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L’informe de Reuters constata la
menor confiança i els dubtes sobre el
paper dels mitjans informatius
Per Luis Palacios / Digimedios

A més, el panorama es completa amb la constatació que, per
als ciutadans, els mitjans informatius compleixen millor la tasca de mantenir-se al dia del que passa (el 61% ho creu) que
d’ajudar-los a entendre què hi ha després d’aquests esdeveniments (51% ).
Per entendre el creixement del populisme i les seves conseqüències, els responsables de l’estudi han introduït enguany
algunes preguntes específiques que els van mostrar que les
persones amb actituds populistes assenyalen més la televisió
com la seva principal font de notícies, solen utilitzar Facebook
per consultar notícies en línia i confien menys en la informació
en termes generals que altres col·lectius.

La confiança dels ciutadans en les notícies en general ha baixat
en els països que cobreix el Digital News Report 2019, que
realitza el Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ),
una mitjana de 2 punts fins situar-se al 42% (43 % a Espanya) i
menys de la meitat dels enquestats confien en les notícies que
ells mateixos busquen. Cal destacar que la confiança en les
notícies a les que s’accedeix per cercadors (33%) o que es rep
per les xarxes socials (23%) és encara més baixa.

Un altre aspecte en el qual aprofundeix l’estudi de l’Institut Reuters aquest any és en el d’aquells enquestats que manifesten
que eviten de forma activa les notícies i que han arribat fins al
32% (a Espanya, el 33%). Entre les raons esgrimides es troben
la que tenen un efecte negatiu en el seu estat d’ànim i la que els
fa sentir inermes per canviar les coses.
En qualsevol cas, el deteriorament de la relació entre consumidors i mitjans té un aspecte positiu ja que un 26% de la mostra
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manifesta que ara tria fonts d’informació que els ofereixen més
confiança, mentre que un altre 24% va manifestar que havien
abandonat fonts que els semblaven dubtoses. (Infografia: Universitat d’Oxford)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe final del Reuters Institute
“Digital News Report 2019”- CLIQUEU AQUÍ
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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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El català als “media” valencians: una
llengua (encara) amb interferències
Per Violeta Tena / El Temps

S’esforça però encara necessita millorar. I molt. Aquesta podria
ser l’avaluació parcial de l’estat de la llengua als mitjans de comunicació valencians. L’ús de l’idioma propi als media continua
sent residual al País Valencià. I si bé l’entrada en funcionament
de la ràdio i la televisió pública, el 2017, ha obert una porta a
l’esperança, l’estat de l’idioma en els mitjans privats continua
sent deficient. I és que si bé s’han obert espais en la nostra
llengua, tant en ràdio, com en televisió com en premsa escrita,

escriure o parlar en català és excepcional. Amb dades d’abril de
2017, els mitjans que s’expressen preferentment en la llengua
pròpia i els bilingües editats en castellà que usen normalment la
llengua vernacla representen el 21,7% del total. Es tracta, com
reconeix el professor de la Universitat de València Francesc
Martínez d’ “una quota de mercat subalterna que no es correspon amb els nivells de competència lingüística de la població i
dels mateixos periodistes”.
Amb tot, però, hi ha raons per a un cert optimisme: l’explosió de
mitjans netament digitals que utilitzen amb normalitat la llengua
pròpia és un fet. Així almenys es posa de manifest en La comunicació a la Comunitat Valenciana (2010-2018): crisi i canvi, que
acaba de publicar la Institució Alfons el Magnànim, un volum
coordinat per Guillermo López on una vintena de professors
universitaris i experts en comunicació radiografien el panorama
comunicatiu al País Valencià en les seues diverses vessants.
El que posa de manifest el dit treball és que, si com diu Josep
Gifreu, “la plena normalització de la llengua requereix disposar
d’un espai de comunicació propi, políticament reconegut, socialment acceptat i funcionalment apte”, als mèdia valencians
encara els resta un llarg camí per recórrer. Diversos són els

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
factors que expliquen aquest estat de la qüestió. El primer és,
òbviament, el fet de no disposar d’una estructura de mitjans autòctona suficientment potent. El fet que els grans mitjans (tant
pel que fa a premsa escrita, com a cadenes radiofòniques i espai televisiu) depenguin de capital forà ha dificultat en molts
casos bastir una estructura pròpia, alhora que un mercat de
consum mediàtic autoreferenciat.
El segon factor a tenir en compte va ser l’absència d’una política institucional de foment del català als mitjans durant els
20 anys que el Partit Popular va governar la Generalitat. Els
successius governs conservadors no van considerar necessari
plantejar incentius i ajudes econòmiques per als mitjans que es
comunicaren habitualment en la llengua autòctona, a pesar de
la situació de minorització que patia l’idioma. Només Alberto
Fabra, al final del seu manament, quan ja havia tancat RTVV
manu militari habilità 800.000 euros d’ajudes per al foment de
la llengua. Un adob insuficient després de tants anys d’ermot.
“Més que una aposta per la llengua, les ajudes buscaven, de
manera tímida i poc consistent, potenciar el sector audiovisual
local”, explica el professor de la Universitat Jaume I, Andreu
Casero.

En tercer lloc la crisi econòmica, com arreu, va passar factura
als qui fins fa uns anys produïen informació en català. Segons
recull el professor de la Universitat de València, Francesc Martínez, en el seu capítol: entre 2008 i 2015 va haver-hi un “autèntic
terratrèmol comunicatiu”. En concret, en un període de 18 anys
van tancat almenys cinquanta mitjans en valencià, trenta-cinc
dels quals eren d’abast local i comarcal, catorze de regionals i un
d’internacional. Així, alguns mitjans com Gandia TV, Aldaia Ràdio
o Tele Carlet –a més de la ja esmentada RTVV- van abaixar les
persianes per ordre de governs del PP. En el cas de L’Avanç, Silenci, Eines, Cadafal, El Brillantet, La Cabota, Camp Verd, Pensat i Fet, El Cresol, Papers de l’Horta i Crònica van liquidar la
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seua activitat per raons econòmiques. Especialment ressenyable
és el cas d’ Info TV, un intent per bastir una televisió privada en
llengua pròpia que va ser escapçat pel Partit Popular.
Encara minoritzats
La inferioritat del català respecte del castellà es fa evident si
atenem a la foto fixa del panorama mediàtic. Dels 851 mitjans
que hi havia registrats al País Valencià l’abril de 2017, només
91 eren íntegrament en la llengua pròpia, segons dades de la
Universitat de València recollides a La comunicació a la Comunitat Valenciana (2010-2019): Crisi i canvi. És a dir, només un
10,7% del total. D’una altra banda hi ha 94 mitjans que utilitzen
el català en versions digitals doblades, seccions o suplements
(en el cas de la premsa) o en programes específics si es tracta
de mitjans audiovisuals.
Al marge d’aquests mitjans, hi ha 66 revistes impreses i quatre
digitals especialitzats en temàtiques molt concretes. Són, tanmateix, publicacions que no estan sostingudes, estrictament,
per empreses periodístiques, sinó per universitat públiques,
editorials, associacions, fundacions o institucions, entre altres.
Es tracta de publicacions com L’Espill, Mètode, Lletres Valencianes o Nexe, entre moltes més.

Pel que fa a la ràdio, l’actual espai comunicatiu encara és hereu
d’un model on les grans ràdios generalistes tenen preeminència. À Punt Ràdio, que va començar les seues emissions el
desembre de 2017, té en l’actualitat una audiència limitada. I no
hi ha al País Valencià una ràdio privada que, com ara RAC 1 a
Catalunya tinga abast sobre tot el territori autonòmic. Catalunya
Ràdio, per la seua banda, va deixar d’escoltar-se el gener de
2014, després d’una persecució ferotge de Francisco Camps.
El resultat de tot plegat és que, al marge de l’emissora pública,
«la ràdio que usa preferentment el valencià està reclosa en petites audiències locals i en els àmbits educatiu i esportiu». Fins
a 24 emissores locals usen amb normalitat l’idioma vernacle.
En l’àmbit de la televisió, l’inici de les emissions d’À Punt, ara
fa tot just un any, ha suposat un punt d’inflexió. Una televisió
-tot s’ha de dir – íntegrament en català, al contrari del que
passava amb l’extinta Canal 9, on -val a recordar – l’ús del
castellà s’havia normalitzat en part de la graella. Amb tot, a
la televisió pública valenciana encara li resta tenir més penetració en el territori i a les llars. Va tancar maig amb un
2,2% d’audiència. Pel que fa a la recuperació de les emissions
de TV3 al País Valencià, la situació continua encallada i no
s’albiren solucions en el curt termini. Pel que fa a la televisió
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d’àmbit local, el panorama perduren alguns projectes televisius en llengua pròpia en l’àmbit local i comarcal, si bé l’àmbit
de la TDT continua en recomposició després que el Botànic
haguera de refer els defectuosos concursos d’adjudicació impulsats durant l’etapa del PP.

quatre vegades més ajudes que en tres dècades de govern del
PSOE i PP”. (Infografies: El Temps i diarilaveu)

Acomiadaments en diaris de Prensa
Ibérica

Endollats al futur?
On la llengua sí ha mostrat una vitalitat destacable és en l’esfera
digital. De 2008 a 2017 van aparèixer 27 nous diaris digitals. A
Sueca, Gandia, Ontinyent, Vinaròs, Benicarló, Torrent,... s’han
articulat mitjans de comunicació de proximitat netament digitals.
Tots ells es sumen a altres iniciatives ja consolidades com El
Temps, Comarques Nord o Vinaròs News. En total, el 2017 -últim
any d’anàlisi- hi havia 37 mitjans digitals.

Després de la compra del Grupo Zeta, Prensa Ibérica ha començat amb els ajustos que li permetran dibuixar un nou panorama dins de l’editora. A més dels últims nomenaments que
hem conegut a El Periódico de Catalunya, el grup que dirigeix
Javier Moll també ha començat a executar acomiadaments. Els
últims que hem conegut han estat els que afecten la capçalera
La Opinión de Múrcia.

L’aparició de nous mitjans i la incorporació del català a mitjans
que fins ara havien tingut edicions íntegrament en castellà està
íntimament lligada al fet que el govern del Botànic donara la darrera legislatura ajudes per l’ús del valencià. “Entre 2015 i 2017,
el govern valencià ha assignat un import total de 6,2 milions
d’euros per als mitjans de llengua pròpia i també per als que tenen el castellà com a llengua vehicular però fan un ús regular del
valencià -escriu Francesc Martínez-. En tres anys s’han repartit

En total, nou dels periodistes que formen part de la plantilla de
La Opinión de Múrcia han estat acomiadats, alguns d’ells amb
més de 15 anys d’antiguitat. Des del sindicat de CCOO han fet
públic un comunicat en el qual mostren el seu rebuig a aquests
acomiadaments i a la resta de sortides que s’han produït en
altres capçaleres de Premsa Ibèrica en les últimes setmanes.
Es refereixen a les retallades que han afectat el 25% de la plantilla de La Opinión de Màlaga i al tancament de la capçalera
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La Opinión de Tenerife. Aquesta última es va executar després
que el grup presidit per Javier Moll, adquirís el diari El Dia a la
mateixa illa.
L’editora de Levante-EMV també ha anunciat el tancament de
l’edició de Castelló del diari després de 28 anys en circulació.
La decisió arriba un cop Prensa Ibérica Media ha consumat
l’adquisició de Grupo Zeta, que entre les seves capçaleres té El
Periódico Mediterráneo, el diari líder de la demarcació. El tancament de Levante de Castelló suposa l’acomiadament de sis
treballadors i el trasllat de tres a València i cinc a Mediterráneo.
El comitè d’empresa ja avisat que exercirà “totes les opcions legals i sindicals en defensa dels drets dels treballadors afectats”.
A més, encara, Prensa Ibérica ha proposat reduir al diari Superdeporte entre cinc i nou llocs de treball (de 35) amb un pla de
baixes incentivades. El comitè d’empresa i la plantilla ho rebutja
i han iniciat els tràmits per convocar una vaga.
La Unió de Periodistes Valencians considera que totes aquestes retallades són “un nou colp a la professió periodística i a
la necessària pluralitat informativa”. Per a l’entitat, aquesta situació “només fa que perjudicar la qualitat de la informació i

agreujar la precarització del sector”. Són sortides que formarien
part d’un pla d’ajustos que l’empresa de Moll té previst per reorganitzar Prensa Ibérica després de l’adquisició del Grup Zeta.
Recordem, que fa poc més de dos mesos, es va anunciar la
compra d’aquest grup per 40 milions d’euros. (Font: Prnoticias
i Mediàtic)

Unidad Editorial premia la seva
plantilla pels bons resultats
El descontentament de la plantilla d’Unidad Editorial ha quedat
patent en els últims mesos, quan, a través de sindicats, han
denunciat la precarietat dels sous i les condicions dels treballadors, exigint un augment salarial i millores en les condicions laborals. Sembla que l’empresa editora d’El Mundo ha escoltat la
plantilla i ha fet un primer pas per satisfer les seves necessitats.
Tal com assegura El Confidencial Digital, Unidad Editorial té
planificada una retribució salarial de 500€ per als treballadors
d’El Mundo, Expansión, Marca i els suplements de la companyia en la nòmina d’aquest mes de juny. Ho faran després de
gaudir d’una millora en els resultats econòmics i per aplicar les
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condicions signades en el conveni acordat després de l’últim
ERO de la companyia l’any 2016.
La recompensa de la companyia liderada per Fernández Galiano als seus empleat s és fruit dels bons resultats d’Unidad Editorial en 2018. Després d’anys de crisi, el color dels números
ha passat al verd, permetent a l’empresa complir amb un dels
punts promesos als treballadors, que han vist minvada la plantilla i augmentada la seva càrrega de treball en els últims anys.
Cal destacar que Unidad Editorial va finalitzar el passat any
amb el millor resultat obtingut en l’última dècada, amb un Ebitda
de 44,7 milions d’euros, fet que suposa un creixement proper al
40% respecte a l’any 2017, quan la companyia no va passar de
els 32 milions d’euros. (Font: Prnoticias)

Campanyes de contingut de marca
per a premsa local
L’Associació de mitjans locals i el Consorci local de mitjans de
comunicació nord-americans han publicat els resultats del seu
primer estudi del projecte de contingut de marca sobre com
s’aborden les redaccions de mitjans locals i es beneficien de

campanyes patrocinades. Una associació innovadora finançada pel projecte de periodisme de Facebook. El projecte inverteix en identificar les millors pràctiques i ampliar els programes
per facilitar el creixement dels ingressos, la participació i l’èxit
de tota la indústria a través de continguts de marca.

L’estudi es basa en les conclusions de la primera fase del programa pilot de contingut de marca, que va generar aplicacions
de gairebé 40 mitjans de notícies locals obertes a compartir la
seva experiència de contingut de marca i històries d’èxit, i es
publica en un llibre blanc. Informa de 13 punts de dades, inclosos els ingressos, els marges de beneficis, la visió del client,
la creació de continguts / formats, les categories empresarials
amb més probabilitat d’utilitzar campanyes patrocinades, el
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màrqueting i el paper de Facebook en iniciatives de contingut
de marca.
“Aquest llibre blanc conté una gran quantitat d’informació i educació sobre programes d’èxit que poden ajudar els editors de
totes les formes i mides a entendre millor els ingressos per continguts de marca, les renovacions i les categories de clients”, va
dir Julia Campbell, coautora del llibre blanc i projecte de contingut de marca. “Amb un terç dels enquestats que informen de
marges per sobre del 50% i un quart de les taxes de retenció
de clients més del 80%, aquestes dades ens informen que quan
es venen a empreses que necessiten educar o informar públic
local, el contingut de marca pot ser una manera satisfactòria de
augmentar i diversificar els ingressos”. (Font: localmediaconsortium – infografia: localmedia)
NOTA. El Butlletí de l’AMIC us ofereix poder llegir gratuïtament
el llibre blanc complet, incloses les gràfiques d’infografia (en
anglès). Només cal CLICAR AQUÍ

L’èxit de les dones com a motor
d’inspiració i motivació

La capacitat d’innovar, el reconeixement del talent femení, i la
voluntat d’inspirar i motivar altres dones es van reunir ahir a
l’Auditori de Girona en la segona edició de l’eWoman Girona.
Una jornada amb l’objectiu de servir d’altaveu per mostrar els
casos d’èxit de dones que han destacat dins la seva trajectòria
professional i que lluiten en diferents entorns d’actualitat.
La periodista de Diari de Girona, Laura Fanals, va conduir la
jornada eWoman Girona, on va intervenir la tinenta d’alcalde
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d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, Maria
Àngels Planas, que va celebrar l’avanç de la dona en el món
empresarial en els darrers anys, tot i que va constatar que encara hi ha moltes mancances, entre aquestes la falta de dones
en llocs directius.

La doctora Maria Àngels Pèlach va ser nomenada l’any passat
directora de l’Escola Politècnica Superior (EPS) i com a quarta
conferenciant va posar d’exemple la seva trajectòria, on va assegurar que a la UdG no ha trobat el sostre de vidre que frena
l’accés de les dones a llocs de responsabilitat.

En el torn de ponències la primera intervenció de Meritxell Bautista, CMO i cofundadora de Fibracat, va reflexionar sobre l’èxit
a partir de la seva pròpia experiència personal amb una emotiva conferència que va sacsejar el públic assistent.

La primera part de la jornada es va tancar amb Nerea de la
Corte, responsable mediambiental d’Endesa, va recomanar
«gaudir del que fas, afrontar els reptes sense por, aprofitar les
oportunitats, no autolimitar-se, trobar l’equilibri», normes que
marquen la seva vida.

La segona conferència va anar a càrrec de Catalina Hoffmann
Muñoz Seca, fundadora de Vitalia, la primera franquícia a Espanya de centres de dia per a gent gran, i creadora del Mètode
Hoffmann, que va reclamar a les assistents que no es conformin amb un «no per resposta si voleu treballar en allò que us
agrada».
La tercera ponent a l’eWoman Girona de 2019 va ser Cèlia Corominas, directora d’Àrea de Negoci a la Garrotxa i el Ripollès,
que va comentar que de petita volia ser esportista però es va
decantar «per treballar en una empresa on pogués cobrar el
mateix que un home».

La jornada eWoman va arribar a la recta final amb el lliurament
de guardons. Montserrat Jordi (Wikiloc) va rebre el premi eWoman al Negoci online, mentre que Judith Viader, de Frit Ravich,
va guanyar el premi eWoman 2019 a la trajectòria professional
by CaixaBank. El tercer reconeixement va ser Laia Vives amb
el premi eWoman 2019 al mèrit esportiu by La Liga. La presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries (AGE), Maria
Rosa Agustí, va tancar l’eWoman 2019 destacant algunes de
les idees de les ponents que havien passat per la jornada.
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Novetats en l’informe de tendències
d’Internet (2019 Internet Trends
Report) de Mary Meeker 2019
Per Kate Clarck / Techcrunch

L’informe Tendències d’Internet: la plataforma de diapositives
que no deixa indiferent ningú ha tornat. La fundadora de Bond
Capital i ex socia de Kleiner Perkins, Mary Meeker, va presentar dimarts l’informe a l’escenari de la conferència de codi Vox/
Recode a Scottsdale, Arizona. Meeker va elaborar per primera

vegada un informe d’aquest tipus, que posa en relleu les estadístiques i tendències tecnològiques més importants a Internet,
el 1995.
En la seva presentació Meeker va destacar el lent creixement
de les vendes de comerç electrònic, l’augment de la despesa d’anuncis a Internet, el creixement de les dades, així com
l’augment de models de negoci de subscripció freemium, telemedicina, compartició de fotos, jocs interactius, l’economia
sota demanda i molt més. “Si sentim que estem bevent tota la
informació de les dades, és perquè hi som”.
La “Reina d’Internet” va fer referència a Slack, Stripe, Spotify,
Dropbox, Discord, Twitch, Zoom, Stitch Fix, a la companyia de
la cartera de Instagram i de bons de Canva mentre revisava les
seves diapositives. L’informe de Meeker’s 2018 posa èmfasi en
les dades i la personalització, la innovació en comerç electrònic
i la intensitat i el lideratge de la Xina en els mercats relacionats
amb Internet.
Segons l’informe, el nombre de persones actives en línia l’any
passat va créixer un 6%, fins als 3,8 milions de dòlars, o el 51%
de la població total del món. El 2017, hi havia 3,6 mil milions
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de persones en línia, o el 49% de la població. En el seu primer
informe anual, Meeker va estimar que només 10 milions dels
150 milions de propietaris d’ordinadors personals eren usuaris
actius d’Internet.
Gairebé un quart de segle més tard, els gegants tecnològics
tenen dificultats per mantenir les taxes de creixement que van
ajudar a impulsar el creixement primerenc d’Internet. Els telèfons
intel·ligents, que van permetre l’accés en línia a molts països,
van veure que els enviaments d’unitats van caure un 4% l’any
passat després de ser plans el 2018, segons l’informe de Meeker.
Altres àrees van registrar un creixement continuat fort per sota
del ritme de creixement dels darrers anys. Les vendes de comerç electrònic, que actualment representen el 15% del total de
vendes al detall, van augmentar el 12,4% en el primer trimestre
del 2019, enfront de la taxa del 15% al 20% dels anys anteriors.
No obstant això, és diverses vegades més ràpid que el creixement del 2% per a les vendes al detall tradicionals. (Infografia:
techcrunch)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’Informe Tendències d’Internet
2019 de Mary Meeker. CLICAR AQUÍ

LaVanguardia.com és líder a l’Estat
per primer cop
L’edició digital de La Vanguardia ha aconseguit ser per primera
vegada el web de notícies amb més lectors de l’Estat, segons
dades de comScore. En concret, al maig LaVanguardia.com
va registrar 23,41 milions d’usuaris únics (un 8,6% més que a
l’abril), superant així ElPaís.com, amb 23,23 milions (+6,8%).
Per darrere es troben ElMundo.es, amb 21,7 milions de navegants únics (+13,2%); ABC.es, amb 19,35 (+4,6%), i 20minutos.
es, amb 16,78 milions (+5,7%). Fins ara, el lideratge d’aquest
rànquing estatal sempre se l’havien repartit entre els digitals
d’El País i El Mundo. A l’abril, La Vanguardia va assolir per primer cop el segon lloc (trepitjant els talons al primer), fet que
ja se li havia concedit al març, malgrat comScore va rectificar
després de reconèixer un error en les xifres.
La Vanguardia destaca que les dades de maig “consoliden i
confirmen el creixement orgànic i estructural” que ha realitzat
el seu web en els últims anys. També ressalta que l’obtenció
del lideratge arriba tres mesos després de la unificació de les
redaccions de l’edició impresa i la digital, que qualifica de “tot
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L’ENERGIA DEL
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim
una energia que ens impulsa a avançar i construir
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho.
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
What’s your power?

endesa.com
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un èxit”. El diari de Godó explica que les claus del creixement
de la seva edició digital estan “molt allunyades de cobertures
conjunturals o de fets que han tingut rellevància puntual”. En
aquest sentit, assenyala que les dades d’audiència han anat
incrementant-se mes a mes en tota la seva oferta informativa.
A més, destaca que l’aposta per la creació de canals d’informació
temàtica i especialitzada “ha estat molt ben acollida pels lectors”, com és el cas dels verticals de gastronomia, tecnologia,
medi ambient, ciència o estils de vida. La Vanguardia també
subratlla que internet “ha potenciat” la seva vocació de ser un
diari “global”. Així, el 70% del tràfic al seu web prové de fora de
Catalunya. (Font: Comunicació 21)

És poc probable que un periodista local tingui alguna vegada
l’oportunitat de crear una aplicació per a iPhone en Swift, o
construir un model d’aprenentatge automàtic. Però definitivament hi ha un conjunt d’habilitats tècniques bàsiques entorn de
l’anàlisi de dades que poden ser d’utilitat per a gairebé qualsevol persona en una redacció. No es tracta de programació, però
tampoc d’alguna cosa que tots els periodistes sàpiguen.

El New York Times posa a disposició
el seu curs de periodisme de dades
“Els periodistes han d’aprendre a programar?” Es tracta d’una
vella pregunta que sempre ha tingut respostes insatisfactòries.
“Alguns periodistes deurien, altres no haurien”, sol ser la reacció habitual i poc útil. La pregunta sol descarrilar perquè no
hi ha acords en el que s’entén exactament per “programació”.

El New York Times vol que més periodistes de la seva plantilla
comptin amb habilitats bàsiques de dades, i ara està posant a
disposició del món la seva pla d’estudis d’ús intern. Lindsey Rogers Cook, editora d’storytelling digital i capacitació del Times,
és el tipus de periodista que no té problemes en dir que els fulls
de càlcul la fan feliç:
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“Fins i tot tenint alguns dels millors periodistes de dades de negocis, identifiquem un desafiament: el coneixement de les dades
no s’ha difós àmpliament en la redacció ni s’ha filtrat en les cobertures diàries. No obstant això, saber de números i dades s’ha
tornat més important que mai. Als periodistes sempre els agrada
fer broma sobre l’aversió que senten per les matemàtiques, però
ara els números constitueixen la base de temes tan diversos com
educació, mercat de valors, censos i justícia penal. Avui hi ha
més dades que mai (gairebé 250.000 conjunts de dades només
en data.gov), i governs, funcionaris polítics i empreses intenten
distorsionar per recolzar les seves pròpies agendes”.
El NYT volia ajudar els seus periodistes a comprendre millor
els números que aconsegueixen a través de fonts governamentals, i donar-los les eines per analitzar-los. Volen augmentar la
col·laboració entre periodistes tradicionals i no tradicionals. I,
amb més competència que mai, volen que els seus reporters
trobin històries en els centenars de milers de bases de dades
mantingudes per governs, acadèmics i grups d’experts. Volen
donar-los les eines i el suport necessari per incorporar dades
en les seves cobertures quotidianes, no només en projectes
grans i ambiciosos. Aquest desig es va convertir en programes
pilot de capacitació i després en un campament intensiu del

qual han participat més de 60 periodistes del Times. En la seva
forma actual, el curs consisteix en dues hores de classe diàries
durant tres setmanes, i seguiment posterior.
Per proporcionar una idea del que fan aquests reporters amb
les seves habilitats, llegiu aquest article que li demana a
cinc d’ells que especifiquin detalls: buscar patrons en 311 dades de trucades, catalogar dades d’ubicació per a una història
sobre foc amic al Vietnam i simplement mantenir un registre
de les 3.472.382 persones que actualment es postulen per a
la nominació demòcrata per a president. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – Infografia: IJnet))
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix poden accedir als materials del Times des d’aquest enllaç.

Torna Digital Execs 2019: el fòrum
que reuneix els referents de l’entorn
digital d’Espanya
El 27 de juny es celebra la vuitena edició de Digital Execs,
un esdeveniment privat que reuneix alguns dels referents en
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l’entorn digital d’Espanya. El prestigiós fòrum permet als executius i directius digitals un espai únic per debatre sobre aspectes
claus de la transformació digital i fer networking. Directius de
companyies com El Corte Inglés, Endesa, Openbank, Samsung, Facebook, Amazon, Prisa entre altres són alguns dels
més de 60 confirmats fins a la data per a aquesta nova edició.
El futur d’indústries com el retail o el transport i el desafiament
de les organització en innovació són alguns dels aspectes de
la transformació digital que protagonitzarà Digital Execs 2019.
L’esdeveniment s’ha consolidat com un networking perquè alts
executius i directius digitals puguin compartir la seva visió sobre
com s’estan transformant les diferents indústries i l’impacte que
les tecnologies més disruptives tindran en la societat i els negocis.
En els seus ja vuit anys de camí, Digital Execs s’ha caracteritzat
per haver aconseguit comptar amb el testimoni de rellevants
executius sobre com la transformació digital està impactant en
els seus sectors. JM Álvarez Pallete, Marcos de Quinto, Ricardo Forcano, o Fernando Rodés són alguns dels noms que en
aquests vuit anys de marxa s’han acostat els reptes i oportunitats d’aquests canvis en indústries com les Telecomunicacions,
Gran Consum, Banca o Mitja als presents en l’esdeveniment.

Si bé totes les indústries han estat exposades a canvis rellevants derivats d’aquesta nova era, el retail és un dels sectors on
més ha impactat aquesta transformació digital, I no només en
la part de venda o comercial també en àrees del supply chain i
logística. Amenaces de grans actors tecnològics com Amazon
i els reptes que imposa la globalització, són alguns dels reptes
claus que aquesta indústria ha d’afrontar de cara al futur.
Per parlar sobre tot això, la vuitena edició de Digital Execs
comptarà amb la presència del ex president d’El Corte Inglés,
Dimas Gimeno, artífex del posicionament d’aquesta corporació
en l’entorn digital destacant com un dels actors clau del mercat
espanyol. (Font: Business Insider)

La Generalitat prepara una Carta de
Drets i Responsabilitats Digitals
La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General
de Societat Digital, ha iniciat un procés col·laboratiu per consensuar una Carta de Drets i Responsabilitats dels Ciutadans i
Ciutadanes de Catalunya en l’Era Digital. El document vol esdevenir un marc general i inamovible de consens per garantir
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els drets digitals de persones, organitzacions i empreses pel
que fa a qüestions com l’accessibilitat, la privacitat o la seguretat, entre altres.
Per construir les bases d’aquesta carta d’intencions, s’ha iniciat
un procés col·lectiu on està participant no només l’administració
pública sinó també la ciutadania, les universitats, les entitats
socials o les empreses. L’Oficina Tècnica de la Xarxa Punt TIC
ha participat en una d’aquestes sessions de cocreació! Està
previst que la Carta es presenti públicament abans de finalitzar
l’any 2019. (Font: punttic.gencat)

Instagram i Youtube, entre les
plataformes que més augmenten el
seu ús
Guadalupe Moreno, des d’Statista explica que la setmana passada va ser presentat un dels informes més coneguts (i extensos, en nombre de pàgines) sobre l’ús d’Internet, el ‘Internet
Trends Report 2019’, del qual n’hem informat abastament en
aquest butlletí. Però Moreno destaca d’aquest informe -que
presenta una visió global sobre com ha evolucionat l’ús de la

Xarxa i els serveis proporcionats en línia-, de l’esment que es
fa de les plataformes web que més han augmentat el seu ús
recentment. Instagram, amb un creixement en ús diari d’un 13%
a un 19% entre el segon trimestre del 2017 i el quart de 2018,
és a dir, un 46%, i Youtube, amb una evolució en aquest període de temps d’un 22% a un 27%, és a dir, d’un 23%, es troben
entre les plataformes amb major creixement a tot el món.
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La infografia d’Statista que acompanya aquest text mostra el
percentatge d’usuaris d’Internet que utilitzen les següents plataformes a mínim un cop al dia. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
– infografia: Statista)
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És la programàtica el futur de la
publicitat digital?
Per Reason Why

no difereix molt de la resta de mercats. Es tracta, al cap i a la fi,
de la llei de l’oferta i la demanda. Com més compradors hi ha,
més alts són els preus i més interès té el publisher a posar a la
venda els seus millors espais perquè li generen més ingressos.
L’increment de l’eficàcia publicitària ha permès sostreure informació qualitativa (targeting comportamental), de manera que
les marques es van començar a interessar cada vegada més
per adquirir audiències i mesurar la seva ROI. D’aquesta manera, els costums han anat canviant alhora que també canvia la
forma de consumir mitjans.

Quan parlem de publicitat programàtica ho fem bàsicament de
la venda de publicitat online en temps real. Una licitació subjecta a una sèrie de criteris i valors que les marques fixen com a
condició per posar la seva publicitat en determinades webs i mitjans digitals. En aquest sentit, el mercat de la publicitat en línia

La inversió publicitària ha experimentat una progressió contínua al llarg dels anys i, per tant, ho ha fet la compra programàtica. Aquesta és una alternativa cada vegada més segura quan
es tracta de la compra d’espais publicitaris. Amb vista al futur,
sorgeix la pregunta de si tota la publicitat serà automatitzada,
però, tot i que s’efectuïn nombroses compres d’aquesta manera, no es pot saber amb certesa perquè, qui va a adquirir un
inventari complet de forma programàtica?
Pel que fa als canals, actualment hi ha una major audiència en
mobile que en desktop, encara que la seva inversió no sigui
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més gran. Poder segmentar usuaris segons els seus interessos, les dades geogràfiques o demogràfics, el tipus de dispositiu en el qual estiguin connectats és la caixa de Pandora de la
planificació d’audiències. A més, existeixen plataformes i eines
que garanteixen la seguretat, efectivitat i rendibilitat d’aquest
tipus de compra com el Brand safety, Anti frau o Ad Viewability,
una cosa molt demandat per les marques.
L’estat actual de la programàtica
En 2018, la despesa en programàtica va superar el 20% de la
inversió total en publicitat digital de les marques a Espanya,
mentre que al continent europeu el percentatge s’eleva fins al
50%. Sens dubte, Estats Units segueix sent el líder, amb una
quota actual superior al 78% i la previsió per a aquest 2019
augura que la inversió destinada a programàtica rondi el 25%
del total de la despesa en publicitat digital , segons les dades
de eMarketer.
En total, s’estima una inversió mundial de 84.900 milions de
dòlars en programàtica el 2019 enfront dels 57.500 milions invertits el 2017, cosa que representa un creixement mitjà d’un
21% interanual. A nivell europeu, el mercat publicitari programàtic va tancar amb 10.100 milions d’euros, amb un podi format

pel Regne Unit, Alemanya i França. A l’Estat espanyol, segons
l’Informe d’Inversió publicitària en Mitjans Digitals de IAB, la inversió total en publicitat digital a 2018 va ser de 1.972 milions
d’euros, cosa que representa un creixement del 13,5% en comparació amb l’any 2017. Destaca a més que la publicitat digital
representa una penetració del 34,3% respecte al total de la inversió publicitària, el que es tradueix en un increment de més
de tres punts percentuals respecte a 2017 (31%), consolidant
així la seva posició en el rànquing de mitjans i retallant més
distància a la televisió, que es queda en un 37,1%. Dades que,
en definitiva, indiquen que l’expansió programàtica progressa.
A Europa, com a la resta dels mercats, la publicitat digital cada
vegada guanya més pes en la inversió dels anunciants. Actualment, l’ecosistema en línia representa el 40% dels pressupostos de les marques en publicitat. Per això, Tradelab ha elaborat
un estudi per demostrar que a Espanya la publicitat programàtica ja s’ha convertit en un sistema eficaç. Es tracta d’una investigació realitzada durant la temporada de 2018 interrogant a un
total de 118 anunciants i agències.
Entre les conclusions, s’extreu que en els seus 10 anys de vida
la programàtica s’ha democratitzat per als anunciants i agèn-
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cies de mitjans. La majoria coneixen aquest canal. El més sorprenent és que un 73% dels enquestats estima que el seu nivell
de coneixement respecte a la compra programàtica és alt, fins
i tot molt alt. Una xifra força estable d’un any a l’altre, amb un
augment dels anunciants “molt madurs”.
Les peculiaritats espanyoles de la programàtica.- El mercat
espanyol va madurant poc a poc, enfront dels nostres veïns francesos, anglesos o alemanys. El resultat és que més de la meitat
d’aquests anunciants i agències necessiten informació i explicació sobre aquestes complexes tecnologies que no s’assimilen fàcilment a la primera de canvi. En aquest sentit, el Client Service
& Solutions Manager de Tradelab, Íñigo Bañales, reconeix que
cal fer una tasca pedagògica entre els clients: “Els proveïdors de
solucions hem d’aconseguir que tots els resultats que s’obtenen
amb programàtica siguin més visuals i entenedors”.
La manca de professionals que expliquin aquesta manera de
compra publicitària sembla ser un dels principals frens a l’hora
de madurar programàticament. La conclusió, per tant, és senzilla: si hi ha més experts hi haurà una millor formació del personal.
Segons l’opinió del Country Manager de Tradelab a Espanya,
Jean François Noual, el negoci programàtic està creixent a Es-

paña tot i ser joves respecte a la compra programàtica. Una cosa
que, lluny de percebre com un problema, ho veu com una gran
oportunitat. Prova d’això, assegura, és que certs anunciants han
decidit canviar el 100% de la seva compra de mitjans al model
programàtic i que estan millorant les seves competències en programàtica internalitzant amb recursos qualificats i tecnologies.
Així i tot, puntualitza: “Queden molts reptes que afrontar, principalment pel que fa a transparència, brand safety, visibilitat i
antifrau perquè el negoci de la programàtica sigui madur”.
Els avantatges de la programàtica no són tant com aconseguir
impactar les galetes que tenen més probabilitat de convertir-se
en clients com l’estalvi que suposa no invertir en targets que no
estan interessats en determinat producte. D’aquí que es recomani invertir en ella als anunciants “sobretot perquè no és una
tendència exclusiva del mercat espanyol o europeu, sinó que
ve dels Estats Units on al voltant del 80 per cent de la publicitat
digital ja és programàtica.
NOTA: Recomanem als nostres lectors la infografia “Maduresa
programàtica, n’hi ha a Espanya?” de TradeLab. Aneu a aquest
enllaç. (Infografia: destinonegocio.com)
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Arrenca Wemass, el “Marketplace”
posat en marxa per Godó, Vocento i
Prisa

Després de diversos mesos que s’anunciés el projecte per part
dels responsables dels grups editorials Godó, Vocento i Prisa, s’ha presentat oficialment a la premsa sectorial Wemass,
el “marketinplace” de publicitat programàtica constituït per
aquests tres grups, encara que amb vocació d’incorporar a més
editors, i que estarà operatiu durant el proper mes de juliol.
Amb un equip professional encara petit, dirigit per Plácido Balmaseda, director general a Antevenio durant els últims sis anys,
Wemass ampliarà pròximament també la seva estructura amb

la incorporació de perfils més tècnics que se sumen als comercials, analítics i tecnològics ja presents. En roda de premsa,
Balmaseda ha assenyalat que la plataforma (que s’ha formalitzat fa uns dies) estarà operativa al juliol, una vegada que els
tres grups promotors dipositin en ella l’inventari que serà comercialitzat per Wemass en funció d’una sèrie de variables que
segmenten l’audiència. El projecte, assenyalen els seus responsables, “combinarà la qualitat de les audiències dels editors
amb el volum agregat dels seus inventaris d’espais publicitaris
que conviuen amb continguts editorials de gran qualitat,
Un 94% d’audiència que s’aconsegueix amb un 5% de l’inventari
digital disponible, de manera que la incorporació de nous editors, sempre que s’adeqüin als paràmetres de qualitat i fiabilitat
establerts per Wemass, no és tant una qüestió estètica com de
pur negoci i força de sector, ha assegurat Balmaseda.
Els tres grups de comunicació continuaran de forma independent amb
la venda de publicitat a través de les seves marques, però addicionalment s’uniran en aquest projecte el seu inventari per tenir un producte
programàtic altament competitiu tant en qualitat d’inventari com en audiència per poder així presentar-se com una millora alternativa a les ja
existents. (Font: Marketing News – infografia: La Vanguardia)
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Els anunciants i les empreses de mitjans
digitals formen una nova aliança global
per a mitjans responsables
Molts dels principals actors de la publicitat en línia s’han unit per
crear una organització anomenada “Global Alliance for Responsible Media”, que se centrarà en “la seguretat digital”. En aquest
context, això significa seguretat per als venedors de la marca,
que volen assegurar-se que els seus anuncis no funcionen al
costat de contingut odiós, enganyós o controvertit. Per exemple, segons informes, diversos anunciants van suspendre el
seu treball amb YouTube a principis d’any per preocupar-se que
l’algoritme de la plataforma dirigís els espectadors a clips explotadors de nens. Això també es produeix enmig d’una preocupació més àmplia sobre si les companyies de xarxes socials estan
fent prou per fer la policia del contingut de les seves plataformes.
El què farà l’Aliança Global
per a Mitjans Responsables
es manté de forma imprecisa,
tot i que l’organització diu que
els seus primers passos se-

ran “formar i potenciar un grup de treball inclusiu encarregat de
desenvolupar un conjunt d’idees inicials i prioritzar els propers
passos”.
Per ara, doncs, l’aliança és més notable per a qui participa. Els
anunciants inclouen marques com Adidas, Bayer, General Mills,
Mondelēz International, NBCUniversal, Nestlé, Procter & Gamble i Unilever, així com grans agències com Dentsu, GroupM,
IPG, Publicis Media i Omnicom Media Group. Facebook, Google/YouTube, Teads, TRUSTX, Twitter, Unruly i Verizon Media
(que són propietaris de TechCrunch) també han signat la seva
participació, igual que els grups comercials com Interactive Advertising Bureau.
Els impulsors d’aquesta aliança volen aprofitar aquest “poder
col·lectiu per millorar significativament la salut de l’ecosistema
dels mitjans” i “identificar accions col·laboratives específiques,
processos i protocols per protegir els consumidors i a les marques dels problemes de seguretat”.
Els seus membres asseguren que ja estan “treballant per aconseguir un entorn mediàtic on el discurs d’odi, la intimidació i la
desinformació siguin desafiats, on les dades personals estiguin
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protegides i s’utilitzin de manera responsable, i on tots, especialment els nens, estiguin millor protegits »contra els continguts perjudicials. (Font i infografia: Tech Crunch)

La publicitat digital per a nens
creixerà 20% en un any
Ho revela un nou informe de PwC sobre la base de entrevistes
amb les principals marques i agències de nens. S’estima que el
mercat global de publicitat digital per a nens tindrà un valor de
1.700 milions per a 2021, impulsat pel dramàtic augment en la
quantitat de nens que es connecten.
S’estima que el mercat global de publicitat digital per a nens
continuarà creixent en més del 20% per any. Més del 40% de
tots els usuaris d’Internet nous a tot el món en 2018 van ser
nens. Per 2021, les lleis de privacitat digital cobriran aproximadament 800 milions de nens a tot el món.
Atès que els mitjans de comunicació i el contingut per a nens
es consumeixen cada vegada més a través dels dispositius
d’escriptori, mòbils i tauletes, nosaltres, l’estudi diu esperar que

les marques puguin passar
més despesa publicitària a
aquestes plataformes digitals i passar-ne la despesa
dels canals tradicionals (no
digitals). A més, augmenten els requisits normatius
i la consciència dels beneficis del compliment de canvi de despesa cap a jugadors dedicats a “kidtech”. (Font: Totalmedios
– foto: Marketing Directo)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors l’estudi complert Kids digital media report 2019. CLICAR AQUÍ

Automoció inverteix el doble en
publicitat televisiva que en digital
Conèixer on és el consumidor potencial és el primer pas perquè
les marques planifiquin el seu enfocament i pensin les seves
estratègies segons el canal. En l’actualitat, els espanyols passen una mitjana de 74 hores a la setmana connectats a internet, on nou de cada deu es connecta diàriament al mòbil. Si
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enfoquem aquests fets al sector de l’automoció, podem objectar
que Espanya és un país que compta amb gairebé 13 milions de
llars amb permís de conduir, però tan sols el 25% de la inversió
publicitària en automoció és en línia, gairebé la meitat del que
s’inverteix en televisió (44%), segons l’informe Ecosistema de
la publicitat digital a Automoció, de Nielsen.
La publicitat en línia ‘auto’ encara queda per darrere d’altres
sectors si tenim compte que la mitjana d’inversió a internet
al país està en el 38% , és a dir, tretze punts per sobre que
l’automoció. Pel costat contrari, la indústria inverteix molt més
en televisió: 44% enfront del 35% , respectivament -9 punts per
sobre-. Però la veritat és que, si bé la televisió és més eficaç a
l’hora de recordar l’anunci, altres fórmules més lligades a internet com la publicitat digital, el mòbil o l’email directe tenen una
major capacitat de conversió a venda .
El sector de l’automoció es mostra, per tant, més tradicional a
l’hora d’emetre aquests missatges quan en realitat la publicitat
en línia li permet dirigir-se a un públic més segmentat i més
d’acord a cadascuna de les marques, models i tipus de vehicle que comercialitzen. No obstant això, la indústria és cada
vegada més conscient del poder de la imatge i està focalitzant

la seva inversió en línia en plataformes com Instagram i Youtube. Precisament, en aquesta última, Nielsen va comunicar fa
dues setmanes l’acord per al mesurament de la seva aplicació
mòbil, de manera que els anunciants poden tenir accés a les
dades d’edat i gènere que veuen en la seva publicitat, així com
l’enllaç, freqüència i impactes aconseguits en el públic objectiu,
sobretot a través del Digital Ad Ratings.
“Els espanyols canvien de cotxe cada deu anys i la majoria opta
per la propietat. En aquest sentit, la publicitat en línia ajuda a
l’automoció a arribar a audiències molt específiques i treballar
al comprador poc a poc. Al llarg d’aquest temps és bombardejat
amb missatges que li van deixant empremta i perfilant la seva
futura compra i cal monitoritzar i analitzar l’eficiència d’aquests
impactes”, manifesta Maira Barcellos, responsable de mesurament en línia de Nielsen Espanya. (Font: Nielsen.com)
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La publicitat institucional, paralitzada:
el Govern espanyol només ha licitat 6
campanyes menors aquest any
Les Eleccions Generals anticipades i la dificultat per crear un
Govern estable han paralitzat aquest any la publicitat institucional de l’Administració General de l’Estat. Tot i que el pressupost de les campanyes públiques cada vegada és més reduït,
aquest any es porta el palmell, ja que només s’han licitat a la
primera meitat de l’any sis contractes publicitaris. La quantia
de tots aquests comptes -és a dir, la compra de mitjans executada pel Govern central- amb prou feines supera els 4 milions
d’euros. Cal recordar que el 2017 -últim any auditat- la despesa
publicitària dels ministeris va arribar als 27 milions d’euros .
L’objectiu de despesa en publicitat per a aquest any de
l’Administració General de l’Estat era de 62 milions d’euros, segons
el Pla Anual de Publicitat i Comunicació Institucional. Sembla impossible que s’arribi a aquesta xifra. De fet, gairebé mai casen les
previsions d’inversió publicitària institucional amb el que després
realment s’executa. En 2017, es va estimar una despesa de 70
milions d’euros, davant els 27 milions que finalment es van invertir.

El cert és que tant mitjans de comunicació com agències publicitàries cada vegada compten menys amb els ingressos derivats de la publicitat institucional. Com s’ha dit, la quantia de les
campanyes públiques s’ha reduït molt en els últims anys amb la
recessió econòmica i no s’han tornat a recuperar els valors precrisi. Tot el contrari: han seguit baixant. En els últims deu anys,
la inversió publicitària institucional de l’Administració General
de l’Estat s’ha dividit per 10: dels 270 milions d’euros registrats
el 2007, fins als 27 milions el 2017. (Font: Dircomfidencial)

Marga Ollero, nova presidenta de la
Junta Directiva d’AIMC
La junta directiva de l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC), va aprovar ahir, després de la celebració de l’última Assemblea General, el passat 30 de maig,
l’elecció de Marga Ollero, directora general d’Arena Madrid,
com a presidenta d’aquesta entitat, sent la primera dona que
ocupa aquest càrrec en la història de l’associació.
Llicenciada en Ciències de la Informació, branca de Publicitat i
Relacions Públiques, per la Universitat Complutense de Madrid,
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Marga Ollero va començar la seva carrera professional a Kantar
Media com executiva de Servei al Client. Amb posterioritat pas
per diferents agències de mitjans com Mindshare i Zenith Media
com a responsable, en ambdós casos, de l’àrea de Recerca.
La carrera professional d’Ollero està molt vinculada i compromesa amb el sector de la investigació de mitjans i audiències. A
més del seu actual càrrec a la junta directiva d’AIMC, ha format
part de diferents òrgans de l’associació com són la Comissió
Tècnica i el grup de treball responsable de AIMC Marques. Així
mateix, ocupa també el càrrec de vicepresidenta de la BCMA
(Branded Content Màrqueting Association) en l’àrea de Recerca i Mesura, i forma part de la junta directiva de l’AM (Associació d’Agències de Mitjans). (Font: AIMC)
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Facebook Watch amplia les seves
funcionalitats per millorar la publicitat
de les marques
Per El Publicista

La xarxa social ha anunciat que la millor manera d’atraure gran
contingut a l’extensió és a través de la creació d’un ecosistema
sostenible amb publicitat on cada editor i creador pugui arribar
al públic, guanyar diners amb els vídeos i prosperar en la plataforma. Així, Facebook Watch neix sota la idea que veure vídeos
pot ser de gran ajuda per a crear connexions més profundes

amb les persones, en lloc de ser una experiència passiva o
solitària. Les seves formes d’actuació són il·limitades i van des
de comentaris, reaccions i missatges fins a grups, accions compartides o sondejos.
L’eina es va llançar a nivell mundial fa menys d’un any i ja hi ha
720 milions de persones per mes i 140 milions de persones per
dia que passen, almenys, un minut en l’extensió. De mitjana,
els visitants inverteixen més de 26 minuts a Watch al dia .
Watch no només suposa el lloc on poder veure i trobar els vídeos i espectacles que l’usuari desitgi, sinó que també es pot
explorar i relacionar-se amb altres persones que comparteixen
els mateixos gustos. Aquestes connexions permeten que les
persones experimentin el contingut d’una forma completament
nova, de manera que des de Facebook asseguren que estan
perfeccionant l’eina amb un enfocament més social.
Recentment, s’estan provant noves seccions, com la forma de
trobar vídeos populars entre els amics o una secció dedicada a
l’observació conjunta d’experiències com Watch Party, estrenes
i vídeos en viu, perquè sigui més fàcil la conversa amb altres
persones. La gent prefereix veure vídeos amb amics a de ma-
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nera solitària, pel que tenen 8 vegades més probabilitats de
comentar en els vídeos a Watch Party que quan el veuen pel
seu compte.
A més, amb l’objectiu de fer de l’extensió el millor lloc perquè
les persones es diverteixin veient vídeos junts, Facebook combina la gamma de funcions socials amb contingut que desperti
interès perquè l’experiència sigui completament personalitzada
per a tots, recolzada per una biblioteca de vídeos d’una àmplia
gamma de creadors i editors.
Ecosistema recolzat en publicitat.- La millor via per aportar
contingut en Watch és crear un ecosistema sostenible amb publicitat on cada editor pugui arribar al públic, guanyar diners
amb els vídeos i prosperar a la plataforma. Els espais publicitaris estaran disponibles en més de 40 països i se seguiran
estenent a la resta on opera la companyia. Fa uns dies, per
exemple, s’ha obert l’opció al Canadà i, durant les pròximes setmanes, el suport acollirà cinc idiomes més: kannada, marathi,
punjabi, suec i telegu.
Juntament amb l’expansió global, el nombre de pàgines que
activament utilitzen les pauses publicitàries s’ha més que tripli-

cat respecte a l’any passat: aquelles que guanyin més de 1.000
dòlars en pagaments al mes, han augmentat les seves xifres
per vuit; mentre que les que generen més de 10.000 dòlars,
s’han triplicat.
Jay Shetty, un creador de vídeos inspiracionals sobre temes
com les relacions, l’amor propi i el propòsit, i Mèxic Survival
Guide, creadors de sèries populars i divertides sobre la cultura
mexicana, van descobrir que crear vídeos més llargs que compleixin amb les pautes de tres minuts de publicitat els va ajudar
a guanyar més ingressos per donar suport a les seves passions i expandir les seves històries. En aquest sentit, BuzzFeed
i Group Nine Media són alguns dels editors que estan tenint
més èxit amb les retallades publicitàries, augmentant el seu
ús en pàgines i aprofitant eines com la col·locació automàtica
d’anuncis per guanyar diners per les seves creativitats.
Destaquem-ho: Les pàgines de la xarxa social que utilitzen
aquesta eina han més que triplicat els seus ingressos. (Infografia: ichef.bbci)
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Twitter elimina la ubicació precisa
dels tuïts

retat”. Si no vols compartir els detalls precisos on sou, has de
continuar desactivant la funció ja que encara està disponible a
la càmera de Twitter.

Twitter ha anunciat canvis en les localitzacions en els seus tuïts.
La xarxa social eliminarà l’opció de poder compartir la ubicació
de forma precisa, amb informació com la latitud i la longitud ,
com es venia fent fins ara. La raó, que la majoria dels usuaris
no utilitza aquesta opció. Els usuaris podran seguir compartint
la seva ubicació a través de la càmera de Twitter.

Un cop eliminada la funció d’ubicació precisa per tuïts, els
usuaris que vulguin compartir on són poden fer-ho a través de
serveis com Foursquare, l’aplicació que et mostra els restaurants i botigues més properes en funció del lloc en què et trobes. (Font: Trecebits)

Twitter ha fet pública la notícia a través d’un dels seus perfils
oficials dedicat a temes de suport. La companyia ha assenyalat
que, en ser una funció molt poc utilitzada, eliminar-la afavorirà un ús més senzill de l’aplicació per als usuaris. Això sí, els
usuaris de la xarxa social encara podran seguir compartint la
seva localització precisa a través de les fotos que prenguin i
pugin a l’aplicació.

Google no mostrarà més de dos
resultats del mateix domini

Aquells que no desitgin compartir ubicació -recordem que Twitter emmagatzema aquesta informació per mostrar-la a l’usuari
contingut més rellevant, com anuncis o contingut comercial- poden desactivar la funció en el seu menú de “privacitat i segu-

Google ha anunciat que vol promoure resultats de cerca més diversos. La companyia ha anunciat que està desenvolupant una
estratègia per a no mostrar més de dos resultats del mateix domini. Així, els usuaris no haurien de “veure més de dos resultats
provinents del mateix lloc en els nostres millors resultats” , han
explicat des de Google. La modificació es farà amb la finalitat
que els usuaris accedeixin a més fonts d’informació i recursos
des de les primeres línies dels resultats de cerca.
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Fins ara els usuaris podien trobar diversos resultats que els
dirigien al mateix lloc web, com a conseqüència d’una bona
estratègia SEO per part d’aquestes pàgines. Ara el cercador
mostrarà més opcions per promoure la diversitat. Encara que,
com en tot, hi haurà excepcions. Els llocs que tinguin una experiència sòlida en un tema concret podran aparèixer diverses
vegades entre els primers resultats, si és que Google ho considera apropiat i rellevant per a l’usuari. (Font: Reason Why)

Arriba a Windows l’aplicació que
elimina el soroll de fons en trucades o
videotrucades
A finals de l’any passat es parlava sobre Krisp, una aplicació
nouvinguda a macOS i amb la qual podem reduir el soroll de
fons que hi ha en certs llocs (per exemple aeroports o cafeteries) durant trucades o videotrucades. També redueix el soroll
de l’altra persona amb la qual parles. Vuit mesos després, els
desenvolupadors d’aquesta aplicació acaben de presentar la
versió per a Windows. A Product Hunt, plataforma especialitzada en llançaments relacionats amb programari, ha generat
molta expectació.

Krisp s’encarrega de analitzar com sona la nostra veu, i bàsicament descarta tota la resta. D’una manera simple, podríem dir
que tot el que no sigui la nostra veu és etiquetat com a soroll.
Un altre punt positiu és que aquesta aplicació funciona en les
dues direccions. Això vol dir que també s’encarrega d’analitzar
el so de l’altra persona amb la qual estem parlant i, si està en
un ambient sorollós, també podem activar el filtre de reducció
de soroll del seu costat. (Font: Genbeta)
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Així és la Generació Z, segons un
informe de snapchat
Per Diana Cid, periodista / Trecebits

Snapchat ha publicat dos informes sobre l’anomenada Generació Z, els seus interessos i comportament en línia. Els informes
tenen com a objectiu ajudar els anunciants i experts en màrqueting a comprendre com millorar la interacció amb aquesta generació que ja representa la segona demogràfica més influent
a Internet.
Nascuts en plena revolució digital, la Generació Z comprèn els
individus nascuts entre finals dels 90 i principis dels 2000. Segons snapchat, aquests individus persegueixen un entorn més
autèntic en les xarxes socials, on les fotos amb posi són un
element del passat. A més de detallar el comportament en línia
d’aquest grup d’individus, “Cap al futur Z”, l’informe de snapchat, també mostra aspectes sobre la personalitat i els interessos d’aquest col·lectiu.

En concret, l’app ressalta el creixent interès d’aquest generació
pels problemes socials. D’acord a la xarxa social: “La Generació Z ha crescut immersa en una societat digital marcada per
canvis importants a nivell polític, econòmic i mediambiental.
Aquests individus estan hiperconnectats, són una generació
amb fortes opinions. La seva tendència a l’activisme en línia es
deu a la influència d’Internet i les xarxes socials, que els han
generat consciència sobre les problemàtiques a nivell mundial.
A més, en haver crescut en una era de progrés, les qüestions
com el matrimoni igualitari i el moviment en favor de la diversitat
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de cossos són fonamentals per a la generació Z, que està marcant noves pautes en les converses sobre identitat”.
Tot i que snapchat ha donat aquesta descripció general del
comportament de la generació Z, l’informe està compost de 70
pàgines detallant tota mena de dades i especificacions sobre
les tendències seguides per aquest col·lectiu, incloent diferenciacions sobre la base de la zona geogràfica.
Entre algunes dades a ressaltar, l’informe mostra una gran tendència d’aquesta generació a l’expressió creativa i l’ús de xarxes socials en el procés. En aquest sentit, el 55% dels individus
considera que la seva experiència en línia és més creativa que
el món real i el 56% dels enquestats assegura haver utilitzat
les xarxes socials per expressar-se de forma creativa, ja sigui
publicant les seves obres i fotos, o utilitzant eines dins de les
apps.
A més, l’informe de snapchat també mostra com l’app és una de
les favorites entre els joves per crear i compartir contingut en
format de vídeos. Això de la mà amb altres de gran popularitat
com Instagram o TikTok.

En general, el contingut de l’informe pot ser de gran utilitat per
a comprendre a la generació que aviat es convertirà en la principal audiència de la majoria de les plataformes en línia, i on
apps com snapchat ja compten amb avantatge pel seu públic
majoritàriament jove. (Infografia:
NOTA: Des d’El Butlletí recomanem llegir l’ informe complet per conèixer els trets i hàbits clau dels usuaris més joves. CLIQUEU AQUÍ

Els directors de màrqueting frenen el
seu optimisme per al segon semestre
del 2019
L’Associació de Màrqueting d’Espanya en col·laboració amb
l’empresa d’investigació de mercats GFK han presentat les
dades de l’Ona XXVI del Índex d’Expectatives dels Directors
de Màrqueting (IEDM). Un índex de conjuntura econòmica
basat en les tendències que els professionals del màrqueting
detecten per al segon semestre del 2019 en diferents sectors
d’activitat. L’Onada XXVI de IEDM s’ha elaborat realitzant una
comparativa respecte als resultats obtinguts en el primer semestre de 2019.
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Els valors que mostra l’índex respecte al primer semestre són
similars als del període anterior, però segueixen estant per sota
dels que havien estat expectatives del període 2015/2017. No
obstant això, tot i el major pessimisme, en el semestre en curs,
els directius de màrqueting creuen que la indústria ha tingut un
comportament “molt normal”. Un 70% de les empreses considera que el semestre ha estat igual o millor del que preveien, i
el percentatge d’empreses amb resultats per sota de les seves
expectatives creix d’un 22% a un 30%.

Un altre dels aspectes a destacar és l’evolució del comerç electrònic. Un 76% dels panelistes enquestats veu com poc o gens
satisfactori el seu volum de vendes a través del comerç electrònic. En aquest període també se’ls ha preguntat per les incerteses econòmiques que suren en l’ambient i que més poden
afectar les activitats de màrqueting. En aquest sentit, els factors
que més afecten l’activitat de màrqueting són:
• Previsió del creixement econòmic a Espanya
• Una possible pujada de tipus d’interès i estímuls de política
monetària
• Els resultats de les eleccions generals
Sobre la visió que els directius de màrqueting tenen, globalment, en relació al proper semestre comparat amb l’actual, el
veuen millor el 22%, pitjor el 30% i igual el 48%. En definitiva,
un panorama que es manté en positiu, però amb més dosis
de pessimisme que fa sis mesos. (Font i infografia: Marketing
Directo)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Índex
d’Expectatives dels Directors de Màrqueting (Segon semestre
2019). Només cal CLICAR AQUÍ
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Informe de tendències de les xarxes
socials 2019

Com cada any, l’equip de Hootsuite fa una anàlisi molt profunda de l’estat actual de les xarxes socials, i les previsions que
creuen que seran més habituals l’any que ve. Aquest informe
ofereix recomanacions que ajuden a resoldre els reptes més
habituals i a identificar formes pràctiques que la seva organització pot implementar millor en l’àmbit social.
El 2018 va marcar un veritable punt d’inflexió. Els problemes de
llarga durada amb privadesa i integritat van arribar a la crisi de
Cambridge Analytica de Facebook. Els usuaris van començar
a qüestionar els valors que ofereixen les xarxes i busquen ma-

neres més significatives de participar. En aquest context, els
nous formats íntims han augmentat per connectar i compartir
continguts, des de les històries d’ Instagram fins a l’explosió de
la missatgeria un a un. S’està formant un paradigma social radicalment nou i les primeres marques ja s’adapten a ella.
Els consumidors volen ser tractats com a individus, no com
a dades demogràfiques. Demanen més valor a canvi del seu
temps i informació. El pèndol ha tornat a les arrels socials:
reals, personals i autèntiques. D’on es marquen les marques
que depenen de les xarxes socials per arribar als seus clients,
clients potencials, empleats, socis i altres públics? Com poden
crear autenticitat i intimitat, a escala, mentre es treballa dins
del temps i les limitacions pressupostàries? Com poden donar
suport als clients durant tot el viatge, fidelitzar-se i augmentar la
rendibilitat de les seves inversions en xarxes socials?
En l’informe de Hootsuite, a partir de la seva enquesta anual de
3.255 clients empresarials de la firma, entrevistes amb analistes de la indústria i investigacions exhaustives, es recullen cinc
tendències clau de les xarxes socials per tal que les marques
les puguin veure i adaptar-se aquest 2019:
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1. Reconstruir la confiança: les marques esdevenen humans
com a cercle de confiança en les xarxes socials.
2. Emmagatzematge social: els equips de contingut s’adapten
com a històries i ofereixen nous formats per compartir.
3. Tancament de la bretxa dels anuncis: més competència en
matèria de serveis socials pagats requereix que els venedors
se sumin al joc.
4. Cracking the commerce code: millora de les tecnologies de
les compres socials (finalment) de les vendes de combustible.
5. La missatgeria es menja el món: els clients demanen millors experiències socials.
Els nous formats, els nous reptes i les noves maneres d’acostars’hi converteixen el 2019 en un moment emocionant per treballar a les xarxes socials, que s’omplen de trampes i possibilitats.
L’informe de Hootsuite és un veritable full de ruta per navegar i
prosperar l’any. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:
Hoosuite)
NOTA: El Butlletí, per gentilesa de Hoosuite, us ofereix complet
l’informe de tendències de les xarxes socials 2019. CLIQUEU
AQUÍ

Els periodistes no són alfabetitzats
pels mitjans de comunicació
Per defecte, els periodistes no són alfabetitzats pels mitjans de
comunicació. “Hem de comprovar com els periodistes transformaran grans quantitats de dades en continguts significatius i
han de ser conscients de com es farà servir aquest contingut
com a eina educativa per al públic”, ha escrit Nikos Panagiotou, professor adjunt de la Universitat Aristòtil, de Tessalònica.
Paul Quigley , director general de NewsWhip, també demana
un pas addicional: els mitjans de comunicació no només han
de verificar, sinó també proporcionar el context tan necessari.
Finalment, els mitjans de comunicació han de facilitar
l’alfabetització mediàtica del públic. “La transparència és molt
important per a l’alfabetització mediàtica. Desmitificar el procés
és fonamental per al periodisme de qualitat, hem de recuperar la
confiança perduda”, explica Angie Pitt, director de projectes de
NewsWise a la Fundació Guardian. Trobareu més informació
sobre els prototips de l’alfabetització dels mitjans de comunicació
per als periodistes: noves eines i formes de combatre la desinformació amb els seus públics, en aquest interessant vídeo: https://
youtu.be/1CEpzILqarY. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Francisco Ibáñez rep el Premi
Nacional de Creativitat José María
Ricarte

L’Associació Empresarial de Publicitat va reconèixer dimarts
a la nit, l’extraordinària trajectòria de l’il·lustrador i historietista Francisco Ibáñez. La insaciable ment creativa de Francisco
Ibáñez ha creat personatges tan coneguts com Mortadelo i Filemón, el Profesor Bacterio, Rompetechos, Pepe Gotera i Otilio,
Señorita Ofelia o el Botones Sacarino. Segons ell mateix va comentar durant el lliurament del premi, “trigo menys en dibuixar
un personatge que en fer un entrepà”.

Les seves historietes han estat i continuen sent lectura diària de
nens i grans. El seu potencial no coneix límits i avui dia continua
treballant amb llapis i paper. “Si ideen un ordinador que faci el
que jo faig cada dia, seré el primer a fer cua per comprar-lo”
afirmava dimarts.
Durant l’acte, dirigit i presentat per Marta González, membre de
la junta directiva, Francisco Ibáñez va destacar la importància
que sempre ha tingut per ell treballar amb il·lusió: “Gràcies a reconeixements d’aquest tipus continuo motivat per seguir creant
historietes”. José Ángel Abancens, president de l’Associació
Empresarial de Publicitat, un sector que mou a Catalunya més
de 1.000 milions d’euros a l’any, va explicar que el Premi Nacional de Creativitat José María Ricarte “és un cant a l’esperança
basada en la humanitat, i un exemple per a tot el nostre sector
que està constantment reinventant”.
El jurat del VIII Premi Nacional de Creativitat Ricarte, presidit
per José Ángel Abancéns, ha estat format per Joaquín Lorente,
Josep Maria Ferrara, Toni Segarra, Fernando Martorell, Agustí
Elbaile, Sergio Rodríguez, Juan Carlos Falantes i José María
Ricarte, fill.
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Sobre el premi Ricarte.- L’Associació Empresarial de Publicitat entén que la Creativitat és un dels ingredients més transcendentals. Per això va crear el Premi Nacional de Creativitat José
María Ricarte com a homenatge al guionista, creatiu publicitari
i primer catedràtic de Creativitat d’Espanya, José María Ricarte
Bescós. L’objectiu és el reconeixement de les persones, empreses i entitats que, des de qualsevol àrea de la creativitat, han
transcendit en el seu paper en la història i han transformat la
manera de pensar i viure de la gent.
En anteriors edicions van ser distingits Umberto Eco, Steve
Jobs, Apple, Ikea, Le Cirque du Soleil, Tim Berners-Lee, David
Abbott, Camper, l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya, Ferran Adrià i Jordi Évole, el Professor Joaquim Barraquer, La Fura dels Baus, Isabel Coixet i Càritas, Familia Tous
i Pasqual Maragall. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto:
AEP)

Formació al Col·legi de Periodistes
Escola d’Estiu del Col·legi de Periodistes.- Barcelona. Del
dilluns 1 al divendres 12 de juliol (de 09:30h a 19:30h) - Aprofita

aquesta formació intensiva durant la primera quinzena de juliol.
Pots venir el dia que vulguis i escollir entre 11 cursos diferents
sobre Pla de Continguts i Redacció per a mitjans socials, Instagram i Linkedin, Whatsapp i Telegram, E-mail màrqueting amb
Mailchimp, Gestió del butlletí, Producció de Videos per a xarxes
socials, Creació de vídeos amb el mòbil, Elaboració d’un Pla de
Comunicació, Pla de Màrqueting Digital i Comunicació de Crisi.
A més, tindràs l’oportunitat de participar en tres tallers impartits
per l’equip de Google News Lab sobre Factchecking, Eines visuals i noves narratives i Google trends.
Taller pràctic de periodisme de dades.- Barcelona. Dijous 27
de juny (de 15:30h a 18:30h) - Aquest curs, a càrrec de Karma
Peiró, ensenya diverses eines per optimitzar la cerca i l’anàlisi
de les dades, i mostra com traslladar-les en una visualització interactiva per explicar una història periodística d’una forma més
comprensible i atractiva per al lector.
Com gestionar les crisis en xarxes socials.- On line. Del dimecres 26 de juny al dilluns 15 mes de juliol (10 hores) - Les
Xarxes Socials i les eines de comunicació digital són avui dia el
vehicle de comunicació més eficaç amb consumidors i clients.
No obstant això, de vegades aquest diàleg es torça i sorgeixen

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
els problemes. Aprèn, amb Pilar Yépez, a avançar-te a la crisi
en social mitjana, a actuar correctament en cada etapa segons
el teu pla de crisi i a solucionar-la generant el menor impacte
negatiu sobre la teva empresa i marca.
Fact checking: com verificar a Internet i xarxes socials.Barcelona. Dimecres 26 de juny (de 10:00h a 14:00h) - Internet
i les xarxes socials han multiplicat les fonts d’informació i la distribució de les notícies, però també han contribuït a la difusió de
rumors i informacions falses, a la proliferació de fonts no fiables
i trols. Aquest curs, a càrrec de Nereida Carrillo, pretén dotar els
professionals de coneixements i eines per moure’s amb rigor
en l’entorn digital i garantir sempre la veracitat de la informació,
també a Internet.
Dissenya Presentacions creatives amb Powerpoint.- Girona. Dimecres 26 i divendres 28 de juny (de 09:30h a 13:30h)
- Sovint tenim la percepció de que PowerPoint és una eina obsoleta per fer presentacions. En el curs, dirigit per Marta Aguiló,
li donarem la volta a aquesta creença i aprendrem a treure-li
partit a nivell de disseny per a crear presentacions amb PowerPoint potents i sorprenents.

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

Tots sabem que hi ha el treball no remunerat en el periodisme
i gairebé tots estem d’acord que no hauria de ser així. El que
no sempre tenim en compte és que, fins i tot els periodistes
free-lance que cobren (bé, regular o malament) per les seves
col·laboracions, tenen una bona part del seu treball que no és
reconeguda monetàriament, perquè està oculta en el abjecte
infern de les presentacions de propostes i sumaris. Requereix

investigació, treball de camp i precisió, i pot ser rebutjat sense
ni donar les gràcies.
La periodista Erica Buis (que escriu de manera independent
per als diaris The Guardian, The Observer, The Mirror, entre
d’altres), va publicar una guia que descriu el procés de presentació d’una nota periodística. A continuació alguns dels seus
consells per a una presentació reeixida:
Timing. La majoria dels editors estan al màxim, amb massa feina, així que agafar-los en el moment correcte ajuda. Hi ha molt
debat sobre els millors moments per a presentar una idea, i
gran part d’això depèn del calendari de l’editor. No obstant això,
com a regla general, els mals moments inclouen: poc abans
d’imprimir, a primera hora d’un dilluns quan estan saturats de
reunions i posant-se al dia amb els mails, els divendres a la
tarda, i abans de Nadal. He tingut èxit a principis de la setmana,
abans de l’hora de dinar. No dubtis a preguntar-li a l’editor quan
és un bon moment per proposar-li una nota. Estaran encantats
de dir-te quan necessiten idees.
La direcció de correu a la qual envieu un teva proposta.Enviar una idea a la casella presentaciones@larevistaquete-
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guste.com és el mateix que enviar-la a un lloc on saps que mai
es llegirà. Sempre que puguis, envia-la a un ésser humà. Un
amb nom i lloc de treball. Dit això, hauries de resistir-te a investigar per internet, preguntant a qui enviar-li una idea a la publicació X. En periodisme les persones canvien de feina sovint, i
no hi ha grans anuncis quan ho fan. No està malament trucar i
preguntar: “Qui és la persona adequada per enviar-li una idea
sobre notes de viatges/art/família/etc?”
El teu correu electrònic.- Tinguem compte amb el correu brossa, és a dir, amb una adreça de correu electrònic que probablement es marqui com a correu brossa. Quan vaig canviar a
Gmail, vaig començar a rebre moltes més respostes. No puc
estar segura si de sobte em vaig tornar brillant en presentar
idees, o si (com va suggerir un amic editor) havia navegat en
les seves carpetes de correu brossa a causa de la meva adreça
de Hotmail i el meu nickname poc seriós. El meu consell és
usar Gmail. Si la teva adreça de correu electrònic és georgeissexy69@lolspace.com, o és un spambot, o una eina massiva,
el més probable és que el missatge ni tan sols arribi.
Assumpte.- No siguis misteriós. “Presentació” no és un assumpte emocionant, llevat que siguis algú de qui els sorprengui

especialment rebre-la, com Melània Trump o la Reina. Millor
usar: “Presentació: o el que sigui que imaginis que seria un bon
títol”. Si no podeu resumir la teva idea en una línia d’assumpte,
necessita polir-se.
Cos del correu.- Salutació: que sigui breu, especialment si no
coneixes a l’editor. Sincerament no pots esperar que un estrany
estigui bé, o connectat de manera significativa amb la pluja que
hem estat tenint. Sé que és incòmode apropar-se a algú del
no-res, però un simple, eEspero que no t’importi que t’enviï un
correu del no-res” està bé; no cal que expressar l’esperança
que la seva cadira sigui còmoda.
La teva idea.- indica-la en una o dues oracions. Si tens estadístiques d’assassinats, inclou-les des del principi. Tens entrevistats per complementar la nota? Digues-ho. Pots prendre les
teves pròpies fotos? Digues-ho; això alleuja la pressió sobre el
temps, l’organització i els pressupostos.
Incloure una biografia molt breu.- Per quins mitjans has escrit, qualsevol cosa sobre vosaltres que faci l’única persona al
món que pot escriure aquesta nota, i dos o tres (no 10) enllaços
a treballs rellevants. Si estàs proposant un article, mana el link
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d’un article que hagis escrit; si és un assaig, link a una peça en
primera persona; i si vas dir que pots fer fotos, link a les fotos
amb un estàndard que la publicació acceptaria. Que crec que
de totes maneres el buscaran a Google: assegura’t que els teus
últims tuits hagin estat mitjanament intel·ligents, i no s’hagin
burlat de la publicació.
Després.- Si triguen massa a respondre, envia un missatge de
confirmació dos o tres dies després o truca. No t’aferris massa
a una idea si pots evitar-ho. És possible que no funcioni. Si et
van rebutjar una idea i no tens dos o tres més per reemplaçarla, aquest no és un treball per a tu. D’altra banda, si saps en els
teus ossos que aquesta és una gran informació, envia-la fins a
l’infinit, fins que algú l’accepti. (Infografia: mediargh)
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Els editors pressionen als governs
cap el camí equivocat, diu Jeff Jarvis
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

La pedra d’escàndol ha estat un informe de News Media Alliance, que inicialment va divulgar el prestigiós New York Times,
en el qual s’afirmava que Google va ingressar l’any passat la
bonica suma de 4.700 milions de dòlars per les notícies que en-

llaça a Google News o en el seu cercador. La bona notícia per
als editors és que hi ha una creixent avidesa per les notícies, ja
que entre el 14% i el 40% dels resultats de cerca de Google són
continguts d’aquest tipus. Però la gran plataforma americana es
queda amb la part del lleó d’uns continguts que no cregui. Editors americans han posat el crit al cel, però l’expert Jeff Jarvis
els ha donat un clatellot: Els passa això perquè encara no han
entès Internet, no han fet els deures i volen que els governs i els
reguladors els treguin les seves socarrimades castanyes d’un
foc que els està devorant.
Llegeixo i escolto habitualment Jarvis, ja que em sembla un
dels millors en la seva especialitat: la inconclusa transició digital dels mitjans de comunicació. És un bon periodista que entén
la tecnologia i tracta de tendir ponts entre els aclaparats editors
i un canvi tecnològic que cavalca massa ràpid per als directius
instal·lats en zones de confort. No és senzill, no és fàcil, no és
barat, reinventar el negoci de dalt a baix. A més, és molt arriscat.
I quan creus estar a prop de la meta, una innovació tecnològica
o un canvi de signe d’un mercat que és un guarà salvatge, els
deixa una altra vegada a terra. Ningú, ni els gegants que han fet
la proesa de tenir més de 70% dels seus ingressos d’origen digital, està fora de perill. Tampoc els digitals purs assentats, que
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estan en franca i teòricament sòlida rendibilitat. Cada vegada
dominen menys els seus negocis i estan més dependents de
les grans plataformes tecnològiques, Google, Apple, Facebook,
Amazon... Ara, a més, dels dracs protegits pel govern que diu
ser comunista.
Google sap que els reguladors americans van de debò a per
ells, líders de la indústria de les notícies s’encaminen a testificar
al Congrés. Google argumenta que dirigeixen més de 10.000
milions de clics als llocs web dels editors, el que els proporciona
subscripcions i importants ingressos per publicitat. Des de gener de 2017, el tràfic dels llocs de Google motor als editors de
notícies ha augmentat en més del 25%, aproximadament 1,6 bilions de visites per setmana al gener de 2018. Però en el negoci
de les notícies són cada vegada menys importants els números
de la teva audiència perquè es valoren més les relacions que
mantens amb ella. Ja no produeixes articles, paraules, imatges,
fragments. “El periodisme -diu Jarvis- ja no és una fàbrica valorada per la quantitat i qualitat dels continguts que produeix, sinó
per quant assoleix per facilitar la seva vida a les persones. Això
és l’essència de la revolució digital. I aquí la majoria dels editors no han aconseguit una estratègia empresarial sostenible.
Agiten els seus poderosos lobbys a Washington, a Brussel·les,

a Berlin, a Londres. I aconsegueixen, per exemple, la nova i
equivocada legislació de drets d’autor a la UE que intenta forçar
Google i altres a haver de negociar per pagar els fragments de
continguts als quals vinculen”. És un camí equivocat i amb això
hi perdem tots, diu Jarvis. la nova i equivocada legislació de
drets d’autor a la UE que intenta forçar Google i altres a haver
de negociar per pagar els fragments de continguts als quals
vinculen. És un camí equivocat i amb això perdem tots, diu Jarvis. la nova i equivocada legislació de drets d’autor a la UE que
intenta forçar Google i altres a haver de negociar per pagar els
fragments de continguts als quals vinculen. És un camí equivocat i amb això hi perdem tots, diu Jarvis.
Tenim la responsabilitat de criticar i ajudar a reinventar la vital
indústria de les notícies. Però les estratègies proteccionistes
han estat amb massa freqüència el recurs dels perdedors. (Fotografia: NiemanLab)
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Marc Amorós: “No tots els nous
mitjans digitals han nascut per
informar”
Per Telmo Avalle / Dircomfidencial

Marc Amorós porta dues dècades exercint el periodisme. Després de tocar tots els pals, fa un any va publicar el llibre ‘Fake
News’. La veritat de les notícies falses, un llibre que analitza
en fred un fenomen cada vegada més candent. Dircomfidencial
conversa amb el periodista sobre la seva proliferació i el grau
de responsabilitat dels mitjans de comunicació.

S’ha creat una cultura al voltant del fenomen de notícies
falses? Quins serien els seus trets?
Més que una cultura s’ha creat una indústria que utilitza la creació i difusió de notícies falses per introduir temes a la conversa
social o per explotar al màxim temes clau en unes eleccions
com és el cas de la immigració, el feminisme o la seguretat
ciutadana. A nivell social crec que cada vegada som més conscients de l’existència de les notícies falses i poc a poc veurem
donar passos cap a una major acció contra el fenomen.
La cultura de la mentida, que també s’ha anomenat era de la
postveritat, es caracteritza per la imposició d’un relat emocional
a l’hora de construir-nos una explicació de la realitat. De fet és
una cultura que es basa en vestir de mentida la realitat perquè
aquesta sigui a gust de cadascú. És una cultura on l’emoció
s’imposa a la raó i on la recerca d’informació s’ha convertit en
la recerca i selecció de només aquelles notícies que confirmen
la visió del món de cada un.
Alguns actors del sector de la premsa digital suggereixen que
una forma de ‘tallar’ el problema és assenyalant als mitjans que
no compleixen amb el seu paper de prescriptor.
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A Espanya hem assistit a una gran proliferació de nous mitjans
de comunicació en l’entorn digital. No tots aquests nous mitjans
han nascut per informar. Molts d’ells, de fet, s’han creat per desinformar en una línia o una altra de pensament. El problema és
que assenyalar-los no aconsegueix altra cosa que donar-los encara més visibilitat i regalar-li excusa de construir-se un discurs
victimista. Diran que els altres els assenyalen per por i perquè
volen silenciar l’autèntica veritat de les coses que és el que ells
expliquen. Tots aquests mitjans desinformadors no seran mai de
grans masses, però sí que poden ser-ho de grans minories que
tancaran sempre files entorn d’elles i que el fet de veure’s atacats
els farà encara més creients en les seves notícies.
Crec que seria millor opció que els mitjans prescriptors de bona
informació apostin per visibilitzar la qualitat de les seves notícies i facin valer aquest producte als seus lectors / consumidors. Només fent valer el bon periodisme podrem lluitar contra
les notícies falses. I obviar als mitjans desinformadors per no
donar-los possibilitat de fer forat a força de victimismes.
Creu que “l’erosió” de la publicitat convencional guarda alguna relació amb el fenomen de la desinformació?
La publicitat va ser la primera a adoptar relats emocionals per

vendre el seu producte. Ara ho fan les notícies falses. La publicitat ha de caminar ara per un camí nou i de fet algunes marques ja ho estan fent. Busquen crear anuncis compromesos
amb certs valors socials, buscar crear engagement a partir
d’aquest posicionament i busquen crear l’enllaç emotiu envers
els consumidors no tant en vendre’ls relats emocionals que
semblen contes inventats sinó a través de relats que transmetin
honestedat i compromís.
Vostè sí que estableix una relació amb l’anomenat periodisme ciutadà. Podem partir de que la intenció dels mitjans
mai és del tot bona?
Els mitjans haurien d’aspirar sempre a la independència
econòmica per assolir la independència informativa. Fins que
això no passi, tots sabem que els mitjans responen a un joc
d’interessos. El periodisme ciutadà és bo en tant que pot facilitar l’accés del periodisme a zones opaques, silenciades o
simplement ignorades. Però sempre hi ha d’haver després del
periodisme ciutadà la revisió, la comprovació i la construcció
del relat informatiu per part del periodista professional. I aquest
hauria de ser el més independent possible per garantir que la
seva informació respon en realitat a la veritat dels fets.
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Quina és la responsabilitat dels mitjans de comunicació
respecte al que les marques oculten pel seu propi interès?
Evidentment els mitjans viuen de la publicitat i la necessiten.
El poder de les marques a l’hora de silenciar informacions que
no els convé és històric. L’anunciant sempre es creu en el dret
d’intentar pressionar el mitjà de comunicació de torn per silenciar informacions que no li convé. Quina responsabilitat té el
mitjà aquí? Bé, la utopia sempre diu que el periodisme hauria
d’exercir aquest poder de donar a conèixer un relat diguem fidedigne més enllà dels interessi econòmics d’una empresa. Però
clar, cada mitjà forma part d’una empresa, que al seu torn té els
seus propis interessos. Així que vam entrar en una dualitat en
què publicitar una informació va en contra dels interessos d’un
o altre.
És complicat, però cada mitjà reaccionaria d’una manera. És
cert que en el cas de les marques negres no és il·legal aquesta
pràctica; llavors, fins a quin punt ha de denunciar el periodisme
una cosa que no incorre en la legalitat perquè les marques passin a ser més transparents i honestes? Crec que és un paper
que potser no haurien de jugar els mitjans de comunicació, sinó
que s’ha de jugar des d’altres àmbits: des de la indústria a la
universitat, les institucions, d’apostar per una regulació.

(...)
Els mitjans estan renunciant a dialogar amb els lectors o
treure’ls de la incertesa en aquestes plataformes?
Des del meu punt de vista el periodisme no ha d’estructurarsota la responsabilitat de verificar la informació que es difon a
posterior de la seva difusió. El periodisme ha d’adquirir el compromís de difondre només aquella informació que ja està verificada prèviament. Aquí es basa la fiabilitat del lector, en què tot
el que publica compleix amb uns paràmetres de veracitat i per
tant hi ha un compromís perquè no es colin informacions amb
un relat fals.
La verificació de dades està on l’element a través del qual el periodisme fa visible socialment la feina que fa, però no ha nascut
per verificar a posteriori. Neix per ser difusor d’un relat cert de
les coses que esdevenen en base a fets i no a opinions. Bàsicament explicar a gent real el que realment passa. I quan els
consumidors percebin això, confiaran en el mitjà. (Fotografia:
Extradigital)
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Periodisme de pagament, antídot
contra les “fake news”
Per Tino Fernández / Expansión
El 4 de desembre de 2016, Edgar Maddison Welch entrava a la
pizzeria Comet Ping Pong, de Washington, per reivindicar els 15
minuts de glòria als quals, segons Andy Warhol, tots tenim dret
a la vida. Lamentablement, Maddison va arribar disparant al restaurant, disposat a desmantellar el que considerava l’epicentre
d’una presumpta xarxa de pedofília lligada a Hillary Clinton, llavors candidata a la presidència dels Estats Units i competidora
de Donald Trump. L’estranya força que impulsava a Maddison
era una cadena de notícies falses que li van fer creure que formava part d’una força armada carregada de bones intencions.
Tot aquest embolic grotesc va rebre el nom de Pizzagate.

Mark Thompson, CEO de The New York Times, va utilitzar
aquest retorçat cas per defensar el periodisme de pagament
enfront de les fake news. En una conferència, celebrada al Detroit Economic Club, assegurava que “els ciutadans preocupats
per les notícies falses han de predicar amb l’exemple i han
d’invertir en allò que consideren fiable. L’audiència que compensa és aquella que exigeix tenir accés cada dia a informació
real i de qualitat per a formar el seu judici sobre el que passa
al món. el periodisme real és decisiu per a la democràcia. i cal
pagar per ell”.
En realitat, la idea de pagar per llegir el diari o la revista que ens
interessa no hauria de ser una cosa tan difícil d’acceptar. The
Atlantic feia recentment una oda a la subscripció (qualsevol que
sigui), recordant que és fàcil acostumar-se a que una companyia
de subministrament per a mascotes ens enviï dos paquets de
menjar per al gos o el gat cada sis setmanes, que Adobe ens
permeti utilitzar Photoshop durant un mes més, o que Netflix i
Apple Music ens atorguin accés a pel·lícules i música. Fins podem pagar una quota per tenir la nostra dosi personalitzada i necessària de paper higiènic: alguns subscriptors d’Amazon Prime
reben cada pocs mesos a casa, com a part de l’acord, una caixa
d’aquest producte imprescindible, que inclou un 5% d’estalvi.
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No hi ha dubte que per Thompson -i per a la companyia editora de The New York Times- el pagament pels continguts s’ha
convertit en un objectiu determinant. Al tancament del primer
trimestre d’aquest any, més de 3,5 milions de persones estaven
subscrites a l’edició online del Times, un 29% més que el 2018.
L’altre diari global -The Wall Street Journal- va augmentar
un 19% la seva base de lectors de pagament durant els tres
primers mesos de 2019, fins als 1,8 milions. El negoci digital
representa ja el 31% dels ingressos de News Corp en el seu
segment de notícies.
I no es pot oblidar que Financial Times va aconseguir el passat mes d’abril un rècord en el nombre de lectors i un màxim
històric, complint el seu objectiu estratègic d’arribar al milió de
subscriptors digitals, que ja representen tres quartes parts dels
seus lectors totals. En celebrar aquest rècord, John Ridding,
president executiu de Financial Times, coincidia amb Mark
Thompson en què aquest milió de subscriptors digitals “demostra que el periodisme de qualitat pot ser un negoci sostenible i
de creixement, i és un exemple del valor perdurable dels informes i anàlisis independents i fidedignes”.

També The Washington Post ha triplicat les subscripcions digitals, apostant, com en el cas de Thompson, pel pagament pels
continguts digitals que tinguin qualitat. I un altre que ha guanyat diners amb les seves activitats a Internet és el britànic The
Guardian, que en el passat exercici va tenir un benefici operatiu
de 800.000 lliures, davant els 57 milions de pèrdues de 2017.
Els seus ingressos van ascendir a 223 milions de lliures, un 3%
més. I un 55% ha arribat del negoci digital, utilitzant la fórmula
de les donacions de socis. The Guardian té 655.000 donants
mensuals i 300.000 socis que paguen anualment.
Els diaris més grans ja són exemples d’èxit pel que fa al pagament per contingut i subscriptors digitals. Però hi ha altres
exemples que consoliden aquesta tendència:
Boston Globe: el digital guanya a l’imprès.- El Boston Globe
va assolir una fita a principis d’aquest any, quan va aconseguir
que el nombre de subscriptors digitals superés al de la seva
versió impresa. Salvant els casos globals de The New York Times, The Washington Post i The Wall Street Journal, el Boston
Globe és l’únic diari regional tradicional als Estats Units que ho
ha aconseguit. Segons les dades de Alliance for Audited Media,
el nombre de subscriptors impresos en els dies laborables es va
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reduir de 108.719-98.978 (un descens del 11% anual), mentre
que les subscripcions digitals van passar de 107.902-112.241 a
partir del 31 de març de aquest any.
Les dades actuals del Globe xifren els subscriptors digitals en
112.700. Des del diari expliquen que sèries com la de Spotlight
-la investigació que va destapar els escàndols de pederàstia
que durant dècades havien amagat l’Església catòlica i les autoritats locals- han tingut molt a veure amb l’augment, al que
s’afegeix l’impuls de la oferta mòbil, noves aplicacions de iOS i
Android per a subscriptors digitals però, sobretot, la cobertura
de notícies i una clara aposta per la redacció, que compta actualment amb 220 periodistes.
The Economist vol ser ‘subscriber first’.- La revista ha decidit convertir-se en una publicació subscriber first que serveixi
abans de res als seus lectors de pagament. Tradicionalment,
els productes de The Economist es dissenyaven per atreure
ingressos procedents dels anunciants i la difusió, però ara que
els ingressos per circulació superen els que procedeixen de la
publicitat, la seva estratègia ha canviat. Segons la companyia
editora, en tenir en compte tots els negocis, subscripcions i circulació, aquests representen el 58% dels seus ingressos, men-

tre que la publicitat suposa un 18%. Els ingressos per difusió i
subscripció creixen un 21% cada any.
The Economist va desenvolupar una nova aplicació tenint en
compte una cosa sorprenent: que els lectors se senten aclaparats per la quantitat de contingut que hi ha en ella, el que
els porta a donar-se de baixa. Els usuaris que s’enganxen als
productes digitals tendeixen a reenganxar amb les seves subscripcions, i per això es vol demostrar a través de l’aplicació que
no necessita llegir de principi a fi per obtenir valor.
Realitat augmentada que atrau nou públic.- El gran èxit del
Ledger Dispatch (un diari local de Califòrnia) és l’ús de la realitat augmentada per explicar històries i crear aplicacions de
pagament. Associat amb Strata, un desenvolupador de plataformes de realitat augmentada, el Dispatch va crear Interactive
News (interactivenews.live), un programari que ajuda a crear i
publicar contingut de realitat augmentada en qualsevol article
o anunci. Amb això ha incrementat un 30% els ingressos del
diari, amb 30 aplicacions. El primer client del Ledger Dispatch
va ser un concessionari d’automòbils i el segon anunciant una
empresa immobiliària.
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Avui el Ledger Dispatch fa servir Interactive News per promocionar avenços de pel·lícules, negocis, anuncis polítics, vídeos
de turisme, concerts o reserves per a restaurants. Però a més
d’atreure anunciants, utilitzant un dispositiu mòbil per escanejar, un usuari pot triar llegir el document en espanyol, portuguès, coreà o francès. I no només això: Interactive News ha
aconseguit atraure l’atenció dels lectors joves, un repte tradicional dels diaris. Segons les dades del Dispatch, cada vegada
més lectors de l’escola secundària s’acosten al diari.
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Els tres grans enemics d’un mur de
pagament
Per David González / Red de Periodistas
Els mitjans espanyols van prémer el botó de pausa. Van detenir
el llançament dels seus murs de pagament per a cobrir en obert
tres cites electorals consecutives en dues dates clau. Passada
la ressaca dels comicis, ara valoren reprendre el desplegament
del seu ‘paywall’. No obstant això, s’enfronten a tres poderosos
enemics.
Només el grup Vocento continua implantant el seu model de
subscripció de pagament per lectura de notícies en els seus 12
capçaleres digitals locals a través de la seva plataforma One +.
La resta de mitjans estatals ho tenen gairebé tot a punt, però
valoren data de debut i estratègia definitiva.
Per exemple, aquí tenim el pla de subscripció de l’Ideal de Granada (Vocento):

Tots miren l’èxit del New York Times, però són realistes i saben que no poden ser el New York Times.
De moment, moltes de les capçaleres digitals espanyoles han
construït un mur de subscripció -registre a canvi d’accés-, com
a pas previ per obligar els seus lectors a passar per caixa. Segon exemple, El Confidencial desplega aquests mesos el seu
mur de subscripció.
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Enemic nº 1: El model Netflix.- El primer enemic és el model Netflix o dit d’una altra manera, com un preu relativament
baix, en comparació amb el que rep l’usuari, li permet accedir
a un catàleg gairebé inabastable. Aquest contingut, fins i tot, és
‘evergreen’ (atemporal), cosa totalment oposada al que és una
notícia, el cicle de vida va de la darrera hora (“breaking news”)
a la hemeroteca .

Quin tipus de ‘paywall’ desplegaran? Quin serà el preu més
idoni? Quin percentatge de contingut continuarà sent gratuït
i quant no? Són algunes de les preguntes que els directors
d’estratègia digital valoren en aquests moments.
Moltes de les possibles respostes a aquestes qüestions tenen
com a objectiu final vèncer els tres grans enemics que tot mitjà
de comunicació té quan construeix un mur de pagament.
Sí, hi ha tres enemics, i són aquests.

Doncs bé, un informe de l’Institut Reuters va quantificar recentment que el preu mitjà d’un mur de pagament a Europa és
de 14,09 euros. El 69% dels mitjans de sis països té mur de
pagament , segons Reuters:
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Aquest informe testifica que el pagament per lectura de notícies
és un sistema que ja està implantat en el 69% dels 200 mitjans
analitzats a França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Polònia i Finlàndia. Segons l’Institut Reuters, el preu mitjà d’una subscripció
per notícies és de 14,09 euros.

És a dir, es tracta d’un model de negoci consolidat fora
de les nostres fronteres, però encara no a Espanya, llevat
d’excepcions, i que maneja preus que van des dels 7,21 euros
als 41,50 euros, amb els esmentats 14,09 euros de mitjana.
Pagaria un lector espanyol aquesta quantitat en l’era Netflix?
La decisió de l’usuari marcarà el full de ruta dels mitjans, que
busquen balancejar els seus ingressos des de la publicitat cap
al subscriptor. Mireu el preu d’un mur de pagament a Europa
gairebé duplica la tarifa Netflix:

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
El preu mitjà d’accés a les pel·lícules i sèries de Netflix a Espanya és de 11 euros. Normalment, qualsevol plataforma de vídeo en streaming compta amb un catàleg d’entre 4.000 i 5.000
títols, amb continua renovació de producció pròpia o de tercers.
Movistar+ Lite, per exemple, va comunicar que la seva app
compta amb un catàleg de 4.600 títols disponibles per només
8 euros al mes.
És cert que, segons els gràfics de l’Institut Reuters, qualsevol
diari o revista europea amb ‘paywall’ compta amb un preu de
subscripció que duplica la tarifa de Netflix en el seu propi mercat. L’Institut Reuters calcula el preu mitjà d’un paywall a Europa en14,09 euros.
Però és que Netflix no només es presenta com un rival a batre
respecte al preu, sinó també pel que fa a l’atenció, en un món
hiperconnectat a la televisió, l’ordinador, el mòbil, la tauleta, internet, les xarxes socials o les apps de missatgeria. Perquè el
model Netflix no només competeix en preu, també cal valorar
dos factors més. Netflix roba atenció i crea saturació quan el
seu model és replicat per la resta de players: HBO, Amazon
Prime,...

No en va, el consum de vídeo a nivell mundial es menja el 58%
del tràfic d’internet. D’aquest percentatge, Netflix domina el
15% de l’ús de la xarxa, segons The Global Internet Phenomena Report.
La visualització de vídeos consumeix el 58% del tràfic d’internet:
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Però, a més de guanyar a la batalla de l’economia de l’atenció,
Netflix, com també va fer Spotify, ha creat hàbit de subscripció en mercats verges en el pagament per contingut, com és
l’espanyol. Així, els mitjans de comunicació que posin el primer
maó d’un mur de pagament hauran de ser conscients que el
seu servei de pagament per llegir notícies arriba tard i farà que
aquesta tarifa plana es sumi, a més, a les que ja té contractades qualsevol usuari .
Existeix saturació de subscripcions digitals?.-Un recent
article de Bloomberg així ho analitza; però se centra en el
mercat de vídeo sota demanda nord-americana. Esmenta un
exemple, a una família mitjana que abona uns 180 dòlars per
accedir a Netflix, Hulu i altres plataformes.
No obstant això, no cal viatjar als Estats Units per constatar
aquest volum de subscripcions per usuari. Només cal consultar
els moviments de la nostra targeta de crèdit per comprovar que
pagar per llegir informació d’un diari digital serà una decisió que
competirà amb la tarifes planes que:
1.- Ja pagues al teu teleco per tenir accés a trucades al teu
mòbil i fix, connexió a internet i televisió a la carta (88,5 euros)

2.- Ja pagues per sèries a Netflix (11 euros), HBO (7,99), Movistar (8 euros), Amazon Prime Vídeo (3 euros),...
3.- Pagues per música a Spotify (9,99 euros) o Apple Music
(9,99 euros)
4.- Pagues pel núvol en G Suite (10 euros), Dropbox (15 euros), WeTransfer (12 euros), ...
5.- Pagues per [___________]
Si omplenem l’espai en blanc anterior, i el repliquem tantes vegades com serveis de subscripció tenim contractats, obtindrem
el suma i segueix. D’aquesta manera, veiem com Neftlix (o el
seu model: tarifa plana, catàleg, atenció permanent) és el primer adversari de qualsevol mur de pagament, que es pretengui
construir per part d’un mitjà de comunicació.
No obstant això, no és l’únic: hi ha, efectivament, dos grans i
poderosos enemics més, com hem vist.
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Google, la premsa i el futur

Editorial del diari uruguaià El País del 13 de juny

La batalla que enfronta els mitjans que generen continguts periodístic contra les grans plataformes, és clau per al futur democràtic, però està a anys llum de qualsevol referència en aquesta
campanya electoral.

A Europa i els Estats Units s’està duent-se a terme una guerra
silenciosa. Una guerra que enfronta les plataformes tecnològiques, Facebook i Google, contra els mitjans que generen continguts periodístics. Es tracta d’un conflicte que ha pres rumbs

diferents, d’acord a la idiosincràsia de cada nació/continent, i
en la qual es juga bona part del futur del periodisme. I amb ell,
del sistema democràtic tal com el coneixem.
Aquesta setmana un article a The New York Times afirmava que
la xifra que Google va ingressar el 2018 gràcies als mitjans de
premsa tradicionals, va arribar a gairebé 5 mil milions de dòlars.
Segons un estudi de l’organització News Media Alliance, un
40% del trànsit de Google té a veure amb continguts informatius generats pels mitjans tradicionals. Cada clic fet en aquesta
plataforma, a la recerca de contingut informatiu, implica diners
que ingressa Google, i diners que no veuen els que generen
aquest contingut. I l’estimació és amarrada.
Perquè gràcies a aquest tràfic massiu global que Google té,
maneja dades dels usuaris, que li permeten tenir una posició
dominant a l’hora de vendre publicitat. Si alguna vegada va
buscar passatges al Brasil a Google, haurà vist que a la setmana següent, la seva pantalla s’omplirà d’avisos del Brasil.
És més, aquesta posició dominant, que comparteix en forma
de duopoli amb Facebook, li ha permès baixar el preu de la
publicitat digital a nivells ridículs, agreujant el patiment dels que
han de finançar la generació de contingut de qualitat, amb frac-
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cions del pressupost que aquest contingut val. Quan el lector
s’enfada perquè cada vegada més mitjans de tot el món, cobren subscripció per veure les seves notes, ha de tenir clar que
aquesta és la principal raó que els porta a això.
La publicació d’aquest informe es dóna la mateixa setmana en
què un comitè parlamentari dels EUA analitza aixecar els límits
que imposa la llei antitrust d’aquest país, perquè tots els diaris
americans puguin unir-se i negociar amb Google i Facebook
una millora del tall que els toca d’aquesta coca. Una cosa que
sembla obvi quan es veu el desequilibri de forces entre aquests
dos sectors.
De fet, també avança en el sistema polític d’aquell país la convicció que les dues empreses s’han tornat massa grans, massa
hegemòniques, amb massa poder sobre la societat, l’economia
i fins i tot a la política. I que un procés de trencament com va
passar fa anys amb l’empresa telefònica Bell o amb la petroliera
Standard Oil, podria ser una solució viable. El mateix Donald
Trump ha comentat que aquesta possibilitat està sobre el seu
escriptori, i almenys tres precandidats demòcrates la inclouen
en la seva plataforma.

A Europa es ve seguint un camí diferent davant del mateix
problema. Les institucions comunitàries han aplicat a les dues
empreses multes milionàries en els últims anys, per tenir pràctiques que limiten la competència, en imposar condicions impossibles a competidors, o directament comprar l’inici a qualsevol
empresa que tingui el potencial de molestar el seu negoci. El
problema és que amb la quantitat absurda de capital amb què
compten aquests dos monstres, les multes, per més altes que
siguin, difícilment els facin efecte.
Una cosa tenen clara els governs. Avui els que pateixen les
conseqüències d’aquest abús són les empreses periodístiques.
I també les que produeixen i comercialitzen tot tipus de productes, i han de bregar amb el fenomen Amazon. Però en breu
seran els governs. Si tres empreses concentren cada vegada
més i més poder i profit del mercat, imagini la posició de força
en què es troben per negociar el cobrament d’impostos, per
marcar tot just un detall.
Però el més greu té a veure amb el seu impacte en el sistema
democràtic. El poder que tenen Google i Facebook a l’hora de
manipular la informació que rep la gent, és una cosa mai vista
en la història de la humanitat. No només els seus algoritmes,
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que ningú sap ben bé com funcionen, i que determinen el que
vostè veu a la pantalla cada dia. També la seva capacitat de
decidir qui mereix i qui no tenir espai en les seves plataformes,
resulta d’una transcendència vital per a l’intercanvi d’idees.
Tot el que veiem en matèria de campanyes brutes en aquests
temps, té aquest fenomen com a gran explicació. (Infografia:
Toyoutome)
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