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LA PRIMERA: L’AMIC celebra la seva 22a assemblea a Granollers
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Els investigadors imaginen el diari local de demà on el lector dirà

COMUNICACIÓ DIGITAL
Les tecnològiques rendiran comptes per la crisi de la premsa

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els editors: d’esclaus dels anuncis a campions en innovació amb els subscriptors de pagament al seu costat
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Els recursos més curiosos per a periodistes i editors

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els catalans trien internet com a mitjà preferit per informar-se

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La premsa s’aferra a la publicitat digital: quatre de cada deu euros ja entren per internet
TRIBUNA: Periodistes d’entorns desfavorits o elitistes
ENTREVISTA: Ramon Besa: ‘El periodisme és una professió que no és qüestió d’edat, sinó de trempera’
ANÀLISI: Anàlisi sobre l’informe KPMG: Present i futur del sector mitjana
DOSSIER: Els usuaris espanyols es prevenen de la desinformació i demanen als mitjans més profunditat i vigilància
OPINIÓ: Set idees per començar amb el periodisme de solucions en la teva redacció
La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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L’AMIC celebra la seva 22a assemblea
a Granollers

El Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi
Puigneró, i l’Alcalde de Granollers, Josep Mayoral, van assistirhi juntament amb més de cent cinquanta associats, proveïdors
i representants institucionals

L’Hotel Ciutat de Granollers va ser l’espai encarregat d’acollir
el divendres 14 de juny la 22a Assemblea General Ordinària de
l’AMIC. Més de cent vint associats van assistir durant el matí a
la trobada anual que realitza l’associació, per fer balanç del darrer any, explicar els nous objectius i debatre els reptes de futur.

A l’assemblea es va presentar la memòria de l’associació, en
la que es va explicar que el nombre d’associats en un any ha
passat de 305 a 355 mitjans i els ingressos s’han doblat en tres
anys, aconseguint superar els dos milions d’euros. Així doncs,
es va presentar que dels 355 associats a l’AMIC, 145 són mitjans de paper i 210 són mitjans digitals, xifres que no deixen
de créixer des del 2014. Amb l’afegit que del total de mitjans de
l’AMIC, 204 estan auditats per OJD, PGD o OJDinteractiva, un
fet únic a l’estat espanyol.
Respecte a l’elecció de la junta de govern de l’AMIC, Ramon
Grau ha tornat a ser reelegit com a president. Pel que fa a la
nova junta constituïda, aprofitant la sortida d’un dels membres
d’aquesta, s’ha incorporat com a vocal Alejandro Ladrón de
Guevara, editor del mitjà digital Valenciaextra.com, en representació dels editors associats del País Valencià i amb l’objectiu
de donar visibilitat i utilitat als mitjans de tots els territoris on té
presència l’AMIC.
D’altra banda, un dels temes més destacats de l’assemblea va
ser la modificació de l’article 3 dels estatuts on s’especifica que
tots els mitjans de l’AMIC “Estan obligats a tenir el control (homologat/reconegut per l’AMIC) els mitjans digitals a partir dels
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12.000 usuaris únics mensuals i les publicacions impreses a
partir dels 12.000 exemplars mensuals”. Amb aquesta mesura, que es va aprovar en l’anterior assemblea, l’AMIC “aposta
pel rigor i la transparència” dels seus associats, considerant
aquests valors com el “tret diferencial” de l’associació, tal com
va explicar Ramon Grau.

seva tasca diària i millorar la seva rendibilitat. Es va presentar
el Congrés Interpirinec de Mitjans de Proximitat que es celebrarà el pròxim 24 i 25 d’octubre a la Seu d’Urgell organitzat per
l’AMIC. A més, al dinar de l’assemblea es van lliurar diplomes
per commemorar els 35, 30, 25, 20, 10 i 5 anys d’antiguitat dels
mitjans associats; amb menció especial al Diari de Girona que
celebrava 130 anys i al diari Regió 7 que en feia 40.
El dinar posterior a l’assemblea de l’AMIC va comptar amb la
presència de l’Alcalde de Granollers, Josep Mayoral i Antigas,
qui en el seu parlament va especificar que la “comunicació de
proximitat és un factor clau per generar identitat i per avançar
col·lectivament”. A continuació, Jordi Puigneró, Conseller de
Polítiques Digitals i Administració Pública, va intervenir en el dinar de la jornada qualificant el periodisme “com el millor antídot
del que són les Fake News” i va ressaltar la importància dels
mitjans de comunicació en la tasca d’eradicar-les.

Durant la trobada també es van presentar nous proveïdors de
serveis amb l’objectiu de dotar a les redaccions dels mitjans de
comunicació de més recursos i facilitats per a dur a terme la

A més a més, van assistir Antoni Molons, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació; Miquel Gamisans,
Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana; David Ricart, President del Consell Comarcal del Vallès Oriental; Ignasi Genovès,
Director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat
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de Catalunya; i Francesc Giralt, de l’àrea de projectes fundacionals de la Fundació puntCAT. D’altra banda, també van
acudir representants de la CCMA, ACN, TV3, Catalunya Ràdio,
Endesa, BancSabadell, PIMEC Catalunya i Vallès Oriental, i
Gran Centre Granollers.
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Titular
CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
Text JULIOL
SMART CITY EXPO LATAM
Ladillo
CONGRESS
- 04/07
Text 02
Congrés sobre Ciutats

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

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

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

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

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

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

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

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

SALÓ DEL MANGA

31/10 - 03/11
Saló del Manga i l'Anime de
Barcelona
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Els investigadors imaginen el diari
local de demà on el lector dirà
Per La Côte de Nyon / Suissa

“El Digital ofereix oportunitats de les quals encara no en coneixem el
potencial”, diu Jean-Marie Ayer, professor de la Universitat de Ciències Aplicades de Friburg. La publicació en paper ha simbolitzat durant molt de temps la informació, que ofereix un contingut limitat. La
pregunta actual gira al voltant de saber complaure a tothom.
“Els joves lectors ja no semblen pas satisfets amb els continguts, que tradicionalment han estat definits pels periodistes”,
diu Jean-Marie Ayer. I el fenomen continua a les pàgines web
d’aquests mateixos diaris en paper. “Quina és la informació,
avui?” pregunta al professor.
Jean-Marie Ayer menciona la noció de granularitat per donar
suport al seu enfocament. “Fins on arribar a la redefinició de la
informació, com produir-la, amb quins números i quantes hores
de treball”, pregunta. Les redaccions han de conèixer millor als
seus lectors perquè siguin l’origen dels continguts.

Els investigadors de Fribourg estan intentant definir els contorns del diari de demà. Malgrat la contínua disminució dels
mitjans impresos, en un moment en què els joves aprenen a
través de les xarxes socials, continuen estan convençuts que
sobreviurà el periodisme professional.

Es tracta d’ordenar la informació perquè puguin llegir allò que
els interessa, amb una dimensió de sorpresa i personalització.
“Conèixer el seu lector és donar-li l’oportunitat d’expressar-se sobre el què vol llegir”. Així, coneixent al lector, el bucle està complet, diu Jean-Marie Ayer.
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Amb un robot
En el context, el robot és una eina. “Les tecnologies d’intel·ligència
artificial introdueixen una noció de conversa i intercanvi”, diu el
professor al capdavant del projecte AINews. Es tracta de crear
un enllaç entre digital i informació. Els joves són usuaris de xarxes socials (Facebook, Instagram, Snapchat i altres Twitter).
AINews té com a objectiu introduir la intel·ligència artificial en
les tecnologies dels agents de conversa (chatbots) dedicats a
la premsa. Com a resultat, el diari local funcionarà com a xarxa
social, amb un flux d’informació comarcal/regional. “Una plaça
del poble on els residents de Fribourg puguin parlar de les notícies locals”.
“Dashboard”
Jean-Marie Ayer evoca la noció de “quadre de comandament”,
on els indicadors permetran conèixer què volen els lectors. “Per
mesurar el que encara no existeix”. Diaris com Nice-Matin, a
França, han creat una relació amb el lector per allunyar els joves del camí del periodisme de solucions.
“Els diaris haurien de tractar de donar forma a aquesta plaça
del poble”, diu el professor. I no ho deixeu en mans dels ge-

gants de la web, que ja ho estan fent molt bé. Un diari hauria
de qüestionar el valor de la informació i els aspectes emocionals (“M’agrada, participo”). L’espectre es troba entre l’interval.
(Foto: AFP/Le Parisien)
NOTA: Podeu conèixer el projecte AINews de la Universitat de
Friburg clicant en aquest enllaç.

Es signa el VI Conveni Estatal de
Premsa Diària amb un increment
salarial del 2%
Patronal i Sindicats han signat les condicions del VI Conveni
Estatal de Premsa Diària. El document estarà vigent durant tres
anys -2019, 2020 i 2021- i contempla una pujada salarial del 2%
per a cada un d’aquests anys. Una pujada que s’acumularà per
calcular l’increment corresponent a l’any següent.
En aquest nou conveni desapareixen alguns grups professionals. Concretament dos. El grup professional 7, corresponent a
mosso i netejador, integrant-se en el grup immediatament superior, el 6, on trobem a auxiliars administratius o recepcionistes
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entre d’altres. Aquesta modificació ha estat obligada, ja que els
salaris previstos per a aquest grup quedaven per sota del salari
mínim interprofessional.

L’Agència EFE estudia un pla de
retallades i prejubilacions

El retard en la signatura de l’acord definitiu entre sindicats i
patronal fa que l’increment salarial corresponent a 2019 s’hagi
d’aplicar amb efecte retroactiu, des de l’1 de gener de 2019.
A més, a això cal sumar-li la part corresponent a les hores extraordinàries i el plus per treballs dominicals.

La direcció de l’Agència EFE planta cara als números vermells.
L’any passat, les pèrdues van fregar els vuit milions d’euros i
les previsions indiquen que ni aquest any, ni el proper 2020,
l’agència que dirigeix Fernando Garea aconsegueixi obtenir beneficis i per aquest motiu, s’està estudiant l’execució d’un pla de
prejubilacions voluntàries que podria afectar 200 treballadors.

El següent pas és enviar al Ministeri de Treball el conveni perquè aquest el revisi i apliqui les correccions pertinents abans de
ser publicat al Butlletí Oficial de l’Estat. Un últim tràmit que arriba després d’unes negociacions difícils que han estat bloquejades després que la patronal es negués a acceptar l’augment
salarial. Finalment des de l’Associació de Mitjans d’Informació,
van cedir en la pujada dels sous, però van aconseguir que es
mantinguessin actives les categories d’auxiliar i ajudant de redacció sota les que moltes empreses s’escuden per oferir un
sou inferior als redactors. (Font: Prprensa)

Tal com comptabilitza la FeSP, en l’actualitat, la mitjana d’edat de
la plantilla de l’Agència EFE ascendeix a 53 anys. L’objectiu és que
en els propers quatre anys, dos centenars de treballadors acceptin
les condicions plantejades per l’empresa per jubilar-se de manera
anticipada, aconseguint així reduir costos i rejovenir la plantilla.
Els treballadors han mostrat els seus dubtes ja que en anys anteriors, concretament l’any 2010, EFE ja va realitzar aquestes
mateixes retallades amb gairebé un centenar de persones de
la plantilla, però moltes de les places que van quedar vacants
no han estat cobertes gairebé una dècada després. La plantilla adverteix que si la situació es repeteix i les baixes no es
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reposen, es generarà una situació delicada i perjudicial per als
treballadors de l’Agència EFE.
Des de la direcció del mitjà de comunicació ja s’han iniciat les
primeres converses amb la plantilla, que haurà de negociar les
condicions d’aquest pla de retallades a través d’una representació sindical. No obstant això, les veritables negociacions no
podran iniciar-se fins que la Societat Estatal de Particions Industrials (SEPI), únic accionista de l’empresa doni llum verda a
aquesta negociació, cosa que no pot fer-se fins que es constitueixi el nou Govern de l’estat. (Font: Prnoticias)

El diari Ara reforça el seu capital amb
l’entrada d’un nou accionista
Antoni Vila Casas (Barcelona, 1930), empresari, divulgador
de la indústria farmacèutica i mecenes, a través de la societat
Terranea Diet SL, s’ha incorporat a l’accionariat de l’Ara mitjançant una ampliació de capital que té com a objectiu impulsar
i enfortir nous projectes editorials del diari per convertir-se en
la capçalera central del mapa mediàtic català, amb la seva proposta de periodisme rigorós i independent.

Vila Casas va ser fundador de Laboratoris Prodes (Prodesfarma), una empresa que el 1995 es va fusionar amb Laboratoris
Almirall. El 1986 va crear la Fundació Vila Casas, de la qual
és president, que ha obert diversos museus d’art a Barcelona,
Palafrugell i Torroella de Montgrí. També és membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona, de la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya. Mereixedor de la Creu de Sant Jordi
el 1999, Vila Casas ha rebut també la Gran Creu de l’Orde del
Mèrit Civil (1999), el premi Montblanc al mecenatge (2004) i la
Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona.
L’entrada d’un nou accionista coincideix amb la sortida de la
Fundació Carulla de l’accionariat. La motivació que va portar
la Fundació Carulla a donar suport al projecte del diari Ara va
ser apostar per un projecte amb vocació de país, vinculat a
la llengua, i que encaixava amb el seu fi fundacional. Sense
vocació de permanència, des de l’inici la Fundació Carulla va
expressar la voluntat d’impulsar el projecte amb l’objectiu que
després pogués funcionar de manera autònoma. Ara, doncs, la
Fundació Carulla considera que l’objectiu d’impulsar el projecte
s’ha complert. Les accions de la Fundació Carulla han estat adquirides per Acta Diürna, de l’empresari de la comunicació Fe-
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rran Rodés, que és també president del consell d’administració
d’Edició de Premsa Periòdica ARA, SL, l’empresa editora de
l’Ara.

es distribueix en punts de Barcelona, l’Hospitalet, Esplugues,
Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià. Segons assenyalen des
de Público, el tiratge és de 50.000 exemplars (no té control
d’OJD-PGD).

La composició accionarial de l’ARA es completa amb Víctor
Font, conseller delegat i cofundador de la consultora Delta
Partners; la productora Minoria Absoluta, de Toni Soler, més un
paquet d’accions en mans d’accionistes particulars, entre els
quals hi ha els periodistes Albert Om, Antoni Bassas i Xavier
Bosch. (Font: Diari Ara)

Público torna al paper amb un periòdic
quinzenal per a l’àrea metropolitana de
BCN
El Quinze de Público és un nou mitjà de proximitat en paper,
gratuït, de periodicitat quinzenal, i de distribució a l’àrea metropolitana de Barcelona. El nou periòdic es va llançar discretament al febrer (acaba de sortir el número 9) i està escrit indistintament tant en castellà com en català. El Quinze està editat per
Público i produït per Pauta Media, amb Carla de Puig i Néstor
Bogajo com a encarregats de coordinació i edició. El periòdic

Público no havia tornat a tocar el paper des del tancament de la
seva edició impresa el febrer de 2012. L’editora de moment no
té intenció de llançar productes similars a El Quinze en altres
ciutats de l’Estat, segons han dit fonts del mitjà a Comunicació
21. (Font i infografia: Comunicació 21)
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El fons KKR acorda la compra d’Axel
Springer per 6.800 milions
Els fons controlats pel gegant del capital risc KKR acaben de
presentar una oferta de compra a 63 euros per acció (uns 6.800
milions d’euros) per excloure de cotització Axel Springer, el
grup alemany propietari del diari Bild o del portal financer Business Insider. Les accions del grup alemany repunten en borsa
un 12% i s’ajusten al preu que ha posat sobre la taula KKR.
L’operació es realitza en aliança amb principals accionistes de
l’editorial alemanya, hereus de l’editor Axel Springer, així com
de l’equip directiu que encapçala Mathias Döpfner. El consell
d’administració de la companyia va advertir que l’evolució dels
ingressos està sent més feble del previst a causa del mal comportament del negoci de classificats. L’acord es presenta com
una aliança estratègica per impulsar el creixement de l’editora
de capçaleres com Bild, Die Welt, Autobild o Business Insider.
(Font: msn)

Convenció de l’ACPC
L’ACPC va celebrar la seva 12a Convenció de la Premsa Comarcal i Local a la Jonquera, en el decurs de la qual es va
anunciar el 10è Premi de Recerca Universitària Premsa Comarcal, que ha estat per al projecte De premsa de proximitat a
mitjans multimèdia, camí cap al transmèdia? Anàlisi i proposta
de l’adaptació dels mitjans de l’ACPC a les dinàmiques digitals; presentat per Aida Martori Muntsant, del Departament de
Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
També es va fer un reconeixement a totes les publicacions associades que enguany celebren el seu aniversari, destacant
Cultura (90 anys); Torelló, el Setmanari de la Vall de Ges (85
anys); Llumiguia, el Setmanari de Montbui i Nova Tàrrega (75);
Taradell (70); Revista de Cambrils (65); Sió (55); Ressó, L’Om i
Revista de Riudoms (50 anys).
En el decurs de l’assemblea de l’entitat que es va fer al mateix
dia, Francesc Fábregas va ser reelegit president de l’entitat.
En el seu discurs, va remarcar “l’orgull que mostren les capçaleres del mitjans locals i comarcals per la consolidació d’uns

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
models negoci que han superat la crisi amb nota i que miren
amb esperança i il·lusió el futur immediat”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
Les tecnològiques rendiran comptes
per la crisi de la premsa

encara tenen algun benefici substancial, i el director del mític The
New York Times va predir fa dues setmanes que pràcticament
totes les capçaleres hauran desaparegut en cinc anys.

Per David Alandete, corresponsal a Washington / diari ABC

Mentre Silicon Valley ha construït, empresa a empresa, un imperi
tecnològic des del qual ha revolucionat pràcticament tots els hàbits coneguts de l’ésser humà, el seu auge ha vingut acompanyat
per la completa destrucció d’un sector al qual fins fa tot just una
dècada no li anava gens malament. Les xifres per a la premsa han deixat de ser dramàtiques per ser fúnebres: un de cada
cinc diaris locals dels Estats Units ha hagut de tancar; es poden
comptar amb els dits d’una mà els diaris de tirada nacional que

Washington, com és habitual, ha trigat a reaccionar, però ha
començat a fer-ho amb una ofensiva coordinada que, si prospera, pot deixar en una anècdota les velles accions legals de
1998 contra Microsoft per pràctica monopolística. Primer, la
cambra baixa del Capitoli ha iniciat una investigació de les
grans empreses tecnològiques per domini deslleial del mercat.
Paral·lelament, l’Administració de Trump ha demanat a la Comissió Federal de Comerç que investigui a Amazon i Facebook,
i al departament de Justícia que faci el mateix amb Apple i Google. Finalment, dos senadors han aprovat una llei que permetrà als editors de diaris que negociïn de forma col·lectiva les
indemnitzacions d’aquests gegants per qualsevol competència
deslleial.
La investigació antimonopolística contra Amazon, Google, Facebook i Apple no té precedents simplement per la capitalització borsària combinada de les quatre, que dilluns van perdre
en borsa 130.000 milions de dòlars (114.000 milions d’euros).
Les empreses no han volgut fer declaracions, amb l’excepció
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d’Apple, el conseller delegat de la qual, Tim Cook, va defensar
en una entrevista a CBS que la companyia no té “posició dominant en cap mercat”.
Inversors i analistes s’han llançat a la defensa dels titans digitals, davant el temor de multes multimilionàries o fins i tot
l’especejament d’algunes plataformes. “El gran desafiament
és quina és la pràctica monopolística en aquest cas, perquè
no està gens clar quin és el dany al consumidor”, segons va
explicar Scott Kupor, de la firma de capital de risc Andressen
Horowitz. “Si un es fixa en Facebook, Google, Amazon o Apple,
no està clar que estiguin perjudicant la competitivitat. No està
clar que estiguin augmentant preus.
Les sospites, però, no es limiten al domini de mercat o a la
coordinació de preus, sinó a la concentració de poder. El diputat
demòcrata Jerrold Nadler, president de la comissió judicial de la
Cambra de Representants, ho explica així: “L’internet obert ha
brindat enormes beneficis als nord-americans, inclosa una onada de oportunitats econòmiques, inversions massives i nous
mètodes per a l’educació. Però hi ha cada vegada més proves
que alguns mediadors s’han fet amb el control de les artèries
del comerç, el contingut i les comunicacions”.

Centrant-se en Facebook, el president de les comissió Antimonopolística d’aquesta mateixa cambra afegeix que la pràctica d’aquestes
empreses de comprar als seus competidors per créixer per mitjà
d’absorció és deslleial. “Des del seu naixement, Facebook, ha comprat 75 empreses”, assegura el diputat demòcrata David Cicilline.
“Dues de les compres més importants van ser Instagram, adquirida
el 2012 per 1.000 milions, i WhatsApp, comprada el 2014 per 19.000
milions. A través d’aquestes compres, Facebook ara és propietària
de tres de les quatre aplicacions més grans de xarxes socials ».
Repartiment de publicitat.- De fons, hi ha el gran problema de
com es reparteix el pastís de la publicitat, que és del que fins fa
poc va viure la premsa i del que ara s’enriqueixen principalment
Google i Facebook. Els ERO, els tancaments de redaccions,
l’absència de diaris locals impresos com a Detroit o Nova Orleans... tot això està intrínsecament relacionat amb l’auge de
les grans plataformes de distribució digital, com defensen els
senadors John Kennedy i Amy Klobuchar. Tots dos han presentat aquesta setmana el projecte de Llei per a la Competitivitat i
Preservació del Periodisme, que vol sobretot transparència en
com els algoritmes de les plataformes seleccionen notícies i
límits en el control gairebé absolut que tenen dels mercats de la
publicitat digital, que ells mateixos comercialitzen.
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El senador Kennedy és claríssim a l’explicar la seva intenció:
“La prioritat d’aquest projecte de llei és ajudar els diaris a sobreviure. Google i Facebook ara són els que manen en el regne
de les notícies. Han decidit enfrontar-se als diaris en una batalla
tipus la de David i Goliat en què els diaris no és que no tinguin
una pedra per llançar-la, sinó que no tenen ni tan sols la fona on
posar aquesta pedra”. L’única llum d’esperança per als mitjans
és que els que estan darrere d’aquestes lleis són demòcrates i
republicans per igual, capaços -almenys en aquest apartat- de
posar-se d’acord. (Infografia: El Tiempo)

Enguany dedicarem molt més temps
al mòbil i menys a llegir diaris
En total, una mitjana de 800
hores utilitzant internet mòbil,
el que equival a 33 dies sencers. Des 2015 als nostres
dies, el temps que els humans
dediquem als nostres dispositius mòbils ha augmentat de
80 a 130 minuts al dia, un 13% interanual. S’estima que de cara

a 2021 aquestes 800 hores es converteixin en 930 hores (39
dies complets).
No obstant això, el creixement de la audiència mobile comença
a estabilitzar-se, atès que la majoria de persones, tant en països desenvolupats com en mercats emergents, posseeix ja un
smartphone. De manera que, segons la cinquena edició del
Media Comsumtion Forecast de Zenith, el creixement serà del
voltant d’un 8% d’aquí al 2021. En aquest any, l’ús d’internet
mòbil podria representar ja el 31% del consum global de mitjans
( actualment és del 27%).
En l’últim lustre la mitjana de temps dedicada a la lectura de
diaris es va reduir de 17 a 11 minuts diaris. Per contra, la ràdio
i el cinema aconsegueixen no només mantenir, sinó augmentar,
l’atenció dels usuaris. Els responsables de l’estudi puntualitzen
que en el mesurament de l’audiència de diaris i revistes només
es té en compte el consum en paper. El temps que absorbeixen
les plataformes en línia de grups editorials (com en el cas de les
cadenes radiofòniques) es mesura com a consum digital.
Mentrestant, la televisió segueix regnant a les audiències, amb
167 minuts de visionat cada dia (171 el 2015). Aquesta xifra conti-
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nuarà descendint gradualment fins a quedar en 165 minuts al dia
d’aquí a dos anys i així, en 2021, la televisió representarà el 33%
del consum total de mitjans (35% actual). L’escolta radiofònica
passa de 53 a 55 minuts, mentre que el temps dedicat al cinema
ha augmentat, de mitjana, de 1,8 minuts a 3 minuts al dia, impulsat
pel boom de l’assistència al cinema que s’està produint a la Xina.
Enguany, s’estima que els ciutadans del globus terraqüi faran
servir una mitjana de 479 minuts al dia a seguir el què passa
en els mitjans. Aquesta xifra era de 420 minuts el 2013 i tot fa
preveure que serà de 495 minuts el 2021. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: Marketing 4 Ecommerce)
NOTA: El lector d’El Butlletí trobarà més informació en aquest
enllaç.

El periodisme de robots allibera el
temps dels periodistes, proporcionant
més contingut local
Avui està clar que l’actitud dels periodistes cap als robots de
notícies ha passat de ser neutral i negativa a positiva. La raó?

Els robots s’encarreguen de les tasques repetitives, permetent
als reporters orientar-se cap a entrevistes, treballs de camp i
anàlisis. A Suècia hi ha ja molts robots-periodistes.
L’actitud envers els robots i la intel·ligència artificial entre els
ciutadans és més positiva a Suècia que als Estats Units. Aquesta pot ser una de les raons per les quals els mitjans de comunicació suecs fan servir els robots de notícies més àmpliament
que la indústria editorial a la majoria d’altres països.
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“No veig els robots de notícies com una amenaça per al periodisme. Ara mateix donen temps als periodistes per desenvolupar un millor periodisme. Ens permet passar més temps fent el
que és millor i menys temps fent informes bàsics”, escriu Markus
Isacson, reporter esportiu VK a Umeå, Suècia. “No crec que el
periodisme robot sigui una amenaça per als nostres treballs. Per
descomptat, hi pot haver persones que pensin que els periodistes seran substituïts per robots “més barats”, però dubto que els
editors que passin per aquesta ruta tinguin un futur brillant .
Jennifer Engström, periodista de Mittmedia a Sundsvall, també
té avantatges de deixar que ella i els seus col·legues se centren en tasques qualificades: “Si podem estalviar temps, esforç
i diners fent que un robot faci “periodisme simple”, val la pena
molt més que tenir un reporter passant les nits/caps de setmana
trucant per saber els resultats dels partits de qualsevol esport.
Això significa que viurem més temps com a empresa de mitjans
de comunicació, i seguiré fent la meva feina més temps”.
Segons el periodista esportiu David Hellsing a Mittmedia a Örebro, el robot simplement no fa el que fa com a periodista: “treballo cobrint de prop un dels grans equips esportius de la nostra
ciutat. El robot mai no arribarà tan a prop.”

És més, el periodisme de robots proporciona més contingut local. Segons els periodistes Anna Sundelin i Mattias Åkerlund del
digital suec Affärsliv de VK, els robots permeten als mitjans de
comunicació locals proporcionar més contingut de proximitat.
“Actualment no tenim els recursos per pagar als periodistes per
cobrir partits de futbol de la 5a divisió o notícies d’accidents de
trànsit de pobles i ciutats al voltant del comtat d’Östergötland,
però això és el contingut que poden oferir els robots.”
A juny del 2019, els editors suecs utilitzen molt més els robots
de notícies que la indústria d’altres mercats. Com a resultat,
els periodistes estan familiaritzats amb la tecnologia i els seus
avantatges a la redacció. Amb els mitjans de comunicació en
països més enllà d’Escandinàvia desplegant cada vegada més
un periodisme robotitzat, la pretesa amenaça que escoltem tan
sovint canviarà cap a centrar-se en les oportunitats.” (Font:
Inma – infografia: Universitat de Göteborg)
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La Generalitat, Xnet i la BSM acorden
treballar per una normativa que reguli
les “fake news”
S’ha presentat a Barcelona l’informe “#FakeYou: Fake news i
desinformació: monopolis de la manipulació informativa i retallades de la llibertat d’expressió”, una investigació d’Xnet realitzada
en el marc del postgrau Tecnopolitica i Drets en l’Era Digital, de
la BSM-Universitat Pompeu Fabra. Ha estat el punt de partida
d’un seguit de contactes amb partits i legisladors tant nacionals
com internacionals, a més de amb mitjans de comunicació, associacions de periodistes, plataformes de verificació i plataformes
online, per obtenir els canvis legislatius que demanem.

Catalunya, que ha patit les envestides de la intoxicació informativa, és el lloc idoni per crear un prototip avançant i modèlic
per a la resta d’Europa. Desenvolupar i crear un marc legislatiu
a Catalunya sobre aquestes qüestions, un marc normatiu que
seria capdavanter en l’àmbit europeu, és un altre dels objectius
d’Xnet. Una de les primeres accions serà una taula de treball
amb el sector de la comunicació, el periodisme, els verificadors i els gestors de contingut per consensuar uns protocols
d’actuació estandarditzables.
Se’n parla molt de com “regular” les fake news. Però la línia
normativa que acaba imposant-se arreu d’Europa és sempre
la mateixa: lliberticida i tecnofòbica. Raó per la qual Xnet ha
decidit intervenir-hi i ha treballat durant un any per crear un informe exhaustiu -que inclou recomanacions legislatives – amb
un enfocament totalment diferent de l’habitual, és a dir, des de
la perspectiva dels drets i la democràcia.
L’informe es compon de més de 150 pàgines -des de la tecnologia a la legislació comparada, des de la història de la manipulació informativa als nous i vells modes de verificació- i està
pensat per incidir i ressituar la qüestió de les fake news i la
desinformació sense falsos diagnòstics. Com en anteriors oca-
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sions, quan Xnet ha abordat qüestions clau com la transparència, la participació o els alertadors (whistleblowers), l’informe es
tanca amb una bateria de recomanacions normatives i legislatives que tallin el problema de soca-rel, sense perjudici per als
drets a la llibertat d’expressió i l’accés a la informació.
Es presenta, en definitiva, com una eina per a la defensa dels
drets, i, al mateix temps, com una arma contra les noves formes
de manipulació, falsificació i intoxicació informativa. La intenció
final és aconseguir normatives que no ataquin llibertats fonamentals ni la mateixa estructura d’una internet lliure i neutral.
Entre els seus diferents apartats, desplega abundant documentació, recull informes i proporciona dades que desmunten els
mites que envolten al debat actual sobre les fake news a molt
diverses escales. També proporciona exemples de les enormes inversions de partits polítics i governs en la indústria de la
desinformació massiva. O com funcionen les fàbriques de bots
nacionals i com no cal fantasiejar amb la llunyana Rússia per
entendre el molt quotidià que és el seu ús per part de la classe
política d’aquí i allà.
La redignificació del periodisme, el control ciutadà obert i distribuït de les institucions, les valuoses eines i experiències de

verificació de què disposem i l’anàlisi comparatiu del marc legislatiu europeu actual són altres dels aspectes que completen
l’informe. (Font: /xnet-x.net – infografia: elsaltodiario)
NOTA: Els lectors d’El Butlletí poden accedir gratuïtament a
l’Informe para la acción estratégica y legislativa Fake News y
Desinformación. Només cal CLICAR AQUÍ

eldiario.es supera els 2 milions
d’euros en aportacions de socis
El sector de la premsa digital s’ha format i desenvolupat amb
el trànsit web com a principal indicador. A Espanya encara són
excepció els mitjans que exploren la monetització digital, si bé
van aflorant casos d’èxit, com és el cas d’eldiario.es, que des
del seu naixement va apostar per un model de membres i a data
d’avui li funciona prou bé. Prova d’això és que els lectors i socis
van aportar un terç de la facturació total obtinguda en 2018.
Segons el desglossament d’ingressos que fa el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, en la seva rendició de comptes anual, la
contribució dels socis va ser de 2.083.000 d’euros l’any passat.
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Són 700.000 euros més que en 2017, el que representa un increment del 35%. En línia amb l’evolució positiva dels seus sis anys
de vida, el mitjà va aconseguir un volum de negoci de 6,4 milions
d’euros, un 35% més que l’any anterior. D’aquesta xifra, 4,1 milions d’euros es van obtenir per la via de la publicitat, 10.210
euros de la venda en quiosc de la revista i 245.268 de patrocinis i
beques de fundacions i ONG, on la major part -209.580 euros del
total- correspon al fons europeu d’innovació de Google.

a aquest sistema, l’aplicació de missatgeria Telegram ha bloquejat 13 canals, que comptaven amb més de 40.000 usuaris,
i en els quals es piratejaven milers de diaris, llibres i revistes.
Aquest bloqueig s’ha produït majoritàriament en els dispositius
amb sistemes operatius iOS.

D’altra banda, la publicació va comptabilitzar unes despeses
de 5,9 milions d’euros. Així, després de les amortitzacions i els
costos financers, va tancar l’any amb un benefici net de 394.458
euros. Com és habitual part d’aquests guanys es reinvertiran en
el producte, incorporant nous periodistes a una plantilla composta per 100 persones. (Font: Dircomfidencial)

Segons afirma el director general de CEDRO, Jorge Corrales,
“cada vegada hi ha més pirateria a les xarxes socials i a les aplicacions de missatgeria instantània”, i afegeix que “l’única manera de disminuir-la és que els operadors de serveis i plataformes
col·laborin”. Corrales ha incidit en la importància de seguir treballant per acabar amb aquesta pràctica il·legal que tant perjudica
els autors i editors, i que CEDRO porta uns anys intentant frenar,
intensificant les seves accions contra la pirateria que s’efectua a
través d’aquests canals. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

CEDRO aconsegueix bloquejar 13
canals de telegram per pirateria

La Marea llança una revista digital
especialitzada en la crisi climàtica

Recentment, CEDRO va anunciar la posada en marxa d’un servei capaç de localitzar automàticament el contingut pirata a Internet, bloquejar-i sol·licitar la seva retirada immediata. Gràcies

A La Marea porten temps informant regularment sobre
l’emergència climàtica, però ara han decidit per una passa més
amb la posada en marxa de Climática, una revista digital espe-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
cialitzada en escalfament global que neix per cobrir la crisi del
clima des de tots els seus angles.“L’emergència climàtica suposa el major repte periodístic de la història, i anem a explicar-ho
des de diferents perspectives, més enllà dels titulars”, assenyala el mitjà com a declaració d’intencions.

El nou producte digital pretén finançar-se amb les subscripcions i aportacions dels seus lectors, així com de la publicitat
d’empreses i de beques d’institucions que no contradiguin el
seu codi ètic. Diu que necessiten “500 mecenes per mantenir
el projecte durant els primers sis mesos, a partir de 50 euros a
l’any.” (Font i infografia: La Marea)

Instagram llença una revista digital

Climática inclourà reportatges en profunditat, entrevistes amb especialistes, anàlisis i cultura. Els continguts, coordinats per Santiago Sáez, es renovaran setmanalment amb articles de l’equip
de La Marea i amb col·laboracions d’altres mitjans estatals i internacionals. A més, de dilluns a divendres es publicaran les notícies
climàtiques més destacades. “Les nostres úniques guies són la
ciència i la justícia social i climàtica, donant una especial importància als qui més pateixen els impactes de la crisi climàtica, com són
les dones, les comunitats del sud global i les persones i comunitats
més vulnerables del nord”, apunta lamarea.com.

Instagram acaba de llançar una sèrie d’instal·lacions digitals
només destinades a ajudar els estudiants al voltant de la temporada d’exàmens, amb assessorament i suport psicològic. La
revista, anomenada #GramFam, es va crear amb The Mix, un
servei de crisi per a la joventut, i CALM, la campanya solidària
contra la vida miserable. Les edicions anteriors van entrar en
vigor el setembre del 2018, a temps per a les primeres setmanes de la universitat.
La revista en línia consisteix en una sèrie de Insta-zines, amb
vídeos, missatges, consells i consells d’influenciadors i celebritats, com ara Reggie Yates, The Vamps, DJ Neev Spencer, Kiss
Radio, Jack Rooke, Ruby Granger, entre d’altres, per inspirar
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els estudiants. Segons Instagram, el llançament va ser en resposta a l’ús del hashtag #examstress a la plataforma, que havia
vist un increment del consum del 640% des de març-maig del
2018. (Font: FIPP)

Neix L’Àgora: el diari digital de l’aigua
El Dia Mundial del Medi Ambient inicià el seu camí L’Àgora-diari
de l’aigua, primer diari digital sobre aigua i desenvolupament
sostenible de parla hispana dirigit a l’audiència general. L’Àgora
és un mitjà independent que neix sense adherències polítiques
i ideològiques de cap tipus, per a la difusió d’informació i coneixement de totes les qüestions que estiguin relacionades directament o indirectament amb l’ús i consum de l’aigua.
Sota el concepte, “Si t’interessa el món, t’interessa l’aigua”
Summer ha realitzat la campanya en col·laboració amb Fandango Films, en el qual es dóna veu a l’aigua i es posa en valor
el que suposaria la seva desaparició si no la cuidem. (Font: El
Publicista)

El diari Marca aterra als Estats Units
El diari Marca ha arribat als Estats Units després d’una nova
aliança entre Unidad Editorial i Claro Sports. Aquesta és la
quarta aliança entre les dues marques, després d’unir els seus
noms en països com Mèxic, Argentina i Colòmbia. Aquest nou
acord ha permès el naixement de la marca Claro USA, un portal
que arriba als Estats Units amb el repte de convertir-se en la referència de la informació esportiva en un país que compta amb
57,5 milions de persones d’ascendència llatina.
El director del diari Marca a Espanya, Juan Ignacio Gallardo,
va destacar que el naixement d’aquest projecte “és un enorme
salt que no només consolida i enforteix” la aliança entre Unidad
Editorial i Claro Sports, sinó que també “suposa una formidable estratègia d’expansió internacional”. Per al periodista, la
implantació i presència de Marca als Estats Units reforçarà el
lideratge global del diari esportiu en multiplicar la seva audiència al mateix temps que amplifica la condició de mitjà esportiu
de referència a tot el món de parla hispana.
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Els editors: d’esclaus dels anuncis
a campions en innovació amb els
subscriptors de pagament al seu
costat
Per Marketing Directo

mitjans poden sobreviure i prosperar en la nova digital. Com?
Posant-la innovació emanada del contingut per montera. Entorn
de la innovació en l’univers mediàtic va pivotar precisament la
ponència que Joan Senyor, president de Innovation Media Consulting, va pronunciar en la jornada inaugural del festival El Sol.
Des del punt de vista de Senyor “la creativitat i la innovació
en els mitjans informatius estan canviant el negoci de manera
abismal”.
I malgrat que la publicitat és suposadament la que posa tots
els diners sobre la taula dels “publishers” , la veritat és que “el
negoci de la premsa no són els anuncis sinó els lectors que
paguen pels seus continguts i les seves dades”.

No és cap secret que en el nou context digital molts editors
(“publishers”) estan patint les fortes escomeses d’aquest autèntic huracà anomenat “digitalització”.
Tanmateix, i malgrat que la transformació digital té molt de
abracadabrant per als editors, la veritat que les empreses de

Senyor subratlla que “el negoci dels clics és mort. Els mitjans
que es basin en els clics no tenen cap futur”. La principal font
d’ingressos dels mitjans ha de ser els lectors de pagament
i no tant els anuncis, recalca. Al cap i a la fi, “la meitat dels
adults en els països desenvolupats paga per continguts”, acaba
postil·lant. Tot i que la mort persegueix com una mala ombra a
la indústria mediàtica, Senyor està convençut que “els mitjans
no han mort”. “Hi ha moltes falses profecies que arrelen en el
seguidisme cec de les innovacions tecnològiques”, va apuntar.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
En la seva ponència, el president de Innovation Media Consulting va tenir així mateix paraules per a les ubiqües i corrosives “fake news” Senyor està convençut que “les notícies falses
estan salvant el periodisme perquè la gent s’adona que gran
part de la informació que arriba als seus ulls és falsa i busquen
mitjans que els aportin fiabilitat i pels que no té en realitat cap
inconvenient a pagar”.
“És hora de tirar daltabaix el duopoli de Facebook i Google si
volem salvar la premsa i també la democràcia”, emfatitzà Senyor (en relació amb l’estreta connivència d’aquestes dues plataformes amb les “fake news”).
D’altra banda, “els mitjans amb subscriptors de pagament estan
en condicions de demanar més diners als anunciants perquè
posen a la seva disposició el valor que aporten els seus lectors
fidels”, segons Senyor.
Un bon exemple de com subscriptors de pagament i anuncis
formen un magnífic tàndem és The New York Times, digué. El
prestigiós rotatiu novaiorquès “se les ha enginyat per esbrinar
quins sentiments generen els seus articles periodístics. I els
anunciants poden escollir així les notícies a les que volen ados-

sar en funció de les emocions que aquestes desperten en els
lectors”, va assenyalar.
D’altra banda, el ponent va assegurar que “el paper no sostindrà lògicament als mitjans de comunicació, però és part de
la resposta d’avui i serà també la solució de demà”. “El paper
està abocat en realitat a convertir-se en un producte de luxe i
en una mena d’antídot contra les omnipresents pantalles”, va
profetitzar. No en va, “només el periodisme (el gran periodisme) salvarà el periodisme”, va postil·lar. “El gran avenç a què
s’enfronten els nous mitjans és que deixaran de dependre de
la publicitat per fer-ho dels subscriptors de pagament”, va concloure. (Infografia: elsolfestival)

Sindicats i patronal acorden una
pujada salarial del 1,2% en el Conveni
de Publicitat
Els sindicats i patronal de la indústria publicitària van signar
dilluns passat la actualització de l’IPC a les taules salarials del
Conveni de Publicitat , que suposarà un increment del 1,2%
, a aplicar des del 1 de gener de el 2019. Aquesta negocia-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
ció ha durat diversos mesos i, davant de les postures trobades
d’ambdues parts, finalment s’ha arribat a un acord de pujada
salarial que no satisfà plenament als sindicats. Però donat
l’avançat de l’any, els representants dels treballadors s’han conformat finalment amb aquest 1,2% de millora , tot i que esperen
arribar a un millor acord per als seus interessos a mig termini.
Des que va començar l’any, els sindicats -CCOO i UGT- i la
patronal -AM, La FEDE, Agències d’Espanya i l’Associació
Empresarial de Publicitat- han estat negociant. Inicialment,
els representants dels treballadors van proposar una major
pujada salarial d’acord amb l’Acord Nacional de Negociació
Col·lectiva, per als anys 2019, 2020 i 2021. No obstant això,
segons la informació proporcionada pels sindicats, la compensació i absorció ha estat el major escull d’aquest conveni, per
la diferent interpretació de les parts negociadores. Per això, la
part social va afegir a la pujada salarial del 4% d’aquest any
2019, la no compensació i absorció fins als 37.000 euros de
salari brut anual.
Davant la impossibilitat de l’acord, i estant ja molt avançat l’any,
els sindicats van decidir que era necessari activar la pujada reflectida en conveni vigent , que fa referència a l’IPC, i seguir

negociant amb les patronals les millores econòmiques i socials
del conveni més endavant. L’actual Conveni col·lectiu del sector d’empreses de publicitat aquesta vigent des de l’any 2015.
A partir d’aquest exercici, sindicats i patronal negocien cada
any les condicions en matèria salarial. Per al 2018 es va fixar
un augment del 1,1% sobre l’any anterior; i el 2017 va ser del
1,6%. (Font: Dircomfidencial)

El 78% de les notícies que recullen
la versió d’un dircom a Espanya són
positives
El 78% de les notícies en què els
mitjans de comunicació espanyols
van recollir la versió d’un director de
comunicació durant el primer quadrimestre de 2019 van ser positives, segons les dades del primer Observatori
Mediàtic Dircom fetes públiques per
la consultora Cecubo; mentre que el
10,50% van ser negatives i el 11,50%
neutres. El informe fou concebut per
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mesurar el perfil mediàtic dels responsables de comunicació a
Espanya, i les seves dades conclouen que aquesta professió
té un alt nivell de personificació, ja que en el 96% dels casos
el professional és identificat amb el seu nom complet i càrrec,
encara que aquesta dada varia sensiblement en funció de l’àrea
de negoci.
D’aquesta manera, quan les informacions fan referència a institucions, banca, cultura i entreteniment, és més comú parlar
de ‘responsable de Comunicació’; els mitjans es solen referir a
aquest professional com a ‘director de Comunicació’ en els casos d’automoció i alimentació; mentre que l’àmbit dels esports
i el polític, és més freqüent el terme ‘cap de Premsa’. D’altra
banda, la identificació mitjançant l’acrònim dircom és molt més
habitual en el sector científic i en notícies relacionades amb
mitjans de comunicació.
Esports, automoció i alimentació són els sectors en què el protagonisme del dircom és més gran; mentre que les principals temàtiques a les quals se’ls vincula en els mitjans de comunicació
estan relacionades amb la Responsabilitat Social Corporativa
(RSC), els resultats corporatius i les conferències i esdeveniments.

Per a l’elaboració de l’informe, Cecubo va analitzar 1.134 notícies entre l’1 de gener i el 31 d’abril de 2019, donant com a resultat que el 67,70% de les notícies en què participa el director
de comunicació resulten de declaracions corporatives, mentre
que tan sols el 3,10% posen el focus en el perfil professional.
Els impactes negatius en els mitjans de comunicació es deuen
bàsicament al fet que els dircom són els responsables de fer
públics mals resultats empresarials, problemes laborals interns,
casos de corrupció i crisi corporatives.
A Espanya, la presència del director de comunicació en els
mitjans està representada fonamentalment per homes, aconseguint el 84% dels casos enfront d’un 16% de dones. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - infografia: Cecubo)
NOTA: Podeu descarregar-vos l’Observatori Mediàtic Dircom
CLICANT AQUÍ.
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La campanya de Bankia amb la qual
tornes a la infància

“Joguines” és la nova per reforçar l’aposta de Bankia per autònoms i pimes, a través d’una oferta comercial, Pack Negocis,
dissenyada a la mesura d’aquest tipus de clients. Signada per
El Ruso de Rocky, la campanya busca posar en valor el component d’il·lusió i vocació de molts autònoms i petits empresaris,
que ja des de nens somiaven amb la seva professió de futur. El
treball mostra que tirar endavant un negoci no sempre és tan
divertit com es somiava de xiquets i, per això, Bankia ajuda amb
un finançament àgil i ràpida, suport de TPV i disponibilitat d’un
gestor en línia o presencial.

Àngel Torres, director creatiu executiu de El Rus de Rocky, descriu així la idea: “Quan t’embarques a muntar la teva empresa
o treballar com a autònom tot és il·lusió. La mateixa il·lusió que
tenies de nen quan jugaves a les professions que anaves a ser
de gran. Però en aquests jocs ningú et explicava la realitat de
la vida adulta: que un professional d’una pime o un autònom
s’enfronten a moltes dificultats, i per això és tan important triar
molt bé al banc que t’entén i et pot donar suport . La campanya
té presència en mitjans gràfics, exterior i digital, i ho haurà també en ràdio a partir de l’última setmana de juny. OMD maneja
els mitjans. (Font i infografia: Marketing News)

Make it GAS i Parlem Telecom fan una
oda a la llengua catalana
La nova campanya de Parlem Telecom, desenvolupada per
Make it GAS sota el lema “Perquè és la meva”, es desenvoluparà tot el juny a TV3 i mitjans digitals. Parlem Telecom volia
connectar emocionalment amb tota la població de Catalunya i
alhora comunicar la seva solidesa i la seva oferta integral. Per
a això fa us del que millor representa aquesta terra, la seva
llengua i la seva cultura, i entre els clàssics, al poema d’Apel·les
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Mestres “La meva llengua”. Una idea i un posicionament senzill
i directe des d’on articular tota la campanya, des del sentiment
fins la raó.
L’equip de Make it GAS que ha treballat en la campanya està
format per Anna Gasulla i Tomàs Oliva, directors creatius; i
Anna Gasulla, Bàrbara Nicolau i Arnau Garcia, en la direcció
d’art. La producció ha anat a càrrec del realitzador Carles Valdés, de Vimema. (Font: Interactiva Digital)

Els Premis Impacte es remodelen
El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya ha
renovat i ampliat els Premis Impacte amb l’objectiu de “representar i donar a conèixer de la millor forma possible la realitat
dinàmica i transformadora que viu el sector de la comunicació
i el màrqueting”. En la seva sisena edició, pendent de convocatòria, els guardons passaran de quatre a deu distincions. A
més del títol de Membre d’Honor i els premis a campanyes i
accions en les categories de comercial, social i innovació, ara
s’afegeixen les modalitats de XXSS, craft, branded content, estratègia de comunicació, mobile i health.

A més, tornarà a ser el jurat l’encarregat de decidir les campanyes premiades. En les dues anteriors edicions, el jurat seleccionava les finalistes, que després votaven els col·legiats.
El Col·legi destaca que els Premis Impacte són un “ingredient
fonamental” dins del procés de transformació que l’entitat està
duent a terme per assolir l’objectiu de “tornar a posar Catalunya com a referència internacional en comunicació, màrqueting,
publicitat i relacions públiques”.
Segons la degana, Rosa Romà, aquests guardons “són un bon
aparador del talent, la creativitat i la innovació del nostre sector
mitjançant les accions més destacades que es fan a Catalunya,
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i la renovació de categories respon a la necessitat de representar un sector que viu en constant canvi”. En aquesta línia, Romà
afegeix que “a Catalunya el sector està molt actiu i al Col·legi
ens hem posat com un dels objectius transmetre aquest valor a
la societat catalana i en l’àmbit internacional”. (Font i infografia:
colpublirp)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

NOVES EINES
Els recursos més curiosos per a
periodistes i editors
Per Adrián Caballero / Report.cat

El dia a dia d’un periodista està ple, cada cop més, de l’ús
d’aplicacions i eines webs que ajuden, d’una manera o altra, a
fer més fàcil el treball de cerca d’informació, verificació, maquetació, publicació o difusió. Ismael Nafría, expert en periodisme
digital i autor del newsletter setmanal Tendenci@s, es fa ressò
de la recopilació que el Poynter Institute va publicar en acabar el 2018. Però en aquest llistat d’imprescindibles, l’expert en
eines digitals, Ren LaForme, també ha volgut recomanar certes
aplicacions i webs que, malgrat que a primera vista no semblin

de gaire utilitat, podrien ajudar-nos en segons quina situació. Al
Report.cat recollim les cinc més destacades.
1. Should I Do this project? Si t’han proposat un nou projecte
i tens dubtes sobre si acceptar-ho o no, aquesta web t’ajudarà.
En menys d’un minut responent un parell o tres de preguntes
estalviaràs moltes cavil·lacions, ja que aquest qüestionari acabarà recomanant si has d’assumir la responsabilitat o no i donant sempre un perquè.
2. Hunter. Quantes vegades has buscat el contacte d’algú i ha
estat quasi impossible? Amb Hunter.io tot és més fàcil: posa el
nom de l’empresa (o mitjà) on treballi la persona i, o bé et donarà
el seu correu, o bé et dirà la forma més comuna pels correus de
l’empresa (és a dir: Hunter et dirà si en aquella empresa els correus són, per exemple, nom.cognom@companyia.com).
3. Conscious Style Guide. Malgrat només està disponible en
anglès, aquesta web vol ajudar als periodistes a fer una redacció acurada, respectuosa i inclusiva. Com els propis creadors
asseguren, aquesta web és per periodistes i els vol donar un
cop de mà per saber “quins conceptes evitar” a l’hora de redactar. Una bona alternativa en castellà és la Fundeu BBVA.
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4. Citymapper. Si et mous sovint per la ciutat, t’interessa la que
ha estat aplicació de l’any durant cinc anys consecutius pels
usuaris d’Apple. Malgrat al principi pot semblar igual que tenir
Google Maps, Ren LaForme destaca que és “l’únic que necessites per moure’t per la ciutat”, amb tots els transports integrats
i alternatives més eficients que el que ofereix la pròpia aplicació
de Google.

evitat fer referències a una possible nova versió per a Windows
10. Potser Windows Movie Maker ja no estigui entre nosaltres,
però hi ha excel·lents alternatives disponibles que són fins i tot
més poderoses, igual de fàcils d’usar i completament gratuïtes.
Per exemple:

5. Coffitivity. Ets un d’aquests freelance que pensen que treballen millor a una cafeteria que a casa? Doncs has de visitar
Coffitivity, una web que t’ofereix l’ambient d’un coffee shop siguis on siguis. Pots escollir entre el bullici del matí, les converses de l’hora de dinar, l’ambient d’una cafeteria universitària…
tot per a que el teu cervell s’activi com si estiguessis allà mateix.
(Infografia: es.123rf.com)

Alternatives gratuïtes al desaparegut
Windows Movie Maker
Després de molts anys de regnat com un dels millors editors de
vídeo gratuïts, Windows Movie Maker va ser discontinuat per
Microsoft. No només això, sinó que l’empresa de Redmond ha

Shotcut, una de les millors alternatives.- Potser a primera
vista Shotcut no s’assembli molt a Windows Movie Maker, però
si en fer clic als botons de la llista de reproducció i de la línia de
temps llavors la seva aparença és molt més familiar. Per treballar amb qualsevol arxiu n’hi ha prou amb obrir-lo per afegir-lo a
la teva llista de reproducció. Després es poden arrossegar a la
línia de temps per agrupar-los, tal com es podria fer en Movie
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Maker. Quan ja ho tinguis tot, amb el botó de filtres podràs afegir efectes i transicions.
Pel que fa a això últim, pots afegir tants efectes com vulguis.
Aquí també s’inclouen filtres de color com els de Movie Maker,
a més d’opcions avançades com la possibilitat de treballar amb
chroma key per a incrustar efectes en fons de color verd. Fins i
tot pots inserir marques d’aigua en els teus vídeos. Shotcut és
una eina totalment opensource, a més de ser totalment gratuïta
per a totes les seves característiques. Si trobes a faltar Windows Movie Maker, Shotcut pot ser un bon substitut.
Avidemux, totalment multiplataforma.- Avidemux pot ser la
solució més adequada per a tu si usaves Windows Movie Maker
per realitzar muntatges de vídeo senzills . No té una interfície
molt cridanera, ni opcions de compartir en xarxes socials, però
si explores els seus menús t’adonaràs que té moltes possibilitats. Hi ha perfils predeterminats per a diferents dispositius de
sortida, també incorpora filtres de vídeo i àudio, transicions,
subtítols i moltes opcions de codificació totalment personalitzables. Ara bé, no és or tot el que llueix i té algunes pegues.

La principal és que no es poden combinar vídeos d’altures o
amplades diferents . Això pot no ser molt important si estàs
muntant un curt amb material gravat amb la mateixa càmera,
però pot ser un problema si tens mitjans que provenen de diferents fonts.
L’única manera de solucionar-ho passa per redimensionar cada
clip de forma separada , exportar-i fer un nou projecte. No és
un problema seriós, però és molest. Per sort els desenvolupadors estan al corrent i estan intentant solucionar-per a properes
actualitzacions. Està disponible per a Windows, macOS i Linux.
Lightworks, edició professional gratis per a ús personal.Potser Windows Movie Maker fos el teu primer contacte amb
l’edició de vídeo, que et agradés i que amb el temps se’t quedés
petit. El de Microsoft és un programa senzill i simple, i si la seva
simplicitat et resulta limitadora llavors et recomanem que provis
Lightworks. Aquest programa és gratuït per a ús personal, i la
versió professional (que compta amb més opcions per exportar
un vídeo) s’usa en estudis de cinema de Hollywood. La seva
interfície és molt diferent a la d’altres editors que hem vist i
veurem en aquest article.
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Això es deu principalment al fet que fa ús de finestres flotants
i de terminologia sortida dels dies en què la cinta de vídeo era
l’únic suport d’enregistrament disponible. Si estàs molt acostumat a Windows Movie Maker, potser necessitis fer ús de la guia
de referència que els desenvolupadors han creat. Com a programa d’edició de vídeo Lightworks és pràcticament impecable.
Ara bé, signfica un enorme pas endavant pel que fa a Windows
Movie Maker. (Font: Genbeta – infografia: shotcut.org)

Espanya, en el lloc 22 de 28 entre les
connexions a Internet més cares d’Europa
Espanya ocupa el lloc 22 dels 28 països de la Unió Europea pel
que fa a preus de les connexions a Internet, segons l’informe
Índex de l’Economia i Societat Digitals (DESI) que ha fet
públic darrerament la Comissió Europea i que deixa al descobert la manca de competitivitat de les connexions a Internet a
Espanya pel que fa a preus es refereix. Únicament Irlandia,
Eslovènia, Croàcia, Xipre i Grècia compten amb connexions a
Internet més cares que les que s’ofereixen a Espanya, segons
ha publicat l’organisme europeu, que analitza anualment l’estat
de la Digitalització dels països membres de la Unió.

Pel que fa a preus, Finlàndia és el país que compta amb les tarifes d’Internet més competitives dins de la Unió Europea, seguit
de França, Alemanya i Àustria. Malgrat tot, cal tenir en compte
que Espanya ha millorat en la classificació, ja que en anys anteriors va arribar a ocupar el lloc 27 dels 28 països de la Unió
pel que fa a preus de la banda ampla al país.
Aquesta és una de les principals dades que es pot extreure de
l’Índex de l’Economia i Societat Digitals (DESI), però no l’únic,
ja que en l’informe s’analitzen moltes altres variables per determinar l’índex de digitalització del país. A nivell global, Espanya
ocupa el lloc 11 pel que fa a digitalització a la Unió Europea,
millorant considerablement respecte a altres anys, en els quals
se situava en el lloc 16.
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No obstant això, a més dels preus de la banda ampla, en connectivitat Espanya encara flaqueja en alguns aspectes com la
cobertura de l’4G, on ocupa el lloc 21 de 28, o en cobertura de
banda ampla fixa, on se situa en el lloc 18. Curiosament, sí que
ocupa un lloc destacat pel que fa a preparació per a la xarxa
5G, ja que se situa en el lloc 8 a la Unió Europea, o en cobertura
de la banda ampla ultraràpida, on es posiciona en el lloc 7.
A més de la connectivitat, l’informe també se centra en altres
aspectes. Per exemple, el Capital Humà, on Espanya no ocupa
les millors posicions. Per exemple, pel que fa a presència de
dones especialistes en el sector de les telecomunicacions es
queda en el lloc 18, i pel que fa a nombre de titulats, en el lloc
14. Quant a competències digitals bàsiques, en el lloc 17.
Quant als usos de serveis d’Internet, curiosament Espanya ocupa la posició número 3 a nivell europeu pel que fa a ciutadans
que han realitzat algun curs online, tot i que és el penúltim país
quant a realització de videotrucades es refereix. (Font i infografia. Trecebits)

Un captcha educatiu contra les fake
news
Les fake news no són només un problema de 2018. El terme
pot haver perdut tirada, però el problema segueix sent el mateix. Un fenomen a nivell mundial capaç de modificar el camí
polític de molts països, influint en els processos democràtics
i electorals de moltes nacions. L’últim intent de lluitar contra
aquest problema ens arriba de la agència brasilera Artplan i
el diari Metro. Tots dos han optat per recórrer precisament al
mateix que ha fet possible l’expansió i el creixement d’aquest
problema: la tecnologia.
Tots coneixem el captcha (terme que, per cert, significa “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart”). Una eina dissenyada precisament per això, per
diferenciar humans de robots. No obstant això en la versió web
del diari Metro ha estat redissenyada. A l’hora de fer un comentari en qualsevol notícia, en lloc de seleccionar imatges aleatòries, el usuari ha de seleccionar quina imatge mostra fake
news. Després de mostrar la resposta, podrà veure un breu
paràgraf amb l’explicació sobre la veritat darrere de l’assumpte.
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A més cada dia es mostra una notícia falsa diferent, mantenint
als lectors al dia sobre el problema i posant en relleu l’àmplia
magnitud fake news que encara es mouen per la xarxa. “El periodisme és el guardià de la veritat. Tot el que puguem fer per
lluitar contra les fake news és important” ha comentat Cláudio
Bianchini, president de Metro. Trobareu més informació en
aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Google llança una eina gratuïta per a
transcriure instantàniament veu a text
La tasca de transcriure a paper entrevistes en vídeo o àudio o
discursos, o senzillament intervencions en directe, va ser una mica
més senzilla per als periodistes. Google acaba de llançar una eina
que permet en temps real passar d’àudio a text tot el que capta el
micròfon del telèfon mòbil, i això inclou (encara que la seva utilitat
sigui menor), fins i tot sons com rialles, tos, lladrucs, etc.
Per transcriure una entrevista o captar en text alguna cosa que
s’està emetent en aquests moments o les paraules d’algú només cal obrir l’aplicació, activar-la, i automàticament comença a
aparèixer en pantalla la transcripció de l’àudio a text.

Segons expliquen des de Google, “transcripció instantània és
una aplicació d’accessibilitat dissenyada per a usuaris sords i
amb discapacitat auditiva, però que pot utilitzar tothom. Gràcies
a la tecnologia avantguardista de reconeixement automàtic de
veu de Google, Transcripció Instantània mostra a la pantalla
una transcripció en temps real del que diuen altres persones i
dels sons que es produeixen al teu voltant perquè puguis participar més fàcilment en qualsevol conversa. Si ho necessites,
també pots escriure les teves respostes a la pantalla”. A més de
l’idioma per defecte, es poden habilitar altres idiomes secundaris perquè transcrigui també converses en idiomes forans.
Transcripció Instantània es pot descarregar d’aquest aquest
enllaç. (Font: Laboratorio de Periodismo)

Huawei està provant Arkos, la seva
alternativa a Windows 10 i Android
Sense res massa clar a l’horitzó sobre si Huawei podrà seguir
utilitzant o no Android en els seus telèfons i Windows 10 en
ordinadors, arriben les notícies sobre Arkos, el seu “pla B” en
cas d’haver de recórrer a un sistema propietari. La signatura
portaria treballant en aquest sistema operatiu anys enrere, com
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una solució multidispositiu capaç d’executar en pràcticament
qualsevol tipus de terminal. Segons fonts xineses, Huawei ja
està provant el seu sistema operatiu en un milió de dispositius,
sense conèixer-se encara detalls sobre quins serien els primers
a arribar al mercat estrenant aquest nou sistema, i sense finalment serà una alternativa viable a Windows 10 i Android, els
sistemes operatius que actualment utilitza en PC i mòbil.
No és un secret que Huawei ven més telèfons que ordinadors.
No obstant això, el seu sistema operatiu, segons les informacions de què disposem actualment, seria una plataforma multidispositiu, capaç d’executar en ordinadors, telèfons, rellotges
intel·ligents i televisions, entre d’altres. Microsoft no accepta comandes de Huawei després del veto imposat per Trump i que,
de la mateixa manera, ha retirat els dispositius d’Huawei amb
Windows 10 de la seva pàgina web. Els Matebook són la resposta d’Huawei al MacBook d’Apple, i no poder comptar amb
Windows 10 en la seva venda al públic posa sobre la taula la
necessitat de plantejar una alternativa pròpia. (Font: Genbeta)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els catalans trien internet com a mitjà
preferit per informar-se
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

Si els catalans només poguessin triar un sol mitjà de comunicació, el 48,4% escolliria la xarxa. Aquesta és una de les conclusions a què ha arribat el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO)
entrevistant 1.600 persones. L’estudi, encarregat pel Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), assenyala que el 31% dels

catalans es quedaria amb la televisió, el 13,7% amb la ràdio i el
5,3% amb la premsa.
En canvi, preguntats sobre la possibilitat -real- de poder escollir
entre diversos mitjans, la televisió resisteix com a primera opció
per informar-se i entretenir-se, i internet és el mitjà preferit per
formar-se una opinió i informar-se sobre temes locals.
Bretxa digital Inter generacional.- Un dels resultats més clars
de l’enquesta és que hi ha una bretxa digital entre les persones
més joves i les més grans. Els menors de 50 anys tenen preferència per internet i a partir d’aquesta edat guanyen protagonisme els mitjans tradicionals. La bretxa generacional encara
és més evident en el grup de joves persones entre 16 i 24 anys:
el 81,9% dels més joves triaria internet si només poguessin fer
servir un mitjà de comunicació. Sense tenir en compte el factor
de l’edat, un 42,3% dels enquestats declara que navega entre
una i tres hores al dia i el 22,8% ho fa més de tres hores, sobretot els més joves.
El consum de televisió i ràdio.- El 93,2% dels enquestats afirmen veure cada dia la televisió. Un 52,8% declara que la mira
entre una i tres hores, i un 19,3% durant més de tres hores.
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L’estudi del CAC constata el boom de la subscripció a plataformes de continguts sota demanada per veure sèries i pel·lícules:
quatre de cada deu catalans estan abonats a Netflix, Movistar+
i altres plataformes similars.
Preguntats sobre l’objectivitat, els catalans només aproven TV3
(6,36) i La Sexta (5,33) i aquestes cadenes també són les úniques que passen del cinc quant a pluralitat amb un 5,33% i un
5,41%, respectivament. La restes de televisions suspenen en
aquests dos aspectes i les televisions privades s’enfonsen en
pluralitat, segons aquesta enquesta del CAC.
Pel que fa al consum de ràdio, sis de cada deu catalans diuen
escoltar-la cada dia i, alhora, el 39,8% dels enquestats no la
sintonitza mai. Els continguts més escoltats són els informatius,
seguits dels musicals. En pluralitat i objectivitat, les úniques
emissores que aproven són, per ordre de nota, Catalunya Ràdio, RAC1, Catalunya Informació i la Cadena Ser. Els enquestats suspenen Onda Cero, RNE i la Cope.
Continguts inapropiats.- El 66,3% considera que la violència
és el contingut menys apropiat pels menors, al davant del contingut sexual i el masclista. També s’evidencia la preocupació

per la manipulació informativa i els continguts polítics, que són
excessius pel 53,2% dels enquestats. El biaix de gènere també
preocupa, perquè el 49,4% dels catalans considera que és “poc
o gens igualitari” i sis de cada deu enquestats afirmen que la
publicitat dona una imatge inadequada de les dones. Finalment,
el 83,9% de la població considera necessari limitar o prohibir
la publicitat de jocs d’atzar i apostes esportives i un 72,8% es
mostra favorable a regular els continguts audiovisuals. (Infografia: Grdar)

Els efectes de la desinformació en la
democràcia
Bones notícies pel que fa a la desinformació a Internet: la seva
incidència tan sols representa un 4% comparant-la amb els mitjans mainstream. Aquestes dades s’extreuen de l’últim estudi
elaborat per l’Oxford Internet Institute en el marc de les eleccions
europees d’aquest 2019 titulat “Junk News during the EU Parliamentary Elections: Lesons from a Seven-Language Study of
Twitter and Facebook”, sobre la incidència real de la desinformació en els processos electorals. És la primera vegada que es realitza un estudi d’aquest tipus i les seves conclusions són clares:
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1. Les junk news o “notícies escombraries” només van significar
un 4% de les notícies compartides a Twitter, amb una única excepció a Polònia, on van aconseguir un 21%. D’altra banda, els
mitjans convencionals van representar un 34%.

2. La desinformació té més possibilitats d’interacció en Facebook que a Twitter. Encara que els seus usuaris segueixen
preferint els mitjans convencionals, les notícies escombraries
aconsegueixen un gran nombre de reaccions, comparticions i
són generadores de conversa.

2. Les notícies escombraries més reeixides tendeixen a tractar temes populistes com la antiimmigració i la islamofòbia i,
en segon lloc, l’euroescepticisme. Aquest fet va sorprendre els
investigadors, que esperaven trobar més notícies que ataquessin a la política o als líders europeus. Finalment, l’estudi també
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destaca que gairebé cap de les notícies escombraries trobades
va provenir de fonts russes conegudes. (Font i infografies: Next
Media)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi complert Junk
News during the EU Parliamentary Elections: Lesons from a
Seven-Language Study of Twitter and Facebook. CLICAR AQUÍ

Els editors demanen un règim
especial per registrar la jornada dels
periodistes
L’Associació de Mitjans de la Informació (AMI), que agrupa les
principals capçaleres espanyoles, ha demanat formalment al
Ministeri de Treball un règim especial per al sector dels mitjans
en relació a la nova llei de registre horari que va entrar en vigor
el passat 12 de maig. Sembla que els editors de premsa creuen
que aquesta nova llei ha de tenir en compte les característiques
especials de la professió periodística, de manera que hauria
d’existir una interpretació especial en aquesta normativa per als
treballadors dels mitjans.

Els editors agrupats en la AMI indiquen que aquesta especialitat
ja es recollia en el règim comunitari, en concret a la directiva
93/104/CE del Consell de la Unió Europea, de 23 de novembre de 1993 -relativa a determinats aspectes de l’ordenació del
temps de treball-, i transposada a la regulació espanyola. La
professió periodística és una de les més afectades amb el caos
que s’ha generat per l’obligació de fitxar i registrar la jornada laboral dels treballadors. A la pràctica, la llei obliga que es registri
la jornada presencial o les hores que l’empleat està realitzant
les seves funcions, però en el cas dels periodistes i treballadors
dels mitjans de comunicació, és gairebé impossible definir quan
s’està -i quan no- treballant.
“Quin periodista deixa de ser-ho en el moment en què conclou
la seva teòrica jornada laboral? Quan ha de fitxar, en el moment
en què comença escoltar la ràdio, quan s’encén l’ordinador, o
quan estem dinant amb algú?”. Però no és l’únic descontentament. Diversos editors han manifestat el seu rebuig a aquest
“control” de la professió periodística. De fet, i fruit d’aquest descontentament, els editors van decidir per unanimitat demanar
formalment un règim especial el Govern a través de la seva
patronal. (Font: article de Fernando Cano a El Español)
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Javier Moll diu que “el periodisme de
proximitat resisteix millor la revolució
digital”

El CIC i la FAPE faran un debat sobre
“L’ètica periodística com a resposta al
nou desordre informatiu”

Prensa Ibérica va formalitzar dilluns passat la nova etapa que
El Periódico de Extremadura i La Crónica de Badajoz inicien en
el grup editorial amb la visita que el seu president, Javier Moll,
va realitzar a les instal·lacions del diari, dues setmanes després que prengués el control del grup Zeta. Moll va compartir
amb els treballadors els reptes de futur, afirmant que “seguirem
demostrant que el periodisme de proximitat resisteix millor que
altres la revolució digital”. L’editor també es va referir als pilars
que sustenten els 40 anys de trajectòria de Prensa Ibèrica i va
destacar, entre ells, la “independència”, el compromís “amb els
lectors” i “amb el progrés dels territoris on estem” i la pràctica
d’”un periodisme íntegre”.

Victòria Prego, Verónica
Sanz, Ignacio Escolar,
Javier Ruiz i Encarna
Samitier, entre d’altres
experts en el món de la
informació i la comunicació, participaran en
una jornada de taules
rodones, conferències,
col·loquis i entrevistes el proper dimecres, 19 de juny, a la seu de
l’Associació de la Premsa de Madrid. Sota el títol “L’ètica periodística com a resposta al nou desordre informatiu”, el debat és organitzat per la FAPE i el Consell de la Informació de Catalunya (CIC).

Javier Moll va apel·lar a la “col·laboració” i “implicació” de tot
l’equip dels dos rotatius extremenys en el procés d’integració
en l’equip d’EPI. “Estic convençut que junts som més forts,
avançarem més i millor i arribarem a totes les metes que ens
proposem”, va concloure. (Font: El Dia)

La inauguració de la jornada tindrà lloc serà a càrrec de Nemesio Rodriguez, president de la FAPE, i Albert Garrido, secretari general del CIC. A continuació, començarà un debat
sobre “L’ètica periodística en temps de precarietat”, moderada
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per Magis Iglesias, periodista, expresidenta de la FAPE i analista política, amb la intervenció de Javier Ruiz, cap d’Economia
de la Cadena Ser; Mariano Rivero, coordinador general de
l’Agrupació de Periodistes de la UGT; i Luis Palau , director de
l’Informe Anual de la Professió Periodística de l’APM.

Perquè la comunicació en salut és
important?

A migdia, Victòria Prego, presidenta de l’Associació de la Premsa de Madrid, tractarà el tema “Com recuperar la confiança del
públic: l’ètica del periodista”, presentada per Albert Garrido.
Després de dinar, el director i fundador d’eldiario.es, Ignacio
Escolar, parlarà de “L’ètica i la batalla de les audiències: la mercantilització del periodisme”, en una entrevista realitzada per la
periodista i community manager Sara Pérez.

La informació sobre salut en els mitjans de comunicació convencionals i digitals cobra cada vegada més importància en la
societat actual. D’altra banda, les investigacions en l’àmbit de
la Comunicació i la Salut tenen més repercussió social. Igualment, la ciutadania mostra interès per polítiques sanitàries,
avenços científics, hàbits saludables, etcètera. En aquest àmbit
informatiu i sanitari flueixen continguts amb certa ‘discrepància’
i ‘desconfiança’ per la societat, com el lobby anti-vacuna i les
fakenews.

Finalment, tindrà lloc un debat sobre “Tertúlies, Tertulians i
Deontologia”, que moderarà Verónica Sanz, presentadora del
matinal “Buenos días, Madrid”, de Telemadrid. Hi intervindran
en el col·loqui Íñigo Alfonso, director i presentador de “Las mañanas de RNE”; Encarna Samitier, directora de 20 Minutos; Gabriel Sanz, corresponsal polític de Vozpópuli; i Angélica Rubio,
directora d’El Plural. Es pot consultar aquí el programa complet de la Jornada. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Zaragoz.ana)

Aquest llibre de l’editorial Aranzadi (Perquè la comunicació és
important), que té com a coordinadors Daniel Catalan, Carmen
Peñafiel i José Luis Terrón, adquireix un valor diferenciador
per abordar una especialitat de la comunicació, el periodisme
i la salut pública. Les especialitats exigeixen una màxima rigorositat en la generació de coneixements i precisen d’un fonament científic que pugui aportar recomanacions basades
en l’evidència. Per a això, s’aborda l’àrea de la Comunicació
en Salut des dels seus diferents perspectives, incloent estudis
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teòrics i experimentals dels processos de Comunicació i Salut,
proposant vies d’aplicació a individus, grups, organitzacions,
comunitats i societats específiques, tant en els àmbits de la comunicació interpersonal com de masses.
La Comunicació en Salut és un fenomen molt complex i aquesta
complexitat només pot ser compresa mitjançant un abordatge
multidisciplinari. Per això, aquest llibre ha estat escrit per experts/es de tots els àmbits professionals de la comunicació i salut, provinents de nombrosos països. En aquest sentit, l’objectiu
principal és compartir aquests coneixements així com les bones
pràctiques desenvolupades per posar-les al servei de la societat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El medi ambient necessita periodistes
El medi ambient som tots. Perquè els ciutadans, empreses
i polítics prenguin les seves
decisions és imprescindible
comptar amb informació rigorosa, contrastada i veraç. I això

és precisament al que es dediquen els periodistes ambientals.
Cada dia, a cada redacció, emissora i cadena de televisió hi ha
professionals persistint en la importància de comunicar temes
de medi ambient. Sense una informació rigorosa, les decisions
serien un fracàs.
Aquest any es compleixen 25 anys de la creació de l’Associació
de Periodistes d’Informació Ambiental (APIA), una organització de professionals de tots els àmbits de la informació i la
comunicació que lluiten diàriament perquè les seves informacions arribin als seus lectors, oients i espectadors, per fer-los
arribar informació fonamental per a les seves vides i convèncer
els seus directors que el medi ambient no és una notícia secundària, sinó el que de veritat importa.
En un extens article, María García de la Fuente, periodista ambiental i presidenta de APIA, l’autora ens diu “si volem una societat amb criteris, informada i que sàpiga el que s’està jugant,
el periodisme és indispensable i si a més, volem que la societat
per als propers anys sigui sostenible i amb qualitat de vida i
menys contaminació, són necessaris els periodistes ambientals”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Efe Verde)
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Formació al Col·legi de Periodistes
Edita vídeos profesionales con el móvil.- On line. Del dilluns
17 al 30 de juny (8 hores) - El vídeo és el nou rei d’Internet: el
contingut més consumit a smartphones i tablets. A més, es pot
viralizar fàcilment a través de les xarxes socials. Dominant les
aplicacions (apps) i tècniques adequades, amb un smartphone es poden produir vídeos de gran qualitat, equiparable a
l’obtinguda amb un equip de gravació professional. Jordi Flamarich et mostrarà com aconseguir-ho.
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).
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 periodís-

tics 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?
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.
Com aconseguir subscriptors per al teu mitjà digital.- Del
dijous 20 al 27 de juny (6 hores) - En aquest curs, impartit per
Ismael Nafría, mostrarem les diferents estratègies que estan
seguint mitjans de tot el món per aconseguir ingressos dels
usuaris i repassarem els models existents de subscripció o donació, amb la presentació i l’anàlisi de nombrosos casos concrets. A més, analitzarem les principals tendències i repassarem tàctiques exitoses per convèncer als lectors de que aportin
diners als mitjà.
Taller pràctic de periodisme de dades.- Barcelona. Dijous 20
i 27 de juny (de 15:30h a 18:30h) - Aquest curs, a càrrec de
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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.
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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La premsa s’aferra a la publicitat
digital: quatre de cada deu euros ja
entren per internet
Per Fernando Cano / El Español

dada que inclou a generalistes, econòmics, esportius i regionals. A més, aquesta xifra amaga un espectacular creixement
de la publicitat digital que va millorar un 14,8% aquest mes,
davant de la caiguda del 8% de la publicitat en paper. En termes acumulats, el creixement digital és encara més gran, amb
un 19% i el de la facturació impresa té una menor caiguda, en
aquest cas del 4,7%. Unes dades que han tornat als editors de
premsa el fantasma de la caiguda de la publicitat en paper, que
ja semblava mitigat durant el primer trimestre de l’any.
De fet, les estimacions dels editors per a aquest any ja apuntaven al gener que la caiguda del paper es mitigaria, cosa que
ha esdevingut els primers tres mesos, però que s’ha tornat a
accentuar a l’abril.

Els diaris impresos segueixen aferrant-se a la publicitat digital en
moments en què la caiguda del paper torna a accentuar-se. Les
dades de les pròpies capçaleres a les quals ha tingut accés El Español indiquen que, durant l’abril d’aquest any, van facturar 57 milions
d’euros per publicitat, dels quals 34,2 milions es van aconseguir a
través de les seves edicions impreses i 23 milions per via digital.
Això vol dir que quatre de cada deu euros de publicitat
s’aconsegueix en les edicions web dels diaris tradicionals, una

Impacte en els futurs models de pagament
Aquestes també podrien afectar la implantació de models de
pagaments en aquestes capçaleres. Des de fa més d’un any,
diaris com ABC, El Mundo, La Vanguardia i El País, preparen
les seves estructures per començar a cobrar els seus continguts, però de moment cap mou fitxa. L’últim a pronunciar-se, el
conseller delegat de Prisa, Manuel Mirat, va indicar que El País
i explorarà un mur de pagament porós a finals d’aquest any.
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Amb tot, les dades de publicitat digital de les grans capçaleres conviden a seguir considerant a aquesta via com la seva
principal font de finançament. De fet, les xifres amaguen que
els grans diaris generalistes ja han arribat -o estan a prop de
aconseguir- el punt d’equilibri, i alguns com El País ja tenen
més ingressos publicitaris digitals que impresos.
El diari de Prisa, que és el que està apostant més fort per posar en
marxa un mur de pagament, va ingressar 3,8 milions per publicitat
digital a l’abril, enfront dels 2,7 milions en paper, amb un creixement del 36% i una caiguda del 7%, respectivament. Això significa
que el 60% dels seus ingressos per publicitat ja són digitals.
En el cas d’El Mundo, la proporció és més equitativa amb 2,7
milions per publicitat digital enfront dels 2,5 milions de paper.
Amb un creixement del 10% i una caiguda del 7,6%, respectivament. A La Vanguardia segueix guanyant el paper amb 2,5
milions pels 2,2 milions del digital, amb caigudes del 10% i millores del 3,1% en línia. En el cas del diari ABC, la distribució
és equivalent gràcies als 1,7 milions en paper i els 1,8 milions
de publicitat digital, una proporció que s’aconsegueix després
d’una caiguda del 5,8% en paper i una millora del 23 % en digital. (Infografia: MásQueNegocio)
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Periodistes d’entorns desfavorits o
elitistes
Per Pere Font Grasa, periodista i exprofessor de l’UAB

L’editor de Sun, Tony Gallagher, va impartir recentment una conferència el contingut de la qual ha estat recollida per PressGazette. Resumint venia a dir que l’abast dels mitjans és ara més gran
com mai a la història: “Som llegits i observats per més persones.
Tinc el temor, però, que no podrem prosperar si les redaccions
no comencen a assemblar-se més i més als nostres lectors”. Segons ell, els mitjans de comunicació tanquen les portes a l’accés
de periodistes sense un títol, un diploma o un màster que els

acrediti: “Nosaltres, com indústria, encara avui no ens arrisquem
a contractar persones que han sortit de l’escola o de les persones d’entorns desfavorits que no es poden permetre el luxe
d’acceptar una beca no remunerada. I deixa anar la sentència:
“Una redacció plural amb persones procedents de diversos antecedents socials ens faria a tots millors periodistes”. La prospectiva que exhibeix en el seu discurs flegmàtic: “El 51 per cent dels
100 principals periodistes del Regne Unit assistiren a escoles
privades, set vegades més que la mitjana del país. És més, el
54 per cent d’ells havia estudiat a Oxford o bé a Cambridge, en
comparació amb l’1 per cent de la població en general”.
Gosaria dir que no m’agrada el to paternal i poc cool que és,
com a mínim, desfasat. El periodisme té molts altres problemes
que el de fer un examen sociològic dels orígens del personal a
contractar. Toca de refilo el tema dels becaris (passanties, a la
traducció) del qual n’hauria de parlar més a fons, com també
dels sous de misèria de la indústria europea.
Aquesta conferència per mi no té cap altre comentari. Canvi
de terç. Llegeixo l’entrevista a l’Antonio Franco veterà exdirector d’El Periódico que publica la revista Capçalera editada pel
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ell opina: “Hem defensat
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molt malament la professió i la societat ho ha percebut (...) El
món de la informació no ha estat a l’altura i que la temptació
dels mitjans de sentir-se una part del poder ha estat una traïció:
Si a la vida hi ha una ratlla entre el poder i la gent, hem d’estar
amb la gent. No pas al mig”. I a partir d’aquestes valentes paraules podríem iniciar els problemes letals que pateix la indústria periodística; per la saturació de notícies falses; el baixíssim
nivell de lectura d’una societat aburgesada; el deteriorament
cognitiu i l’absència d’alfabetització digital que converteix la
gent en víctimes propícies de les fake news...
Tony Gallagher té raó quan diu que ens observen i ens llegeixen
més persones que mai, però, cal afegir-hi tots els canals, que
des del paper a la imatge; d’Internet a Facebook; d’Instagram
a Twiter; del so al WhatsApp... hem condimentat una societat
hiperactiva que sense temps de reflexionar expandeix el missatge que considera adequat al seu pensament ideològic, a la
seva manera de contemplar la vida sense més maldecaps que
l’oooh!!! de la noticia rosa, vermella o groga. I punt. Anem a un
altre canal des de la molsuda butaca.
Els periodistes antics, quan joves, hem vingut de l’escola
d’aprenents de la pedrera inesgotable de la premsa local.

L’Oxford professional ha estat la intuïció, valorant la nostra feina a través del rigor, el contrast, la verificació i la responsabilitat. La generació dels 70 tenia el carrer per campus universitari i
rodes de premsa sota la llum tènue d’un bar de la perifèria. Eren
els que lluitaven per remarcar els dèficits democràtics de la societat. Els que llançàvem un crit d’alegria quan la notícia anava
a la primera o bé obria la secció. Tot això ---ai-las!!!—amb jornades maratonianes que endurien la pell, el caràcter, la malfiança
davant els intents de compravenda de la voluntat vocacional.
M’hauria agradat estudiar periodisme a Cambridge, potser hauria acabat remant i guanyant als d’Oxford. Quan torni a néixer,
ho intento, tot esperant que el successor de Tony Gallahger
em seleccioni com un dels bons. Vinc de la gent desfavorida.
Ignoro si al Sun el senyor Gallahger m’escolliria per la secció de
decessos. (Fotografia: Eurocentres)
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Ramon Besa: ‘El periodisme és una
professió que no és qüestió d’edat,
sinó de trempera’
Per Roger Graells Font / Vilaweb

farà els últims anys de la seva carrera, fins i tot si continuarà
vivint a Barcelona o si tornarà a Perafita, al Lluçanès,
En aquesta entrevista parla de periodisme. De la manera com
ha canviat l’ofici, de la manera com veu les noves generacions,
dels problemes de les facultats de comunicació –perquè també
fa de professor a la Blanquerna–, de la seva vida i també una
mica de política i del Barça.
Besa ens rep a la redacció d’El País a Barcelona. A la cadira hi
té la samarreta taronja amb què el Barça va guanyar la primera
Copa d’Europa a Wembley el 1992. “No hi vaig poder anar”,
lamenta. A la paret, entre més, hi guarda l’alineació de la remuntada històrica del Barça contra el PSG (6-1) el 8 de març
de 2017, juntament amb la portada del diari ABC de l’endemà:
“Independentistas y extrema izquierda urden un plan para derrocar al rey”’ “Em va colpir tant, que vaig guardar-la”, diu rient.

Al periodisme es considera Ramon Besa (Perafita, 1958) com
un dels grans referents del país. El 20 de juny serà investit doctor honoris causa a la Universitat de Vic, un dels últims reconeixements que li faltava rebre després d’una trajectòria dilatada.
Besa és a punt de fer seixanta-un anys i ara es demana què

Sentiu que aquesta investidura com a doctor honoris causa
és la culminació d’una trajectòria?
És una satisfacció perquè era totalment inesperat. La gent li
dóna una transcendència que a mi em costava de valorar. M’ha
fet content veure tanta gent contenta perquè m’ho hagin conce-
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dit. M’ha fet repensar una mica com estic, on estic… Fa temps
que crec que em repeteixo; estic una mica fart de mi mateix. No
sé fins a quin punt les coses que dic tenen transcendència o
no. Necessito un ritme per a poder pensar, reflexionar i no anar
repetint un discurs que he anat aprenent, somatitzant… Aquest
premi és un reconeixement a una tasca, però també és un ‘s’ha
acabat’. Ara o et reinventes o et jubiles. La facultat em permet
de reinventar-me perquè crec que l’única manera de fer-ho és
connectar amb els joves i veure de què va aquest ofici nou. I si
veus que no hi arribes o que als joves no els interesses, potser
em jubilaré. Veurem què passa, estic en una fase d’indefinició.
Molta gent de l’ofici us considera un mestre, un referent. Us
sentiu còmode amb aquest paper?
Saps què passa? Només cal veure què passa amb el procés i
com s’utilitza el llenguatge. Les fem a granel, les paraules. Un
‘cop d’estat’! Escolta, un ‘cop d’estat’, tots enteníem què és.
‘Mestre’? Depèn. Hauríem de tornar al diccionari i saber la definició de cada paraula. Si m’ho diuen per si la meva manera de
fer ha tingut influència en els altres companys, no ho sé, no sóc
jo qui ho ha de dir. Quan m’ho diuen penso ‘si em fas festes i no
me’n sols fer, o em vols fotre o m’has de menester’, que és allò
que es diu a vegades per fer bon efecte. Ni m’impressiona ni

em deixa d’impressionar. Aprenc a discernir. No em considero
mestre de res. Depèn de la mirada dels altres. Sí que em sento
en pau amb mi mateix per allò que podia donar o fer, i crec que
ho he fet honestament i com millor he pogut. Ara és moment de
pensar i recapitular.
Com ens veieu, al jovent?
Molt més ben preparats i formats, però també més perduts. Segurament la vostra serà la generació en què per primera vegada
l’herència que rebreu serà pitjor que la dels pares. Abans ens
feien estudiar perquè trobaríem una sortida. Ara no sabeu què
us trobareu. Aquesta indefensió a vegades em fa pensar que
és un problema. Teniu més condicions i aptituds que nosaltres,
però en canvi menys possibilitats per a desenvolupar-les. Tot
és més precari. Crec que el periodisme de tota la vida és en un
moment complicat i els joves sou en un moment molt complex.
Però, com tot, és reversible.
En quin sentit?
S’ha de recuperar què és el periodisme. És voltar, parlar, badar,
conèixer gent, conèixer món… en canvi de què? De res. Crec
que ara s’ha confós molt amb això d’una tasca vocacional, pedagògica, collonuda, de cert famós, conegut, transcendent…
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Els periodistes no necessàriament eren això; més aviat tenien
una vida divertida, bohèmia, enriquidora… era un intangible. És
una mica què em fa por pensant en els joves. Com el concebo
jo, el periodisme és també viure en una certa precarietat. Jo
vaig començar a treballar al 9 Nou per vint-i-cinc pessetes la
notícia. I era feliç. Potser més que quan cobrava molts diners.
Però és evident que ara les condicions per a entrar al mercat
laboral són més complicades. Però sabeu idiomes. Jo no en
sé. Per tant, tens la possibilitat de guanyar-te la vida als Països Baixos o als Estats Units. La possibilitat de llegir la premsa
estrangera ara la teniu a l’abast. Crec que cal perdre la por i
recuperar el protagonisme del periodista com a paio xafarder
que volta pel món per a explicar històries i viure la vida. Per
tant, penso que us en sortireu. Però també és veritat que, com
que ha canviat el model de producció i de negoci, fins que no es
pagui per a informar, no hi haurà solució.
Tinc la sensació que, en general, al jovent ens falten referents o bé som més incultes o més ignorants. Com ho
veieu?
Concebo que per a ser periodista s’ha de llegir molt i escriure
molt. A la gent li costa llegir avui en dia.

No hi ha temps, es diu.
Pel motiu que sigui. Si ara vas a la universitat i et diuen que t’has
de saber aquests deu paios, la gent es pensa que ja han caducat
i que no serveix per a res saber qui eren Vázquez Montalbán,
Huertas Claveria, Martí Font, Martí Gómez, Enric González… o
gent que encara és en plena activitat. Les capçaleres han deixat
de tenir el protagonisme d’abans. Molts de nosaltres ens vam
alfabetitzar amb els diaris. És bo tenir referents periodístics i s’ha
de conèixer una mica la seva obra. Crec que hi ha una certa
cultura de l’audiovisual i del clic que fa que tot vagi molt de pressa. En canvi, el plaer de la lectura i de conèixer l’obra publicada
és un dèficit que o nosaltres no us hem sabut transmetre o a
vosaltres no us interessa perquè creieu que és prescindible. Al
marge de llegir, cal escriure. Adverteixo molt la vocació de ser
guionista, de saber fer un piulet o un vídeo, i en canvi no del
plaer d’escriure mig foli o d’escriure per escriure. La idea surt a
partir d’escriure molt. Llegir i escriure crec que s’ha vinculat molt
al paper, i com que el paper ha caducat, a la vostra generació us
costa d’assumir-ho. El digital pot substituir el paper. Si els diaris
han de desaparèixer, que desapareguin, però no la informació.
Sona fort dit per una persona que ha treballat tota la vida en diaris.
Als diaris hi ha una jerarquia i organització i, en canvi les webs a
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vegades són com una gran calaixera. Potser s’hauria de fer un
esforç perquè el jovent entengués que el fet de donar la tralla
amb determinada obra i determinats periodistes que han estat
pioners pot servir. Un dels meus grans ídols és Joaquín Vidal.
A mi no m’agraden els toros, sóc de pagès i no podia ni veure
com a casa meva mataven el porc. Però les seves cròniques
de toros eren extraordinàries, encara que no sigui un dels històrics de la premsa espanyola. A mi em van servir per a aprendre a escriure. Un altre es pot afeccionar a cròniques de boxa,
d’espectacles, de cronistes parlamentaris… són gent que no
són grans pioners, sinó veus del dia a dia d’aquesta orfebreria.
Això és molt vinculat al paper i no s’ha substituït; s’ha donat per
caducat i obsolet i no s’hi ha trobat una alternativa. Les noves
generacions haurien de ser-ne conscients.

Allò que a mi m’ha servit per a guanyar-me la vida, als alumnes
que tinc ja no els serveix perquè no aniran a treballar en un
diari ni hi haurà el model de producció i negoci que ha tingut jo.
Per tant, he de canviar el discurs, però no el tinc articulat per
a convèncer els alumnes de quina és la solució. Està per fer.
Les facultats són presoneres de plans administratius, fitxes de
qualificacions… tota una burocràcia que fa que els professors
hi tinguin una certa aversió, també. Es gasta més temps en
feines administratives que no pas en feines pedagògiques. Es
necessiten uns quants anys de rodatge i reflexió sobre què s’ha
d’ensenyar, com i per a què. Una de les coses que s’ha perdut
és la paraula ‘aprenentatge’. Es parla de becaris i estudiants en
pràctiques. Doncs no. Els joves són aprenents. S’ha de revisar
la relació entre els mitjans i les facultats.

Em fa l’efecte que les facultats no ho estimulen prou, no sé
si ho veieu com a professor. A la UAB ens feien estudiar, per
exemple, teories de la comunicació i sonava antic. Però gairebé mai no em van parlar dels referents actuals, del periodisme
dels anys trenta… és una herència que acaba molt relegada.
Crec que les facultats estan com els diaris. Som en una època
en què s’ha de repensar l’ofici. S’ha de veure què es pot explicar als estudiants, perquè el model que funcionava ha caducat.

Falta passió per l’ofici?
Hi ha de tot. No crec que sigui homogeni. Em costa de ser despectiu. Això que es diu de “el jovent d’avui dia…”. Escolta, a nosaltres també ens criticàvem els nostres pares. Sí que és veritat
que aquesta feina, com jo la concebo, sense passió i vocació
és difícil que tingui sentit. No és una feina mecànica. La passió
vol dir que un dia és collonut i un altre és una merda. La gran
gràcia del periodisme és que un dia et fotries un homenatge
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perquè t’ha anat molt bé i després estàs tres dies sense rascar
bola i fet una merda. És la vida. La gràcia d’aquest ofici. Té un
caràcter sorprenent i difícil.
Què voleu dir amb “difícil”?
Una de les coses que ens ha complicat la feina és que l’accés a
les fonts d’informació, arran del desenvolupament de la comunicació corporativa, és més blindat. Com que l’accés a les fonts
és més blindat, és més complicat. On hem anat a parar? Doncs
que ara com ara tothom fa la mateixa informació perquè la fa
assegut a una cadira. La passió consisteix a aixecar el cul de
Twitter, Facebook i les noves tecnologies i voltar, veure món. Si
tots bevem de les mateixes fonts, que són Google, comunicats
de premsa, la ràdio i la televisió i fem un diari sense sortir de
la redacció, la diferència es fonamenta en qui escriu més bé o
més malament. No en què diu. Com marcaràs la diferència?
Cercant les fonts d’informació, sortint al carrer. Tindràs la teva
mirada. Si tu vas al camp de futbol per fer una crònica, per
exemple, tindràs la teva mirada. Si l’escrius a la redacció, la
teva mirada serà la de tots els qui l’han mirat per la televisió.
Però és possible que vegis el partit que vol el realitzador, no
els teus ulls. I això passa amb tot. S’ha d’incentivar la passió i
l’emoció en el jovent. Si vols una entrevista amb Messi, et cos-

tarà molt. Vol dir anar cada dia al Camp Nou, intentar acostart’hi, conèixer el porter perquè et deixi passar un dia, després la
persona de seguretat, el cap de premsa, el capità… tot això vol
feina i inversió de temps. I això ho hem perdut perquè ens hem
acomodat. Com que no hi ha accés a les fonts ni massa feina,
tothom la fa assegut en una cadira. I el periodisme assegut en
una cadira és mala peça al teler. (Foto: Jordi Borràs/Crític)
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Anàlisi sobre l’informe KPMG: Present
i futur del sector mitjana

I les perspectives no són excessivament optimistes com demostren algunes dades d’aquesta enquesta en què es pregunta
sobre la situació de sector en l’actualitat i en un futur proper.

Per Miquel Pellicer, periodista i antropòleg / Bloc miquelpellicer.
com

KPMG ha pres el pols del sector media en l’últim informe publicat sobre Present i futur del sector media en què es recullen
perspectives d’un sector que “travessa un període profundament disruptiu”. Ja no és una qüestió únicament sobre els models tecnològics sinó també l’evolució de la publicitat, la tecnologia i l’entorn competitiu que ha d’entendre i adaptar-se als
nous hàbits de consums d’informació i continguts.
L’informe de KPMG és un document molt valuós encara que assumeix en repetides ocasions llocs comuns i mantres vintage.
L’informe sorgeix després de diferents enquestes que KPMG
ha realitzat a directius del sector media (desembre 2018-enero
al 2019) per a Perspectives Espanya que la consultora realitza cada any per a la Confederació Espanyola d’Organitzacions
Empresarials (CEOE).

En aquest context i per analitzar el que ve en el sector dels
mitjans de comunicació, els ancoratges de l’informe són els següents:
La recerca d’un model de negoci rendible i sostenible - El potencial de la publicitat digital - Aposta per la qualitat - L’anàlisi
de dades i les noves tecnologies - Consolidació i aliances - Cap
a un model de pagament per continguts.
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En el disseny de nous models de negoci, gairebé 8 de cada 10
directius del sector media enquestats per a l’informe Perspectives Espanya 2019 han destacat la distribució online de continguts a la carta. Al seu torn, més de la meitat apostarà pel
pagament per contingut i la el 42% per la monetització del major coneixement de l’usuari a través de la personalització dels
continguts. D’altra banda, després d’un any en què la inversió
publicitària s’ha mantingut en creixements baixos el 46% dels
directius espera que la seva facturació augmenti, mentre que
un 38% creu que es mantindrà estable.

de paper i l’estratègia gratuïta de les webs d’informació. 2019
està marcant una tendència a la imposició dels murs de pagament. Primer error d’anàlisi: aquesta tendència s’assumeix més
com una solució de crisi que com una motivació de repensar
què representen els mitjans de comunicació en les diferents
comunitats de configurar les nostres societats.
Segon error: s’assumeix en la descripció de l’informe de KPMG
que els paywalls només tenen a veure amb els continguts. I els
serveis? I les experiències associades al consum?
Diversificació de la inversió publicitària.- S’adverteix una
erosió clara entre l’evolució econòmica i la inversió publicitària.
Els actors del sector estan explorant possibles aliances per a
l’optimització operativa o d’alguns serveis. I “els pressupostos
destinats a activitats publicitàries s’estan diversificant no només
cap a noves fonts i mitjans sinó també a l’adquisició i desenvolupament de noves eines digitals per optimitzar la inversió
publicitària i els seus retorns”.

S’assumeix que a Espanya es va cap a un model de pagament
per continguts pel sempitern debat sobre el descens dels diaris

S’esgoten els formats tradicionals i s’aposta per formats vinculats a canals de nínxol, els esdeveniments i els patrocinis. Es
dibuixa de manera difusa del que significa el branded content
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alguna cosa que hauria de ser alguna cosa més que associacions amb valors afins a les marques.
Aposta per la qualitat.- “Els directius entrevistats per aquest
informe coincideixen a destacar la qualitat com el principal factor diferencial que afavorirà la generalització d’una cultura de
pagament per continguts en un mercat espanyol deshabituat a
això fins a la data”. Un aplaudiment. Glopet cada vegada que
algú parli de “continguts de qualitat”.
És el més gran commodity del sector quat s’està lluitant de forma
molt agressiva amb el clickbait per un grapat de visites més que el
competidor. La veritat és que com apunta l’informe, els continguts
de valor apunten a fidelitzar lectors més exigents. Però què podem
fer si els ritmes de producció a hores d’ara exigeixen redaccions
tipus fàbriques de salsitxes? Com apuntava fa unes setmanes, els
mitjans del segle XXI exigeixen replantejar ritmes de periodisme
lent per seguir sent competitius i trobar el valor diferencial.
Ja no és un debat sobre com està afectant la desinformació i les
fake news sinó com desenvolupar una estratègia per treure els
mitjans de les exigents línies editorials i opinativas que contaminen en excés les línies purament informatives.

En el cas de la desinformació, un recent estudi del Pew Research Institute assenyala que molts nord-americans consideren que és un problema crític que necessita ser solucionat. En
aquest informe s’apunta com a principals responsables als polítics però s’apunta al fet que els periodistes tenen la responsabilitat de buscar solucions efectives. Ja no val només a apuntar
que hem de lluitar contra les mentida news, hem de trobar i
proposar mesures concretes més enllà de les posicions excessivament partisanes dels mitjans de comunicació espanyols.
Com es plasma aquests arguments al terreny pràctic? Les
dades publicades per la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència (CNMC) apunten que el nombre d’abonats a la
televisió de pagament va arribar als 6,8 milions el 2018, registrant un creixement del 3,1% respecte a l’any anterior, i generant ingressos en 2018 per valor de 2.161 milions d’euros
(+1,3% respecte a 2017). Certament, les plataformes de vídeo
on demand (VoD) i OTT (Over The Top) són un camí a seguir
pel que fa a la construcció de: experiències audiovisuals per als
usuaris, pagament per continguts i pagament per serveis. No
obstant això, l’anàlisi ens dóna un context ampli de creixement
de les VoD per una oferta variada, long tail i desenvolupada
sense criteris partisans.
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I és que fins al New York Times, un dels referents del sector
mitjana a tot el món, tot i que té una línia liberal (progressista
segons paràmetres europeus) el seu full de ruta passa sobretot
per marcar una estratègia de llarg recorregut.
En 2014 es va filtrar un document sobre la seva estratègia digital promogut per Arthur Gregg Sulzberger i que ja vam analitzar extensament en un article: ‘El documento interno del
New York Times sobre su estrategia digital‘. Tres anys després el mateix mitjà va reafirmar la seva estratègia a través de
l’anomenat Grup 2020 en què es marcava el que seria el seu
model de negoci, la seva estratègia global i el seu desenvolupament futur. Aquí va també l’anàlisi en MiquelPellicer.com: New
York Times: el informe del Grupo 2020.
L’anàlisi de dades i les noves tecnologies.- L’informe de
KPMG planteja que parlar de contingut de qualitat equival a oferir una experiència més personalitzada als usuaris i una major
segmentació de perfils. Big Data i analítica de dades són eines
importants per desenvolupar una publicitat programàtica que
ajudi en aquesta major segmentació i personalització.

Les dades, però, no haurien de ser la base d’aquesta proximitat
amb els usuaris. Construir experiències consolidades només es
pot aconseguir si desenvolupem una estratègia en la qual els
usuaris formin part de la centralitat i se sentin part de la comunitat que construeix aquest mitjà. I en el cas de la tecnologia, és
una eina bàsica en el desenvolupament de noves experiències
per als usuaris però que haurien forma part també del desenvolupament continuat dels professionals que treballen en els
mitjans de comunicació. En aquest sentit, l’aprenentatge i la
formació dels professionals és part fonamental d’aquest desenvolupament mediàtic.
És a dir, on l’informe de KPMG parla d’anàlisi de dades, hem de
parlar de construcció de comunitat. On l’informe de KPMG parla
de noves tecnologies, hem de parlar d’aprenentatge i formació
contínua dels equips dels mitjans de comunicació.
Consolidació i aliances.- L’extens informe presentat fa uns
dies (que va ser recollit la setmana passada pel Butlletí de
l’AMIC) apunta a la necessitat de compartir i cooperar per competir en el sector mitjana a Espanya. Els players del sector estan explorant possibles aliances per a l’optimització operativa o
d’alguns serveis. S’entén, com apunta l’informe, que el mercat
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espanyol, caracteritzat per una oferta de diaris fraccionada i un
públic limitat, requereix pocs actors forts i amb suficient volum.
Una dada entre els enquestats: El 68% dels directius de mitjans
de comunicació preveu fusions en dos o tres anys.
Significatius exemples són la compartició de rotatives; l’anunci
d’un marketplace de publicitat programàtica com el que es plantegen Vocento, Prisa i Grup Godó; o els acords entre plataformes OTT amb grans operadors de telecomunicacions (vegeu
l’acord Telefónica-Netflix).
Per tot el que hem vist, l’informe és molt valuós, tant pel que es
desprèn d’ell, com pel que passa per alt.
El present i futur dels mitjans a Espanya no hauria de centrar-se
en la dicotomia entre posar o no murs de pagament.
Potser hauria de ser alguna cosa més que un concepte de mur
de pagament i amb una visió més àmplia en el concepte de
la subscripció El model de subscripció es propaga ràpidament.
Només cal mirar la pantalla del nostre smartphone i els serveis que poden estar vinculats a una subscripció: música, emmagatzematge, aplicacions, jocs, serveis com estacionament,

mobilitat, gimnàs... Atents a com s’estructura aquesta batalla en
l’àmbit de les notícies, cosa que ha analitzat Frederic Filloux a
Mapping the Brutal Subscription Battlefiel.
Ara bé, el present dels mitjans a Espanya tampoc una qüestió
en la qual es parli exclusivament de models de negoci. La viabilitat dels mitjans passa per la capacitat que tinguin d’entendre
el seu paper en la societat, les seves habilitats útils i la seva capacitat per construir una comunitat sòlida al seu voltant amb la
qual co-crear experiències úniques i relacions duradores. Pots
consultar l’estudi AQUÍ.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
Els usuaris espanyols es prevenen
de la desinformació i demanen als
mitjans més profunditat i vigilància
Resum executiu del treball dels professors Alfonso Vara-Miguel,
Samuel Negredo, Avelino Amoedo, Elsa Moreno / | digitalunav
- Center for Internet Studies and Digital Life (UNAV)

Malgrat els recents esforços dels mitjans de comunicació i empreses tecnològiques per generar més credibilitat pública, la
confiança dels internautes espanyols en les notícies segueix
caient i tot just un 42% dels usuaris confia habitualment en la

informació que rep, enfront d’un 32% d’escèptics. La crispació
política i social dels tres últims anys ha contribuït al descrèdit
institucional dels mitjans informatius a Espanya, la credibilitat
s’ha desplomat deu punts des 2017, passant del 51% en aquell
any a l’actual 42%. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe Digital News Report Espanya 2019 elaborat
per la Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra,
amb base en més de 2000 entrevistes realitzades a internautes
espanyols durant el mes de gener i febrer de 2019. L’estudi forma part de la major investigació global sobre consum de mitjans
coordinada per la Universitat d’Oxford en 38 països.
La creixent desconfiança en els mitjans -major en les generacions més joves- no només afecta els suports més tradicionals
sinó que s’agreuja en el cas de les notícies distribuïdes a través de mitjans socials com Facebook, Twitter o WhatsApp o
de cercadors com Google, que amb prou feines compten amb
un 25% i un 34% de confiança pública respectivament. Davant
d’aquest panorama, no és estrany que la majoria dels internautes espanyols (68%) declari estar preocupat per discernir el que
és vertader o fals a Internet i hagi pres mesures per prevenir
davant el risc de desinformació o manipulació informativa. Les
dades mostren que el 85% dels enquestats va modificar els
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seus hàbits informatius en l’últim any per combatre els rumors
o notícies falses.
Entre les mesures adoptades, destaca la consulta d’una mateixa informació en diverses fonts (56%), deixar de compartir
informacions poc fiables (40%), abandonar aquells mitjans de
dubtosa credibilitat (29%) o no rebre missatges difosos per persones poc fiables (28%). La bona notícia per a les marques
periodístiques és que un 20% dels enquestats va reforçar la
seva confiança en aquells mitjans més creïbles. Aquest major
ús de les marques prestigioses s’incrementa en el cas dels internautes que més es fien dels mitjans (27%), mentre que els
més crítics opten per deixar de consultar fonts o compartir notícies, però no bolquen la seva atenció cap a aquestes marques
creïbles. Aquest diferent patró de conducta davant el fenomen
de la desinformació podria fer més gran la bretxa existent entre
aquells ciutadans que més confien en els mitjans i els escèptics, efecte Mateu: aquells que confien en els mitjans tendeixen
a consultar més i millors fonts, mentre que aquells que no es
fien cada vegada desconfien més i consulten menys mitjans
creïbles, aprofundint en el seu propi escepticisme informatiu.

Immediatesa però no profunditat ni vigilància
Molt vinculats a la desconfiança i a la proliferació de rumors,
els mitjans espanyols han de fer front a un increment del
cansament informatiu per part dels enquestats -un 26% dels
usuaris declara estar cansat de la quantitat de notícies que es
troba a diari-. No és estrany que més d’un terç dels internautes confessi que evita habitual i deliberadament llegir les notícies. Davant d’aquest panorama complex, sorgeix la pregunta
de si els mitjans estan o no complint la seva missió de servei
públic que es podria esperar d’ells. Per respondre a aquesta
qüestió, enguany es va demanar als enquestats que valoressin
l’acompliment dels mitjans de comunicació espanyols al voltant
de cinc dimensions: la funció d’oferir informació actual de manera immediata; la funció d’ajudar a comprendre, amb profunditat, els successos del dia; la funció de vigilar a la gent poderosa;
el nivell de rellevància pública dels assumptes que conformen
l’agenda informativa; i el to més o menys negatiu- dels enfocaments de les notícies.
La majoria dels internautes espanyols (67%) valora molt positivament la immediatesa dels mitjans a l’hora d’informar sobre
els que esdevé cada dia, però només la meitat (53%) considera
que aportin la deguda comprensió i profunditat, i amb prou fei-
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nes un 40% estima que s’estigui complint la seva missió de gos
guardià i vigilant dels poderosos. Pel que fa a les funcions més
relacionades amb la capacitat dels mitjans de fixar l’agenda
informativa dels ciutadans, un 24% dels enquestats manifesta que els temes escollits li són irrellevants i un 36% percep
que els mitjans utilitzen un to excessivament negatiu en les seves informacions. No sorprèn que el grau de confiança en els
mitjans influeixi significativament en la percepció de la funció
social de les empreses informatives i -un cop més- expliqui la
bretxa entre un grup de ciutadans que es fia d’elles i que valora
molt positivament la seva missió de servei públic, especialment
les seves funcions de vigilància dels poderosos i d’explicar amb
immediatesa i profunditat temes percebuts com a rellevants; i
un altre grup escèptic,
El negoci del periodisme
Si el que més valoren els internautes és que els mitjans espanyols ofereixin informació immediata -una cosa molt abundant i
gratuït- però no aportin alguna cosa més diferenciat com és la
comprensió dels assumptes i la vigilància dels poders polítics i
econòmics, potser hem trobat una de les les claus per explicar
la resistència del públic a pagar per notícies digitals. Les dades
de l’enquesta mostren que només el 10% dels internautes va

pagar per informació digital durant l’any passat en qualsevol
de les seves múltiples modalitats (pagament per unitat, subscripció individual o combinada, o donació). Aquesta xifra amb
prou feines ha variat des de 2015, no només a Espanya, sinó
en la majoria de països analitzats. De manera paral·lela, el pagament per premsa segueix la seva tendència baixista i tot just
un 39% dels usuaris espanyols va comprar un diari imprès la
setmana prèvia a la realització de l’enquesta, acumulant així 18
punts de caiguda des 2014. Amb caràcter general, la cultura de
la gratuïtat s’ha anat imposant en el mercat de la informació i
arriba al 57% dels enquestats, que no va comprar mai ni publicacions impreses ni digitals per estar informat, set punts més
que l’any passat.
Totes aquestes dades mostren que la majoria dels ciutadans
no està preparat per al pagament, i els indicis suggereixen
que tampoc ho estan per fer-ho en el futur, almenys pel tipus
d’informació no diferenciada, abundant (més de la meitat dels
enquestats consulta més de 7 marques informatives a la setmana per estar informat) i gratuïta que s’ofereix actualment. El problema s’agreuja per a la indústria per un doble motiu. En primer
lloc, la majoria dels que paguen només ho fan per un únic mitjà
(51%), de tal manera que el favorit es el porta pràcticament tot.
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I això malgrat que el 51% dels usuaris declara haver-se trobat
setmanalment amb barreres de pagament en fer clic en un enllaç d’una notícia, una mostra de la proliferació de models de
pagament per informació digital al mercat espanyol.

tionaria amb la ja esmentada cultura de la gratuïtat com a justificació de la reticència del públic a pagar per notícies. D’altra
banda, l’explosió d’aquestes ofertes digitals de pagament podria estar generant certa fatiga en els internautes, cansats que
se’ls demani subscriure a tota mena de continguts digitals. Per
això, en l’enquesta de 2019 es va preguntar als enquestats quin
tipus de servei contractarien si només pogués triar un durant
el proper any. No és una sorpresa comprovar que la majoria
(30%) optaria per gastar en productes d’entreteniment com vídeos sota demanda (Netflix, HBO, Amazon Prime, etc.), música
en streaming (9%) i tot just un 7% pagaria per notícies digitals
, idèntic percentatge que els que contractarien canals esportius
i molt similar al pagament per emmagatzematge de dades en
el núvol (6%).
Altres fets destacats en l’informe:

Major competència de serveis digitals
En segon lloc però no menys important, alhora que els editors
de notícies tracten de rendibilitzar les seves edicions digitals,
han sorgit en el mercat nou competidors com Netflix, Amazon
Prime, Spotify o PlayStation Plus, que estan ingressant milions
de dòlars per la subscripcions als seus productes. Aquest increment del pagament per serveis digitals d’entreteniment qües-

Audiència participativa: la meitat dels usuaris espanyols
(52%) comparteix notícies digitals a través de serveis de missatgeria (33%), per xarxes socials (30%), o per email (15%)
almenys un cop a la setmana. Un 27% d’ells les comenta, molt
més en xarxes (23%) que en els mitjans (9%). De tots els mitjans socials analitzats, Facebook (47%), WhatsApp (36%) i
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YouTube (26%) són els més utilitzats per consultar, compartir i
comentar notícies digitals, seguits de Twitter (16%) i Instagram
(12%). No obstant això, aquesta última xarxa iguala a Twitter
per primera vegada entre els menors de 45 anys, amb un 17%
d’afluència a la setmana.
Millenials i Zetas prefereixen les xarxes per informar-: les xarxes
socials (31%) superen la televisió tradicional (27%) com a mitjà
preferit per informar-se entre els menors de 35 anys. I el telèfon
mòbil es consolida com a dispositiu principal d’accés a notícies en
línia (51%). El segueix l’ordinador, amb un 29% dels accessos.
Perfil de pagament per notícies digitals: el perfil de l’ usuari de
notícies en línia de pagament (10% del total) és un adult menor
de 35 anys (18% en aquest grup d’edat, davant del 8% dels
majors de 35 anys), extremadament interessat per les notícies
(18%), d’alts ingressos (13%), amb estudis superiors (13%).
Vídeos informatius, sí però a YouTube o Facebook : el 58% dels
enquestats veuen vídeos informatius en plataformes externes,
més del doble que a llocs de notícies. La majoria (66%) -molt
especialment els homes (70%) i l’audiència menor de 35 anys
(79%) - consulta aquest tipus d’informació audiovisual en línia

cada setmana. Per contra, tot just un 26% dels enquestats va
veure notícies audiovisuals a les webs i aplicacions de mitjans
informatius, enfront del 30% que ho va fer a YouTube (30%) o
Facebook (30%). Entre les generacions més joves (menors de
24 anys) les notícies en format vídeo en línia van igualant en
protagonisme al format textual: un 45% utilitza els vídeos per
informar-se almenys tant com les notícies en text.
La primera notícia del matí, a internet o televisió: internet (39%)
i televisió (33%) són els mitjans preferits pels internautes per a
un primer accés a les notícies al matí. El 15% té un primer contacte amb l’actualitat a través de la ràdio i el 5% llegeix primer
el diari imprès abans que informar-se a través d’un altre mitjà.
La televisió, mitjà favorit dels internautes per informar-se, però
menys : el 45% dels usuaris espanyols triï la televisió com a
mitjà principal per informar-se , mentre 4 de cada 10 (40%) opta
per algun tipus de font en línia (el 23% tria un mitjà periodístic
digital i el 17% una xarxa social o bloc) com el seu mitjà preferit
per accedir a les notícies.
Notícies a l’abast de la mà: l’ús del telèfon mòbil es consolida
enfront dels altres dispositius per consumir notícies : el 67%
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dels internautes el fa servir per informar-se, enfront del 46%
que utilitza l’ordinador. La smart TV iguala la tauleta com a dispositiu informatiu emprat pel 20% dels enquestats.
Creix el consum de podcast com a servei informatiu: el 39%
dels internautes espanyols va escoltar algun podcast en l’últim
mes, bé a casa (62%) bé en trànsit (49%), amb la finalitat preferent d’estar informat (45%) però sense descartar altres motius
com formar-se (31%) o el simple entreteniment (34%).
Portes d’accés a la informació: es devalua el pes de les marques periodístiques (54%) a favor dels cercadors (50%) i algoritmes (56%) com a principals vies d’accés a les notícies. En
concret, el 37% dels internautes arriba a la informació a través
de xarxes socials, enfront d’un 36% que cerca la marca a un
cercador i un 30% que accedeix directament a les webs informatives o apps dels mitjans. (Fotos: apuntmedia)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Digital News
Report Espanya 2019, elaborat per la Facultat de Comunicació
de la Universitat de Navarra. CLICAR AQUÍ
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Set idees per començar amb el
periodisme de solucions en la teva
redacció
Per Periodismo de Soluciones / Fundación Gabo

Que el cobriment diari de notícies demanda gran part del temps
i energia dels periodistes, és un assumpte sobre el qual hi ha
consens en el gremi. Tanmateix, és possible pensar que hi ha
vida després del ‘devorador’ dia a dia i que enfocaments com el
periodisme de solucions, són alternatives per investigar com es
resolen problemes, que per antics i recurrents, es poden assumir com a part del paisatge en les nostres societats.

Es tracta d’estar oberts a la possibilitat de canviar els mètodes
per elaborar les notícies, de manera que ja no es compti únicament el negatiu en els fets, sinó també històries sobre allò que
funciona com a resposta a problemes comuns. Aquest canvi
d’enfocament facilita l’acostament dels mitjans de comunicació
amb l’audiència, que podrà conèixer tant models d’èxit, com històries de fracassos de les quals es poden treure lliçons valuoses.
Sota aquesta perspectiva, la caixa d’eines que ofereix la Xarxa
de Periodisme de Solucions (SJN, per les sigles en anglès) sobre aquesta modalitat, ofereix set idees que poden ajudar-te a
iniciar amb aquesta modalitat en el teu lloc de treball:
1. Anticipar i desviar les idees errònies.- Molts periodistes
capten immediatament la idea del periodisme de solucions. Però
a alguns aquest enfocament els confon, així com el terme periodisme de solucions; potser els preocupa que el seu nom soni a
apologia, a relacions públiques o a “bones notícies”. Alguns simplement se senten incòmodes provant alguna cosa nova.
2. Estar preparat per reavaluar prioritats a l’hora de cobrir una notícia.- Els problemes criden, les solucions xiuxiuegen. Moltes de les històries orientades a problemes, com les
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d’accidents d’avió, tirotejos de la policia, epidèmies de malalties
i fins i tot el trencament de grans canonades d’aigua, són provocatives; exigeixen que algú les cobreixi. En general, les cites
de referència són fàcils de trobar. Les històries orientades a solucions , en canvi, rarament són notícies d’última hora (encara
que poden fer-se com a seguiment d’una notícia d’última hora).
Com passa amb gran part del periodisme empresarial, les respostes d’interès periodístic probablement passin desapercebudes llevat que els periodistes deliberadament les treguin a la
superfície i les investiguin.
3. Cercar líders.- Identifiqui editors o escriptors que puguin motivar els seus col·legues a preguntar sistemàticament: Podem
donar a aquesta història un enfocament de solucions? Qui ho
ha resolt millor? Busqueu gent que estigui molt interessada en
introduir el periodisme de solucions a les sales de redacció.
Que cal que mantinguin l’impuls, fins i tot enmig de la pressió
diària de complir les dates de tancament. Si és possible, assigni
líders a diferents seccions de notícies perquè quotidianament
plantegin aquestes preguntes. Amb el temps, a mesura que els
periodistes guanyin experiència en el periodisme de solucions,
aquesta resposta es tornarà reflexiva. Els periodistes comencen instintivament a fer-se preguntes que abans no s’havien fet,

i naturalment es converteixen en companys d’idees o mentors
d’altres.
4. Proposar idees per a un article o sèrie d’articles.- És útil
tenir al cap algunes idees d’històries factibles i rellevants a
l’hora de presentar el periodisme de solucions al personal de la
sala de redacció. Preferiblement, aquestes idees han il·lustrar
el potencial del periodisme de solucions per ampliar o definir les
àrees de cobertura que tenen més prioritat. La idea és portar
la discussió del hipotètic al que operatiu, des de “Hauríem de
practicar el periodisme de solucions?” Fins a “Què els sembla
aquesta història?”. Expliqueu com una història omple un buit
clau dins la seva àrea de cobertura. I després: Qui treballarà
en això? Quin és el pla per a les xarxes socials? Encoratgi als
periodistes a cercar històries orientades a solucions, però no
esperi fins a aquest moment per començar.
5. Cercar oportunitats.- A mesura que apareixen les notícies,
que els periodistes li presenten idees i que es desenvolupen
els plans del que es cobrirà en les reunions diàries de personal,
estigui atent a les oportunitats per incorporar la perspectiva de
solucions a la cobertura de notícies. La pregunta és senzilla:
“Podem donar a això un enfocament de solucions?”, El que pot
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transformar ràpidament una conversa editorial en una estratègia de notícies més rica i productiva.
6. Establir objectius específics.- Com a editor, la manera més
fàcil d’integrar solucions en la cobertura de notícies és demanar als periodistes que ho facin i donar-los el temps per fer-ho.
Sigui explícit sobre el que li agradaria veure. Potser es tracti de
demanar almenys una història orientada a solucions per mes,
o potser que tots els periodistes incloguin la pregunta “Qui ho
està fent millor?” En les seves investigacions.
7. Incentivar el periodisme de solucions de qualitat.- Els
editors poden reforçar el seu suport a aquesta pràctica recompensant als periodistes que produeixin periodisme de solucions
de qualitat. Les recompenses poden ser tan simples com felicitar-los per un treball ben fet, posar l’article en primera plana o
brindar un reconeixement a la sala de redacció als periodistes
que ajudin a altres a trobar maneres creatives de deixar enrere
els vells hàbits periodístics. (Infografia: Mentes Liberadas)
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