia i comunicació (35%).
eCommerce i Influencers.- Les Xarxes Socials són un canal
d’influència i d’informació. El 47% dels enquestats considera
que influeixen a l’hora de comprar un producte o servei i el 55%
declara haver buscat informació sobre productes / serveis en
Xarxes Socials abans de realitzar una compra, sobretot el target
femení i menor de 45 anys. A més, el 41% participa activament
opinant en Xarxes sobre les compres realitzades a internet.
D’altra banda, el 68% dels usuaris declara seguir a influencers
en Xarxes Socials, sent Facebook (45%) i Instagram (40%) les
Xarxes on se segueixen a més influencers, seguit de YouTube
(33%) i Twitter (23 %). El 37% considera creïbles als influencers
i el mateix percentatge opina que els comentaris d’aquests són
bastant o molt publicitaris.
Professionals del sector publicitari.- Entre els professionals
del sector, el 58% ha contractat els serveis d’influencers en Xarxes Socials, principalment a Instagram (puja 12 pp respecte a

2018). A més, el 87% dels professionals consultats està molt o
bastant satisfet amb les accions realitzades amb influencers. El
67% afirma haver incrementat la inversió publicitària en Xarxes
Socials respecte l’any anterior, sent Facebook i Instagram les
que han acaparat la major quota.
Segons explica Belén Acebes, Directora d’Operacions de IAB
Spain “en la seva desena edició, l’Estudi anual de Xarxes Socials es consolida com un referent del sector i del mercat publicitari. Les dades de penetració confirmen la maduresa de les
Xarxes Socials a Espanya, mentre que les xifres d’ús, freqüència, valoració i preferència les configuren com un entorn còmode i imprescindible per als usuaris i per tant per a les marques.
eCommerce, Influencers i l’àrea de professionals completen
aquest estudi”
Juan Domínguez, CEO i fundador de Adglow, patrocinador de
l’estudi per quart any consecutiu, declara que “una dècada després d’examinar-de forma recurrent, les xarxes socials s’han
tornat imprescindibles tant per al públic general, com per als
anunciants. Mentre aquest fet es constata, crida l’atenció observar com uns i altres estan evolucionant sense ruptura: noves
xarxes arriben a públics més joves, alhora que la funcionalitat

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
de les més veteranes aconsegueixen empènyer a públics més
madurs cap a algun tipus de conversió. Si l’any passat la combinació d’aquests dos factors començava a inquietar la televisió,
2020 serà l’any clau perquè tots els actors (FB, TW, Instagram,
Amazon) s’han proposat avançar en el mesurament pròpia a la
vista de la incapacitat de evolució dels sistemes actuals”. (Infografia: Marketing4ecommerce)

Moltes empreses mesuren activitats de màrqueting. No obstant
això, amb massa freqüència, el seu mesurament no condueix a
accions útils, es comparteixen àmpliament entre equips o informen de decisions empresarials estratègiques. Les principals organitzacions han elevat el seu joc a la disciplina de mesurament
per crear una imatge completa del client i adaptar els missatges
i campanyes que són benvingudes i no intrusives.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Estudi Anual de Xarxes
Socials 2019, patrocinat per Adglow. CLICAR AQUÍ

Bain & Company, en col·laboració amb Google, va enquestar
recentment a més de 600 executius de màrqueting als Estats
Units, el Regne Unit i el Canadà. La investigació, capturada en
un nou informe, The Measurement Advantage, va trobar que les
100 empreses del més alt nivell de maduresa han superat els
seus competidors i són quatre vegades més que les 100 empreses menys madures per superar els seus objectius empresarials, augmentar els seus ingressos i guanyar quota de mercat.

Els avantatges del mesurament
Segons les estimacions de Bain & Company, els comerciants
podrien obtenir, de mitjana, uns ingressos de
25 a 30 per cent més
al primer any per cada
dòlar que es gastava
en capacitats avançades de mesurament.

“Les noves tecnologies de mesura emocionants prometen elevar
l’eficàcia del màrqueting a noves altures, però, en el món real,
cap venedor no pot prosperar només amb la tecnologia. Els venedors comercialitzen contínuament les expectatives creixents
de la suite C, les noves regulacions sobre la privadesa i les regles canviants de compromís”, va dir John Grudnowski, expert
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en màrqueting digital de Bain & Company. “Els comercialitzadors
més salvatges s’adonen que avançar en el viatge de mesura
consisteix a mobilitzar tant els seus equips com les seves tecnologies, la qual cosa condueix a millors resultats empresarials, ja
siguin els ingressos, la rendibilitat o el consum de clients”.
Segons l’enquesta de Bain & Company, les capacitats de mesurament són la prioritat de major creixement per als objectius
i els pressupostos dels enquestats entre empreses a tots els
nivells de maduresa. No obstant això, els líders de mesurament
estan creant noves divisions digitals entre elles i la seva competència. Les organitzacions que han aconseguit un avantatge de
mesura dediquen un esforç i un temps substancials a superar
tres àrees: Mesurament, Activació i Formes de Treballar.
Per tant, el mesurament té un paper clau en la creació d’una
cultura centrada en el client que abasta l’enfocament de prova i aprenentatge. En reunir, consolidar i aprofitar dades bàsiques i fàcilment disponibles, els equips de màrqueting poden oferir missatges personalitzats a l’instant. Això transforma
l’experiència del client, passant de sentir-se bombardejat a
sentir-se informat i valorat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia –
infografia: Bain & Company)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi complet The Measurement
Advantage de Bain & Cia) CLIQUEU AQUÍ

El Govern aprova l’actualització del
“Nomenclàtor oficial de toponímia de
Catalunya”
El Govern ha aprovat la
nova actualització del Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya, d’acord
amb la proposta impulsada
per la Comissió de Toponímia de Catalunya, que
ha revisat 227 formes toponímiques generals, 40 formes toponímiques noves, 169 modificacions i 18 supressions, totes
referenciades sobre cartografia a escala 1:50.000 de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquest procés de revisió,
completat a finals de 2018, ha comptat amb la supervisió preceptiva de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut d’Estudis
Aranesi.
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El Nomenclàtor és l’obra de referència oficial en toponímia en
llengua catalana per a l’edició de cartografia, la retolació, les
guies de viatge i altres productes informatius. Recull topònims
d’àmbit general, que són competència del Govern de la Generalitat, i també els topònims corresponents a nuclis i entitats de
població, que són competència dels municipis.

Segons PrensaPR, la Generalitat
catalana i la Generalitat valenciana
regalen 12 milions d’euros al Grup
Zeta

Els topònims són part del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya, per això la Comissió de Toponímia també és l’encarregada
d’adoptar les mesures pertinents per tal de difondre la toponímia oficial i els estudis de toponímia en general que es duguin
a terme. Per tant, la Comissió de Toponímia actua com a òrgan
de coordinació entre entitats i institucions amb competències en
el camp de la toponímia. Aquesta edició del Nomenclàtor revisa
227 topònims.
Juny ha començat amb la desaparició del Grup Zeta. Des de
principis del mes, Premsa Ibèrica ha fet efectiva la compra de
l’empresa editora i ha començat a prendre les regnes de diaris,
revistes i impremtes que pertanyien a la família Asensio. Coincidint
amb aquests moviments, la FeSP ha revelat la xifra, que alguns
Governss autonòmics, com és el cas del valencià o el català, han
perdonat un deute a Zeta que supera els 12 milions d’euros.
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Tal com assegura aquesta organització, la venda de Zeta a
Prensa Ibérica ha costat 9,1 milions d’euros a la Generalitat de
Catalunya i 3,1 milions a la Comunitat Valenciana. Aquesta xifra
es deriva dels deutes contrets per la família Asensio amb les
dues autonomies que tant l’Institut Català de Finances (ICF) i
l’Institut Valencià de Finances (IVF) han decidit perdonar.
Alguns membres del Parlament de Catalunya han mostrat el
seu interès per conèixer les raons d’aquesta condonació, però,
el vicepresident de la Generalitat i membre d’ERC, Pere Aragonès, s’ha acollit a les normes internes de confidencialitat per
evitar aquestes explicacions.
Un acord amb conseqüències sobre els treballadors. És important destacar, que la compra de Premsa Ibèrica ha perjudicat
considerablement a part de la plantilla de la desapareguda
Zeta. Concretament, als 56 treballadors que formaven la plantilla de Gràficas de Prensa Diaria, impremta encarregada d’El
Periódico de Catalunya i Sport que, des del passat divendres,
ha tancat les seves portes deixant a més de mig centenar de
persones sense ocupació. A partir d’aquest moment, els encarregats d’assumir la impressió de les edicions de les dues
capçaleres han estat una impremta pròpia del grup de Javier

Moll i una altra impremta del Grup Godó. (Font: PrensaPR –
infografia: Betevé)

Nós Diario, el nou periòdic gallec

Sermos Galiza va presentar el diari Nós Diario en una cerimònia en què es van fer públiques les principals línies de disseny
del periòdic de paper, que es publicaran igualment en un diari
digital amb una important presència audiovisual. Els primers
números zero del diari en paper començaran a preparar-se durant el mes d’octubre i es publicaran a finals d’any i, a partir del
2 de gener de 2020, el paper sortirà al carrer durant les fires de
viles i pobles i tots els dissabtes, a més de la versió digital, que
s’actualitzarà tots els dies de l’any. Nós Diario aspira a expandir
l’espai de comunicació gallec i ser un referent en el panorama
mediàtic de Galícia.
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El nou periòdic en gallec vol anar dirigit a un públic de pensament obert, actual i implícit que no veu satisfetes les seves
idees de progrés social a la premsa convencional. Cerquen un
públic actiu, que no assumeixi el seu estat subordinat.
El diari, centrat en els interessos gallecs i també en el món, mirant-lo des del punt de vistagallec, vol estar al capdavant, amb
temes que no tinguin l’agenda mediàtica dels espais i que afectin i cuidin el gallec i al gallec. La cultura, el treball, l’ecologia,
els feminismes, la llengua, la història, la diàspora, l’economia,
la memòria, els drets i les llibertats civils, la mobilitat... són
alguns dels fils que teixiran els textos del diari. La selecció,
l’enfocament i l’edició de cadascun dels temes determinaran la
diferència de l’agenda mateixa amb la dels altres mitjans.
L’aspecte constructiu cap al desenvolupament i la transformació econòmica i social s’estructurarà en quatre grans mòduls
d’informació (Galícia, Economia i Treball, Internacional i Cultura
i agenda) per evitar les fórmules datades que els mitjans tradicionals presenten.
Segons els editors, la reflexió i la informació en profunditat provindran de Sermos Galiza, la revista setmanal actual que, a més,

tindrà un suplement per al cap de setmana. Amb l’accent gallec,
el diari sobre paper, el diari digital i el suplement contribuiran a
crear una ciutadania crítica, amb capacitat de reflexió i reflexió.
Les més de 3.000 subscripcions obtingudes fins ara representen el passaport perquè la llengua gallega i la defensa dels
interessos gallecs siguin protagonistes d’un diari obert a totes
les persones i que tracti de quants temes afecten el benestar
econòmic, social i cultural de Galícia. El projecte va néixer per
aconseguir aquest mínim que garantís l’estabilitat financera necessària per fer front als costos de publicar el diari en paper i el
diari digital. (Font: Sermos Galizia)

Racó Català ha guanyat el XXX Premi
Comte Jaume d’Urgell 2019
El Jurat de la XXX edició del Premi Comte Jaume d’Urgell ha
guardonat a la revista digital Racó Català, conjuntament amb
l’escriptor, professor, antropòleg i sociòleg valencià, Joan Francesc Mira. El guardó consisteix en una reproducció a escala real
del segell que utilitzà el comte Jaume d’Urgell amb l’objectiu de
reconèixer la trajectòria de persones o entitats que amb la seva
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tasca contribueixen a l’enfortiment i la projecció de les relacions
culturals o d’amistat entre els pobles de parla catalana.

El jurat ha destacat de la revista digital Racó Català “el treball
incansable d’intercanvi cultural entre les poblacions i les entitats i institucions dels Països Catalans, sense cap vinculació de
dependència amb cap partit o institució política”. L’organització
ha declarat que guardonen al mitjà “per la seva defensa de la
llengua i la cultura catalana a tot el territori, aconseguint una
gran difusió i alhora mantenint un elevat nivell de qualitat i
d’independència periodística en l’àmbit de la premsa escrita,
amb incursions en el món audiovisual”. (Font: Redacció AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Escola d’Estiu a la Casa dels Periodistes.- Barcelona. De l’1
al 12 de juliol (tot el dia) - Estrenem l’Escola d’Estiu per oferir
una formació intensiva i molt pràctica el juliol. Volem que t’ho
passis bé fent formació, networking i gaudint dels workshops
que hem organitzat amb la col·laboració de Google News Lab.
No t’ho perdis!
Iniciació al SEO: SEO intern i longtail.- On line. Del dimarts
11 al dilluns 30 de juny (10 hores) - L’objectiu del curs, a càrrec
de Pilar Yépez, és entendre què és SEO (SearchEngineOptimization) des d’una perspectiva global i des d’un punt de vista
pràctic. S’analitzarà com funciona la cerca i els resultats, per
després passar a las tècniques concretes i treballar el posicionament orgànic.
Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barcelona. Dimecres 12 i 19 de juny (de 09:30h a 14:30h) - Aquest
curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar
fotografies interactives, mapes per a internet, cronologies interactives, històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios
integrats en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia.
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Introducció al màrqueting d’influencers.- Barcelona. Dijous
13 de juny (de 15:30h a 19:30h) - Cada cop és més difícil diferenciar-se en un entorn tan exigent com és l’on-line. Descobreix, amb Pilar Yépez, com la teva empresa i marca poden
unir-se a aquesta conversa i beneficiar-se d’ella per potenciar
la seva campanya de comunicació.

Protecció de Dades per a periodistes.- Girona. Dijous 20 de
juny (de 09:00h a 14:00h) - Les noves normatives sobre protecció de dades han impactat en les tasques dels mitjans de
comunicació i dels gabinets de premsa. El curs, dissenyat per
Genís Margarit, donarà resposta als principals interrogants en
la matèria.

Redacció de crítiques i reportatges de gastronomia.- Girona. Divendres 14 de juny (de 09:30h a 14:30h) Barcelona. Dilluns 17 de juny (de 15:30h a 20:30h) - Aquest curs, dirigit per
Trinitat Gilbert, pretén donar a conèixer les principals claus narratives del periodisme gastronòmic, una especialitat emergent
tant en els mitjans informatius com en l’àmbit de la comunicació
d’empresa, i que té les principals fonts mundials expertes a Catalunya (Ferran Adrià, Joan Roca, Carme Ruscalleda i altres).

Taller pràctic de periodisme de dades.- Barcelona. Dijous 20
i 27 de juny (de 15:30h a 18:30h) - Aquest curs, a càrrec de
Karma Peiró, ensenya diverses eines per optimitzar la cerca i
l’anàlisi de les dades, i mostra com traslladar-les en una visualització interactiva per explicar una història periodística d’una
forma més comprensible i atractiva per al lector.

Usos periodístics de la realitat augmentada i virtual.- Barcelona. Dimarts 18 de juny (de 15:30h a 18:30h) - En aquest curs,
impartit per Eva Domínguez, es fa un repàs als usos periodístics de la realitat virtual i augmentada, les seves particularitats
i es donen idees per utilitzar-les. Què implica per al periodisme
fer servir aquestes noves tecnologies? Com i quan és interessant aplicar-les?

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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Portant el periodisme de qualitat a les
xarxes
Per Miguel Franjul, director / Listin Diario (República Dominicana)

li ha ensenyat als diaris tradicionals que l’èxit que està assolint
aquest model ha d’arribar ja a les seves edicions digitals.
De fet, els continguts de qualitat i profunditat que predominen
avui en els impresos han resultat en peces de connexió per aconseguir que els usuaris de les xarxes digitals paguin subscripcions
per gaudir de les notes exclusives dels diaris tradicionals.
Aquest model, tard o d’hora, haurà de replicar-se en els digitals,
pensant i actuant en funció dels interessos d’audiències segmentades, és a dir, produint continguts especialitzats en temes
que, segons els mesuraments, són els que més públic atreuen.

L’exercici d’un periodisme de qualitat en les plataformes digitals
és el camí inevitable al qual condueix la reinvenció dels diaris
impresos, que han descobert en les xarxes un nutritiu camp de
majors audiències i ingressos.
L’aposta per la profunditat, antítesi de la superficialitat que caracteritza el gruix de les notes que es difonen en els mitjans digitals,

Si les redaccions digitals es preparen per elevar la qualitat dels
seus continguts, donarien el gran salt qualitatiu i s’erigirien en
una font més desitjable per consum d’assumptes interessants,
més enllà de les notícies del moment, que passen, evolucionen
i caduquen en actualitat en poc temps.
Naturalment que aquest model només funciona si es subordina
a una pràctica que impliqui “pensament i acció digital”, és a
dir, tenint en compte que en l’esfera digital hi ha més recursos
tecnològics per combinar textos i audiovisuals en una història.
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Per plantejar-ho en termes més senzills, el model de periodisme de qualitat que avui cultiven els impresos consisteix a
trasplantar al digital dels gèneres que captiven els lectors, però
reforçats amb els elements audiovisuals que no tenen les edicions físiques.
Els storytellings i els podcast informatius són, ara per ara, dos
recursos que els grans diaris ofereixen als seus lectors digitals
de continguts extrets i editats l’imprès per connectar-se, així,
amb els gustos dels usuaris d’aquest temps.
Tots dos productes han vingut a constituir pilars claus en el sorprenent augment dels subscriptors del The New York Times i
altres grans diaris dels Estats Units, Europa i Amèrica Llatina,
generant-ingressos substanciosos que poden arribar a ser, en
breu lapse, més grans que els mateixos que produeix la publicitat, molt en baixa ja en qualsevol de les plataformes informatives. (Infografia: lacapitalmdp.com)
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Els periodistes que fan publicitat, són
periodistes?

El doctor Manel López, un dels fundadors d’El Periódico de Catalunya, professor emèrit a la UAB/ professor titular de Periodisme UAB, responsable del Grup Oficial de Recerca de la
UAB: Observatori del Periodisme a Internet (OPEI/UAB), i promotor i director del Postgrau en Periodisme Local i Comarcal de
la UAB, és a punt de presentar el seu nou el llibre “L’ètica i els
periodistes que fan publicitat”, d’editorial Carena. Manel López
ha escrit aquest article sobre el seu llibre en exclusiva per a El
Butlletí de l’AMIC.

No és un problema senzill de resoldre i que se’ns
presenta diàriament. Ser
periodista vol dir demostrar-ho dia a dia, moment
a moment. Sense barrejar interessos personals
en la seva tasca diària.
Aquest és un dels problemes més importants
de la comunicació periodística en un moment en
que la desconfiança del
públic cap els mitjans és
prou notòria.

Per alguns periodistes no cal ser pur, només semblar-ho. Per
exemple, aquells professionals de la comunicació que pel matí
guanyen 200.000 euros fent un anunci comercial d’un banc i a
la nit presenten un informatiu de TV on podrien sortir notícies
sobre aquesta entitat no sempre positives. Les censuraran?,
¿les posaran en primer pla, o al final de l’escaleta? S’hi abstindran?

De periodistes i de publicitat, d’això es parla en
una investigació que ha estat materialitzada en un llibre: “La
ètica i els periodistes que fan publicitat”, en paper en castellà
i digitalitzat en la nostra llengua, i que és el darrer llibre de qui
signa aquest article. S’ha tractat d’incidir en l’actual debat de
com s’ha de gestionar el canvi d’era, de l’era Gutenberg a l’era

Per Manuel López, periodista i professor emèrit de la UAB
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digital: de si els professionals estan obligats o no a mantenir la
qualitat en el seu treball, basant-se en l’ètica i el rigor, o si amb
el canvi tecnològic tot està permès.
I aquí neix un nou concepte a la comunicació: el publiperiodisme, és a dir, aquella disciplina de la comunicació que, en cas
d’acceptar-se per la professió, permetria alterar la raó màxima
en què s’ha basat el periodisme, com és la de separar el periodisme de la publicitat; la de separar la veritat objectiva de la
veritat subjectiva. Comença una nova forma d’explicar el món?
Però hi ha límits. No hi ha cap codi ètic de la comunicació periodística que avali el fet que un, o una, periodista pugui fer
publicitat, ni un. I malgrat això a l’Estat espanyol -i a d’altrestrobarem nombrosos casos de professionals que han estat contractats per bancs o empreses de detergents per promocionar
els seus productes als mitjans de comunicació en paper, ràdio,
tv o internet.
El cas és que a Espanya trobem el primer cas (¿?) quan una
periodista que presentava “Informe Semanal”, a TVE, va fer el
que podem considerar l’inici d’un llarg llistat d’exemples de maridatge entre periodisme i publicitat. Era l’any 1997. La dona

era Carmen García Vela, i el primer spot detectat per aquesta
investigació deixa ben a les clares per on anirien els trets a partir d’aquell moment: situada en un estudi de TV, molt semblant
al de l’esmentat programa, es veia a la Carmen explicant les
grans virtuts d’Ariel Fuerza, un detergent.
Després s’ha vist un llarg llistat de periodistes d’elit que sense
necessitar un doble sou s’han pogut lucrar, o s’han fet amb un
sobresou, fent anuncis de diferents productes i entitats, fins i
tot d’entitats públiques. Quan parlem de periodistes d’elit estem
parlant de persones de reconeguda popularitat, professionalitat
i audiència. Potser per això son buscats pel sector publicitari.
Podem parla, per exemple, d’Helena Garcia Melero, de TV3, que
ha presentat des d’anuncis oficials de la Generalitat de Catalunya
fins a propaganda dels congelats de la marca La Sirena. Aquest
és un cas molt proper a nosaltres, com també ho són els d’altres
periodistes de la CCMA com ara Ramon Pellicer per a Assistència Sanitària Col·legial, a més de Bibiana Ballbé, anunciant una
joia que es deia “Ànima”, com el programa que presentava.
També trobem a casa nostra als casos de Xavi Corral i Espartac
Peran, anunciant un producte làctic; i Lluís Marquina, treballant
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per a un anunci del BBVA. Aquests casos han estat tractats pel
Consell de la Informació de Catalunya i pel Sindicat de Periodistes de Catalunya en diferents denúncies informades a través
d’internet.

alguns casos més. També es parla, tangencialment, d’etapes
anteriors, quan els periodistes podien rebre sobres amb diners,
viatges d’estudi pagats a illes paradisíaques o portaven anuncis
als seus diaris per cobrar les comissions corresponents.

De pas, en aquesta investigació, s’esmenta els casos menys
visibles, però d’evident manca de respecte als codis ètics, per
part dels professionals de la ràdio que en els seus programes
posen la seva veu a anuncis de CaixaBank, o d’El Corte Inglés per exemple. I aquí entren noms importants com ara el
de Joaquim Maria Puyal, que en la seva transmissió de futbol
s’intercalaven missatges publicitaris, o de Jordi Basté, que posa
veu des de RAC1. Això no ho fa, per exemple, Mònica Terribas.
Ja sabeu: és l’anunci de les 9,30 del matí en què s’anuncia que
els centres d’aquell gran magatzem estan a punt d’obrir.

Al llibre es fa un extensa anàlisi -dins dels límits de la modesta
investigació universitària- dels diferents codis ètics de l’Estat i
amb referències internacionals, basant-se, molt especialment,
en les normes ètiques de la UNESCO. En tots aquests codis es
deixa ben clar que els periodistes han de fer un exercici de professionalitat per no fer publicitat que pugui confondre al públic.

Però els casos més evidents els trobem als mitjans de comunicació de l’Estat, principalment per part de periodistes que
treballen a Madrid. El més evident és el de Matías Prats (ING
Direct); Olga Viza (ING Direct); Júlia Otero (BancSabadell) Pedro Piqueras (GallinaBlanca); Cristina Villanueva (Casa Tarradellas) i així un llarg llistat, que encara no es pot tancar donat
que quan es va acabar d’imprimir el llibre ja n’havien apareguts

I què hi diuen les empreses afectades? Si bé les empreses en
què treballen aquests periodistes d’elit són contemplatives amb
això, algunes, com ara TV3, van més enllà i responen als requeriments del Consell de la Informació de Catalunya (CIC) -intervingut pel Col·legi de Periodistes- tot dient que no són coses
importants i que la professionalitat dels seus periodistes va més
enllà de les crítiques que es puguin fer.
Podria ser, si, podria ser que fos així. A Júlia Otero la van amenaçar des del Banc Sabadell en treure la publicitat del seu
programa si parlava massa d’una petita crisi en què va caure
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l’entitat. Otero acabava de fer un anunci pel banc i no va deixar
de fer periodisme... però, i la resta de publiperiodistes?
El més greu és que les entitats professionals, des del Col·legi
de Periodistes de Catalunya -CPC- a les Associacions de la
Premsa d’Espanya -coordinades dins de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE)- sembla que sí, que
estan preocupades per aquesta intromissió de periodistes dins
de la publicitat. Fins i tot fan jornades d’estudis, tallers i congressos que acaben, sempre, sempre, aconsellant als periodistes que deixin de fer anuncis.
L’autor del llibre s’ha posat en contacte amb la FAPE i amb el
CPC i s’ha trobat que, fins fa quatre mesos, no s’havia convidat als periodistes afectats per aquest fenomen a deixar les
entitats, o, si més no, a fer-los fora. L’article 35, apartat “n”, de
l’estatut intern, reformat l’abril del 2017 i aprovat pel DOG el
mes de juliol, es pot llegir que la junta del Col·legi pot: “Imposar,
amb la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari, sancions
disciplinàries”.
Aquesta investigació s’ha fet amb la proposta acadèmica lògica
que implica estructurar-la a través de fixar un objectiu, marcar

les dades de la investigació, elaborar i explicar la metodologia
emprada, desenvolupar un treball de camp, extreure les conclusions pertinents i afegir la bibliografia corresponent.
El llibre està disponible a internet a través dels distribuïdors
més importants.
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Eduard Nafría: “El contingut en lineal
i el directe segueixen sent els de més
audiència”
Per Leticia Iserte / Extra Digital.es

L’Insight & Business Development Director de Kantar recorda
com han canviat la forma i el temps de veure la televisió. I tot i
que encara dediquem una mitjana de tres hores i mitja diàries
a aquest mitjà, aquest temps va en retrocés i augmenta el que
destinem a veure contingut audiovisual a altres dispositius.
Amb tot, Nafría assegura que la televisió segueix sent el mitjà

que millor uneix les dues grans característiques que busquen
els anunciants per a les seves campanyes: cobertura i afinitat.
En les seves intervencions i participacions en taules rodones sol fer-se la pregunta de si està canviant la forma i el
temps de veure la televisió. Quina és la resposta?
La resposta ràpida és sí. Està canviant la forma i està canviant
el temps que li dediquem a la televisió. L’estudi que hem realitzat a Kantar, a partir de les dades diàries que subministrem
amb el panell d’audímetres, ens diu que el temps que dediquem
a veure la televisió segueix en nivells molt alts de consum -per
sobre de les tres hores i mitja per persona i dia- però experimenta cada any un lleuger retrocés.
I els continguts, també han canviat?
Els continguts televisius es mantenen més estables en el seu
conjunt, però amb variacions pel que fa a on podem trobar cadascuna de les ofertes. Pel que fa al consum d’aquests continguts, indubtablement, el contingut en lineal i, especialment, el
directe, segueixen sent els productes de màxima audiència. En
2018, els deu programes més vistos van ser retransmissions
en directe: nou partits de futbol -cinc del Mundial i quatre de la
Champions- i el Festival d’Eurovisió.
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Per cert, ¿consumim més o menys televisió que fa uns
anys?
Depèn de a què anomenem televisió. En termes globals, els
espanyols passem ara més temps que abans davant de les diferents pantalles consumint continguts audiovisuals. Però, com
he dit al principi, la forma de consumir televisió està canviant,
fonamentalment, a causa dels avenços tecnològics. La possibilitat de veure televisió des d’altres dispositius que no sigui el televisor, l’aparició de noves ofertes per subscripció a continguts
SVOD i la cada vegada més implantada Smart TV a les llars, fa
que dediquem més temps a aquests “nous” consums en detriment del consum “clàssic” de veure la televisió. Per tant, quan
diem que disminueix el consum de televisió ens estem referint
al consum de televisió “tradicional”. Si tinguéssim en compte
totes aquestes noves formes de consum,

audiència es produeix en altres dispositius -tipus tauletes, PC
o smartphones- llavors entren en joc tècniques de mesurament
d’audiències digitals, com la que estem aplicant en el nostre
projecte CMAM, un projecte de mesurament cross media a partir de l’etiquetatge de continguts digitals.

Un dels serveis de Kantar és mesurar les audiències, com
es mesura l’audiència d’aquests nous actors?
La majoria d’aquests nous actors es mesuren de la mateixa manera que els actors clàssics. La tècnica de mesurament depèn
més del dispositiu on es produeix que del contingut i propietari
del mateix. Per tant, si el consum es produeix a la televisió, la
tècnica de mesurament és igual per a tothom. Quan aquesta

Són fiables els resultats? Al cap i a la fi, a la televisió tradicional, aquests informes determinen de manera gairebé
inexorable què s’emet o es deixa d’emetre.
Els resultats no només són molt fiables, sinó que estan perfectament acceptats per la indústria. La metodologia que utilitzem
és una estàndard en les principals operacions mundials de audimetria i la mida de la mostra que tenim és també de les més

Per cert, ningú coneix a ningú que tingui aquests audímetres. Són reals? Quants hi ha instal·lats a Espanya? Com
s’escull als panelistes?
I tant que els audímetres són reals! A Espanya hi ha audímetres instal·lats en 4.875 llars on viuen prop de 12.000 persones.
La selecció d’aquestes llars es fa de manera aleatòria, seguint
uns criteris de mostreig sistemàtic i per quotes per garantir la
perfecta representativitat de l’univers de població que volem
mesurar.
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grans. Si a això li sumem els mecanismes de gestió i control
de l’operació amb la participació de tot el mercat (televisions,
agències i anunciants) degudament representats en els organismes que regeixen l’operació de audimetria, fan que la dada
es converteixi en un “currency”.
Com poden ajudar al mesurament d’audiències les noves
tecnologies?
Les noves tecnologies ajuden en la mesura que cada vegada la
informació és més accessible. I per tant, la informació de consum televisiu també comença a ser accessible per a una gran
quantitat de llars. És possible saber el que passa en moltes
televisions -en milions de televisions-, però aquesta dada és
molt parcial, ja que no són representatives de tota la població
i, a més, no tenim informació de la persona que hi ha darrere
de la pantalla. Per això, és important fer mesuraments híbrits,
com els que fem en els nostres projectes de RPD (Return Path
Data) amb operadors de televisió de pagament. En aquest cas
s’enriqueixen les dades censals que aporten molta granularitat
amb dades provinents d’un panell que t’ aporten el perfil sociodemogràfic de les persones que estan veient, així com una
imatge no esbiaixada del fenomen.

L’audiència s’imposa en moltes ocasions. És el més important? O és el més important per als anunciants?
No crec que l’audiència sigui el més important, però, indubtablement, és un factor a tenir en compte. L’important són les
persones i l’anunciant el que vol és arribar a aquestes persones
per donar-li a conèixer el seu producte. I el que ha demostrat i
demostra la televisió és que, a través d’ella, s’arriba a moltes
persones. És, de llarg, el mitjà amb més gran cobertura. I, a
més, gràcies a la multiplicitat d’ofertes i canals, es pot arribar a
les persones que busques. Pel que té els dos grans objectius
que els anunciants solen exigir al mitjà en les seves campanyes: cobertura i afinitat. (Fotografia: Extradigital)
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Un gràfic que analitza l’estat de la
llibertat a Internet a tot el món
Per Ticbeat

Segons un recent informe, la llibertat d’Internet a tot el món ha
estat caient constantment durant vuit anys consecutius. Aquest
gràfic elabora una anàlisi internacional del seu estat en els diversos països del món.
Igual que la llibertat de circulació, expressió, opinió o pensament pateix censura a molts llocs del planeta amb diferents tècniques com
violència per part de les forces de seguretat de l’estat, empresonaments, prohibició de reunions o control dels mitjans de comunicació,
el mateix s’aplica a l’univers digital, que constitueix un reflex fidedigne de la llibertat que hi ha en les diferents societats del nostre món.
En el món digital, el control progressiu sovint apareix de manera més subtil que en el pla físic. Governs i entitats accedeixen a les dades personals sense que nosaltres ho sapiguem, i
eixams de comptes sospitosament afins dominen les plataformes de xarxes socials. L’informe Freedom on the Net, elaborat
per Freedom House, divideix la supressió de la llibertat en línia
en una sèrie d’elements, des del filtrat de contingut fins a la
detenció d’editors en línia.
Segons l’informe, la llibertat d’Internet a tot el món ha estat
caient constantment durant vuit anys consecutius. Fins i tot als
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països més oberts, s’està tornant complicat buscar informació i
prendre decisions lliures de coerció o manipulació oculta.
Als països occidentals, la supressió de llibertat en línia sovint
treu el cap en forma de desinformació i recol·lecció excessiva
de dades. Exemples potents els feu costat a escàndols recents
com Cambridge Analytica, una demostració aterridora de la
combinació entre Big Data i control polític de la població.
La reacció a aquest recull de dades per part de les companyies
tecnològiques també va produir un dels desenvolupaments més
prometedors de l’any passat: el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) de la UE. Si bé les regulacions no són
aplicables a entitats governamentals i militars, s’ha generat un
camí cap a una major transparència i responsabilitat per a les
empreses, així com una major protecció de la privacitat i seguretat dels internautes.
L’informe, els resultats del qual es reflecteixen en la infografia
que acompanya aquest text, elaborada per Visual Capitalist,
mostra com prop d’un terç de les persones al món viu en països
que es consideren “parcialment lliures”. Per exemple, Turquia
va bloquejar la Wikipedia i les empreses de mitjans socials es

van veure obligades a censurar els comentaris polítics. El país
representa un dels majors descensos en la llibertat d’Internet
en els últims anys.
A Nigèria, els requisits de localització de dades han estat promulgats, seguint l’estela de països com la Xina i Vietnam, on
els servidors han d’estar ubicats dins del país per “la inspecció, l’emmagatzematge i el subministrament d’informació a
sol·licitud de les agències de administració estatals competents”.
Especialment a Àsia, l’accés a la informació en línia és complicat, ja que el contingut publicat per un individu pot ser monitoritzat i censurat, i l’activitat online que es consideraria benigna
en els països occidentals pot tenir greus conseqüències en el
món real, com el empresonament o la mort. Xina és el país
amb un Internet més restringit entre les 65 nacions incloses en
l’informe.
Els operadors de xarxa xinesos estan obligats a emmagatzemar totes les dades dels usuaris dins del país, als quals poden
accedir els organismes governamentals, i se’ls exigeix també
la detenció immediata de la transmissió de “contingut prohibit”.
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El país també està reprimint amb duresa l’ús de les VPN, que
s’utilitzen per eludir el Gran Tallafocs de la Xina. També s’ha
incrementat l’ús de les tecnologies de reconeixement facial.
Mentrestant, a Rússia va ser bloquejada la popular aplicació de
missatgeria Telegram causa de la seva negativa a permetre que
el servei de seguretat del país accedeixi a dades encriptades.
Aquest exemple destaca un creixent dilema a què s’enfronten
les empreses de tecnologia que operen a nivell internacional:
acceptar la demanda del govern o perdre l’accés a grans mercats.
NOTA: El Butlletí us ofereix complet l’informe Freedom on the
Net, només cal que CLIQUEU AQUÍ
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Els editors i les redaccions estan
utilitzant robots de set maneres
diferents

da com un camí crític cap al futur (73%)”, assenyala l’informe,
destacant un important controlador estratègic per a molts editors interessats en aquestes eines.

Per Damian Radcliffe, membre del Tow Center for Digital Journalism de la Universitat de Columbia / Whats new in Publishing

Automatització, IA, aprenentatge automàtic i altres processos
dirigits contra robatori (que per motius de semàntica estic agrupant aquí) s’estan convertint ràpidament cada vegada més en
el negoci editorial.

Els robots han arribat. Segons un document publicat per
l’OCDE el 2018, “prop d’un o dos llocs de treball es veurà afectat de manera significativa per l’automatització, basant-se en
les tasques que impliquen”, tot i que “el grau de risc varia” per
sectors i països. Per a alguns editors, l’automatització ja és una
realitat, ja que la tecnologia –i el potencial que ofereix– es converteix cada vegada més en el corrent principal.

Tenint en compte això, hi ha set usos que cal destacar:

En una enquesta recent sobre 200 editors, directors generals i
líders digitals americans, l’Institut per a l’estudi del periodisme
de Reuters va descobrir que més de tres quartes parts (78%)
de la seva mostra “pensen que és important invertir més en
Intel·ligència Artificial (IA) per quan ajudarà a garantir el futur
del periodisme.” “La majoria veu la personalització augmenta-

1. Escriure articles.- El contingut que tendeix a seguir una fórmula, com ara els informes de guanys trimestrals i la cobertura
dels resultats esportius, ha estat un dels objectius inicials de
l’automatització. L’ Agència de notícies noruega (NTB), com va
fer saber el 2016, podia publicar informes de concordança produïts per un periodista de robots en 30 segons després del final
dels partits.
Un altre dels principals defensors d’aquesta tecnologia,
l’Associated Press (AP), utilitza algorismes per produir informes
de guanys per a empreses cotitzades públicament. Des que AP
va començar a fer això el 2014, “el periodisme financer assistit per
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la intel·ligència artificial (IA) també ha estat provat per Dow Jones,
Bloomberg, Reuters i molts altres”, assenyala la revista IR.
Recol·lectant dades de comunicats de premsa, informes
d’analistes i rendiment de l’acció, aquests relats curts solen
ser el pa i la mantega dels informes financers. “Mitjançant
l’automatització, oferim als clients 12 vegades les històries de
beneficis empresarials com abans, incloent a moltes empreses
molt petites que mai no van rebre molta atenció”, va observar
Lisa Gibbs, directora d’Associacions de Notícies d’AP a finals
de 2016.

2. Redacció de contingut i titulars.- Forbes continua ampliant la seva xarxa de col·laboradors en un moment en què
molts altres estan retallant. Tenint en compte això, potser no és
d’estranyar que aquesta sigui una àrea en la qual la publicació
busca millorar. Al gener, Max Willens, de Digiday, va escriure
sobre com la notícia de la publicació de CMS suggeriria “temes d’articles per a col·laboradors basats en la seva producció anterior, titulars basats en el sentiment de les seves peces
i imatges”. “També està provant una eina que escriu versions
brutes d’articles que els col·laboradors poden simplement polir, en comptes d’haver d’escriure una història completa des de
zero”, va afegir.
L’editor Randall Lane va observar l’any passat com la xarxa de
col·laboradors de Forbes havia estat “el nostre principal controlador digital des que el vam presentar el 2010.” “En aportar
centenars de veus expertes, remunerades i no remunerades, a
l’audiència de Forbes, vam poder crear un model viable en un
camp amb molt pocs d’ells, que va augmentar enormement la
quantitat i el que podríem cobrir, alhora que va permetre ampliar la nostra redacció a temps complet. Com a resultat, no
només hem pogut sobreviure, sinó prosperar, durant un temps
digital pertorbador.”
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3. Personalització.- Com ha comentat l’historiador dels mitjans digitals Alfredo Hermida, “AI s’està incorporant ràpidament
al teixit de les interaccions diàries, des de les aplicacions de
navegació que optimitzen els temps de conducció fins a recomanacions de productes basades en compres anteriors; des
dels algoritmes que filtren el feed de notícies de Facebook a assistents digitals com Siri.” Netflix és un exemple d’una empresa
de mitjans de comunicació que parla obertament d’algunes de
les seves activitats en aquest espai. Per exemple, la companyia
ha compartit com personalitza les obres d’art que els consumidors veuen per als espectacles, basant-se en el seu historial de
visualització.
“...imaginem com les diferents preferències dels membres del
repartiment podrien influir en la personalització de l’obra gràfica
per a la pel·lícula Pulp Fiction. Un individu que observa moltes
pel·lícules amb Uma Thurman probablement respondrà positivament a l’obra de Pulp Fiction que conté Uma. Mentrestant, un
fan de John Travolta pot estar més interessat a veure Pulp Fiction si l’obra presenta John.” “Històricament”, afirma l’empresa
a la seva pàgina web, “la personalització ha estat la zona més
coneguda, on l’aprenentatge automàtic potencia els nostres algorismes de recomanació”.

Però, l’ús d’aquesta tecnologia per part de la companyia va
més enllà d’aquesta manera, oferint lliçons transferibles per als
editors i creadors de contingut del procés. “També estem fent
servir l’aprenentatge automàtic per ajudar a configurar el nostre catàleg de pel·lícules i programes de televisió mitjançant
característiques d’aprenentatge que fan que el contingut tingui
èxit. La fem servir per optimitzar la producció de pel·lícules i
programes de televisió originals a l’estudi de ràpid creixement
de Netflix”, reconeixen obertament.
A més, la IA no només ajuda amb recomanacions i decisions
d’inversió. També s’utilitza per reduir la rotació, que és essencial donat el model de negoci de Netflix. “Com que som una
empresa de subscripció, el nostre North Star és realment si la
gent es queda com a subscriptor de Netflix al llarg del temps”,
diu Justin Basilico, director de recerca i enginyeria de Netflix.
“...I si podem moure això amb l’algoritme de recomanació, sabem que estem fent més feliços els subscriptors i millorant la
seva satisfacció”, va dir l’any passat a AI Podcast de NVIDIA.
4. Trend Spotting.- Les eines d’anàlisi ofereixen als editors
l’oportunitat de veure quins són els continguts de tendència,
així com de quina manera els públics troben aquests materials
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(tant de propietats in situ com fora del lloc). En molts casos,
aquesta intel·ligència es transmet a altres activitats, com ara
la promoció social (remunerada i no remunerada) o usada per
modificar els titulars i els actius, com ara pàgines de destinació
específiques.
Només aquest mes, Parse.ly ha compartit com es pot aprofitar
el seu nou servei d’alertes per part dels clients per entendre que
“quan una història rep més atenció que l’habitual, obtindreu un
avís i podreu reaccionar en temps real”. “És fantàstic estar immediatament alertat, allà on estic”, va dir Adrian Ruhi, editor de
creixement regional a l’est del Miami Herald al bloc de Parse.ly.
“Saber quan una història comença a funcionar molt bé permet
als nostres equips saltar-los per assegurar-se que els titulars,
les fotografies i les ubicacions de vídeo i els enllaços a altres
històries estan al seu lloc”.
Altres eines, com els algorismes propietaris utilitzats per
NewsWhip i Storyful, es poden desplegar per identificar històries de tendència abans que siguin virals, cosa que permet
als editors avançar-se a la corba.

A finals del 2017, The Economist va revelar com una aplicació
de notícies xineses, Toutiao, estava flexionant “el seu múscul
de la IA” per portar aquests principis al seu producte que, naturalment, s’enfronta als consumidors. Abastir de material procedent de 4.000 llocs associats, els “feeds feeds” dels usuaris
estan actualitzats constantment basant-se en el que les seves
màquines han après sobre preferències de lectura, de coses
com ara taps, temps dedicat a un article i ubicació.”
Sobre la base d’aquest fet, “Toutiao afirma que un usuari s’ha
descobert en un termini de 24 hores”, va dir The Economist, i
va afegir que “els seus 12o milions de lectors diaris passen una
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mitjana de 74 minuts al dia a l’aplicació, més que gairebé qualsevol altra gran plataforma social a o fora de la Xina.”
5. comprovació de fets.- A principis d’aquest mes, la
col·laboració entre Full Fact, Africa Check, Chequeado i l’Open
Data Institute van aconseguir dos milions de dòlars durant tres
anys com un dels vint projectes amb el suport del IA Challenge
de Google; una iniciativa de 25 milions de dòlars dissenyada
per demostrar com la intel·ligència artificial pot abordar algunes
de les qüestions més urgents de la societat.
A través d’aquest treball, els equips “utilitzaran la IA per proporcionar eines de seguiment i agrupació de tendències per
facilitar l’anàlisi de les novetats i altres informacions dels inspectors de fets. Això donarà més temps als investigadors per
centrar-se en la investigació, l’anàlisi i la redacció d’articles que
contextualitzin les notícies i ajudin a tots a prendre decisions
més informades”.
A mesura que creixen les preocupacions sobre l’aparició de vídeos “falsos profunds” (la tecnologia continua sent bastant incipient, però això canviarà i ràpid), els éssers humans recorren
a robots per ajudar a detectar-los. “Deepfakes es pot utilitzar

de manera molt inquietant”, explica John Villasenor, becari sènior no resident al Brookings Institute. “Els candidats en una
campanya política poden ser dirigits per vídeos manipulats en
els quals semblen dir coses que podrien perjudicar les seves
possibilitats d’elecció. Deepfakes també s’utilitzen per situar la
gent en vídeos pornogràfics que, de fet, no van tenir cap paper
en el rodatge.”
“Les noves tecnologies obren noves vies per a la creativitat i la
manipulació”, recorda Alfred Hermida .
6. Millorar els fluxos de treball.- Els punts de venda, com ara
AP i The Washington Post, argumenten que l’automatització de
certs tipus de continguts pot alliberar periodistes per fer altres
treballs. Això inclou la possibilitat de fer una immersió profunda
en grans conjunts de dades, sovint propulsades per aprenentatge automàtic, ajuda amb la moderació de comentaris (com
es pot veure al New York Times ) o per produir històries més
ràpidament.
A Sky News, per exemple, s’està desplegant AI per dur a terme
activitats com el reconeixement facial i la subtitulació automatitzada “per alliberar els periodistes”. En altres llocs, les eines
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com Trint i Otter s’utilitzen per estalviar temps en la transcripció,
mentre que els editors com TMZ, Le Figaro i USA Today estan
creant vídeos alimentats per AI a través de la plataforma Wibbitz .

No obstant això, Matt Carlson, professor associat de la Universitat de Minnesota, va trobar a través del seu estudi de cas
l’anàlisi del periodisme automatitzat pioner que està duent a
terme la ciència narrativa: “El que sorgeix és un drama tecnològic sobre els potencials d’aquesta tecnologia de notícies
emergents sobre qüestions del futur del treball periodístic, la
rígida conformitat de les formes compositives de notícies i el
fonament normatiu de l’autoritat periodística”.

Tot i això, malgrat aquestes preocupacions i tensions legítimes,
no hi ha dubte que aquest tipus d’eines estan aquí per quedar-se.
7. Creació de noves experiències de consumidors.- Els robots encara no es desempalleguen com es preveia, però encara hi ha molta experiència i innovació en aquest espai per a
fer. El Mic orientat al mil·lenari va guanyar titulars durant les
últimes eleccions dels Estats Units, a través del seu treball amb
diversos robots a Facebook Messenger, a més de ClipDisBot i
TrumpChat a Kik.
Mentrestant, el New York Times va utilitzar un bot de Facebook
Messenger per oferir un tipus de joc d’aventura pròpia i modern,
donant a les audiències una selecció de respostes predeterminades a preguntes i comentaris del bot. Nick Confessore, que
va ser un dels reporters que van cobrir la campanya del Times,
va escriure aquestes converses cada matí.
“Aquesta és la part important”, va escriure Andrew Phelps a
Nieman Lab: “Aquesta no era la veu de The New York Times.
Aquesta no era una experiència “objectiva” de cita sense cotització. I la gent realment va reaccionar, li va agradar aquesta
experiència. Tenim un quart de milió de persones que tenien
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algun tipus d’interacció amb Nick Confessore que ells pensaven
que eren personals i únics per a ells”.
Hem avançat fins al 2019 i seguim; sens dubte, aquest tipus
de funcionalitats s’estan explorant amb propostes d’altaveus
intel·ligents i amb esforços com el Quartz Bot Studio.
L’automatització i els algorismes ja alimenten grans quantitats
de medialand, fins i tot si els consumidors no sempre ho saben.
La publicitat programàtica, les primeres pàgines d’algorismes,
el comerç electrònic, els informes financers i els esports, són
algunes d’aquestes àrees més conegudes, però no són les
úniques. Donada l’amplitud d’usos potencials es tracta d’una
tendència que no només s’està incrementant, sinó que és impossible ignorar-la. (Infografies: whatsnewinpublishing.com i
Prnoticias)
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Notícia falsa

Per Paco Sánchez, professor a la Universitat de La Corunya /
La Voz de Galicia

vaig dir que molt bé, que jo els creia sempre. Va trencar a plorar
amb estrèpit i em va deixar anar: “Amb això de que ens creu
sempre, no ens creu mai”.
La resta, el que qui no creu en res acaba creient qualsevol
cosa, ho repetia Chesterton amb paraules més contundents.
La increença sol produir superstició, de tal manera que les societats, com la nostra, que més presumeixen d’incredulitat acaben sent les més ridículament crèdules. Ho dic perquè notícies
falses n’hi ha hagut sempre i moltes. Només cal llegir com es
va construir la nostra llegenda negra al llarg dels segles. Els rumors creixien amb facilitat en el brou de cultiu d’una ignorància
massiva. Ara també.

Veig la proliferació de notícies falses i rumors com un problema
de fe. Amb la fe passa un fenomen paradoxal: el que creu en
tot no creu en res i qui no creu en res creu qualsevol cosa. El
primer m’ho va explicar una alumna fa moltíssim temps. El recordo: la noia em va donar una llarga explicació de perquè no
havia anat a la pràctica anterior. Ella mateixa semblava conscient que l’excusa resultava inversemblant, així que ja s’estava
preparant per mostrar-se ofesa per la meva incredulitat quan li

La tecnologia engrandeix la ignorància d’avui, la multiplica en
comptes de posar-hi remei. Proliferen els centres especialitzats en verificar notícies. Bé. No solucionen gairebé res, però
tampoc fan nosa... normalment. Cal plantejar el remei a llarg
termini: recuperar les humanitats, on s’explica i es reconeix la
naturalesa humana; recuperar el periodisme i el contacte amb
la realitat, més llardós que el virtual, però veritable. Llevat que
preferim aquest món de crèduls experts en interruptors. (Infografia: General Roca)

