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Les tendències del periodisme per a
2019
Per Dircomfidencial

Aquesta última reflexió és a càrrec de Pablo J. Boczkowski,
professor a l’Escola de Comunicació de la Northwestern University, que considera que els mitjans han de revisar el seu rol
d’interlocutor entre les institucions i els moviments socials.
Una idea que enllaça de manera directa amb el desafiament de
comprendre i connectar amb les audiències impermeables al
flux informatiu. “La manca d’audiència pot ser difícil d’entendre,
especialment a aquells que regularment consumim notícies i
treballem en camps relacionats amb les notícies”, reflexiona al
respecte Stephanie Edgerly, docent del mateix centre universitari.

Un any més el centre Nieman Lab de Harvard ha elaborat una
sèrie de prediccions sobre el periodisme per al 2019 que està a
punt de començar. I novament, dibuixa una fotografia poc prometedora per al futur de la professió.

Però abans de plantejar aquests reptes, el periodisme ha de
encarar el seu problema més urgent: la multiplicació de les notícies falses. S’espera que aquest fenomen experimenti una
expansió davant la proximitat de cites locals en diverses zones
del món.

Entre les respostes recollides pel centre de recerca mitjançant
consulta a més d’un centenar d’experts en periodisme, cal destacar una major saturació informativa per part dels lectors i el paper
cada vegada menor que juga la intermediació dels mitjans.

“En 2019 el paper del periodisme a de ser prestar atenció a
aquest modus operandi. Exposar les entranyes de les plataformes socials serà crucial. Però no serà suficient per convèncer
una vegada més a la societat que el nostre treball és impor-
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tant. Per respondre a la desintermediació, el periodisme haurà
d’aprofundir la seva relació amb el públic”, adverteix Moreno
Cruz Osório, cofundador del Farol Jornalismo al Brasil.
Una altra de les qüestions a abordar és la relació amor i odi
que mantenen els mitjans amb Facebook. Per Matt Karolian,
director de desenvolupament al The Boston Globe, la “relació
simbiòtica meravellosa” de principis de la dècada ha degenerat
en “una versió perversa i brava”. Malgrat tot el cedit davant la
plataforma, l’expert considera que “necessitem aprendre dels
errors ‘que vam cometre’ i construir col·lectivament millors baranes per a la indústria, assegurant de no tornar-los a cometre”.
Amb tot, també proliferen diagnòstics optimistes. Com el de
Hossein Derakhashan, investigador del MIT, per a qui “el desafiament per al periodisme en els propers anys és reinventar al
voltant de quelcom més que notícies, mentre es resisteix a la
seducció de la propaganda i l’entreteniment”. (Foto: Aula Planeta)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

www.firabarcelona.com
#firabarcelona

IDEES, NEGOCIS, PERSONES

Titular
CALENDARI DE ESDEVENIMENTS 1er TRIMESTRE 2019
Text GENER
EXPOHOGAR PRIMAVERA
Ladillo
26 - 29/01
Text Saló Internacional del Regal i
Articles per a la Llar

FEBRER

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

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

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

MARÇ

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

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

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

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

SMART CITY EXPO CURITIBA
21 - 22/03
Congrés sobre Ciutats Intel·ligents
a Curitiba (Brasil). Expo Renault
Barigui
FUTURA
22 - 23/03
Saló dels Màsters i Postgraus
B-TRAVEL
22 - 24/03
El nou Saló de Turisme
GRAPHISPAG
26 - 29/03
Saló Internacional de la Indústria i
la Comunicació Gràfica
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2019 pot marcar l’inici del
renaixement de la impressió
Per Miguel Ormaetxea / Eco Inteligencia

Portem dues dècades de revolució digital i els mitjans de comunicació impresos estan entre els sectors més brutalment colpejats pel canvi tecnològic. Molts suposats experts han vaticinat
el final del paper... prematurament. En el panorama internacional dels mercats avançats, EUA i Europa, principalment, hi
ha creixents indicis d’un prometedor renaixement dels productes impresos. Això sí, transformats, reinventats, reorganitzats,
complementats pel món digital, no com a simples continuadors
de la cultura editorial del passat. Benvinguts a la nova era de la
impressió postdigital.

Imprimir és el “nou mitjà”, afirma en un recent article del web
de la prestigiosa Columbia Journalism Review (CJR). Moltes
revistes llegendàries han deixat de publicar-se o es van traslladar simplement a la seva versió en línia. Es calcula que en
els esmentats mercats avançats les revistes han perdut en els
últims anys al voltant d’un 25% de la seva difusió. Però, curiosament, ara apareixen als Estats Units noves capçaleres en
paper i el seu nombre supera clarament als títols que es tanquen . Tablet, Politico i Pitchfork Review es troben entre les
publicacions digitals exitoses que han fet el camí contrari: s’han
aventurat a imprimir. Altres capçaleres com Nautilus, Kinfolk i
Califòrnia Sunday Magazine són capçaleres noves que estan
tenint gran èxit. Un professor de la Universitat de Mississipí
conegut en línia com Mr. Magazine porta una certa comptabilitat de llocs web convertits en revistes impreses, com CNET,
Catster, Dogster, Allrecipes o Net-a-porter, algunes de les quals
s’han llançat l’any passat. Hi ha 204 noves revistes impreses
que s’han llançat des de 2015.
Ruth Jamieson, periodista britànica autora del llibre Print is
dead. Long live print, afirma que hi ha una nova simbiosi entre
una revista impresa i les possibilitats que ofereix la web.
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Les revistes impreses fomenten la idea de comunitat. La impressió és un luxe que el públic demana de manera creixent. La
revista ara és una marca, que pot declinar-se en podcasts, multiplicar-se en xarxes socials o desenvolupar tota una aplicació.
La manca d’idees i de risc dels editors i el seu desconeixement
de la nova cultura digital és en gran mesura responsable de la
caiguda dels productes impresos. Molts han seguit fent els seus
productes amb la mateixa cultura editora tradicional. Té sentit
que els diaris obrin molts dels seus titulars amb temes que ja
han estat publicats digitalment el dia anterior en tota classe de
suports? S’està obrint pas l’evidència que els diaris impresos
han de revisar els seus plantejaments. Molts d’ells hauran de
reconvertir-se a productes de cap de setmana, En els quals es
publiquin anàlisi i llargs reportatges que expliquin les raons i els
horitzons dels fenòmens que s’estan produint, no només el seu
enunciat com una mera notícia.
En els llocs web d’informació, l’extensió més habitual se situa
entre 600 i 1.000 paraules, entre altres coses perquè Google
no sol posicionar informacions destacades de menys de 300
paraules. La major part de la informació digital és un popurri de
reiteracions ad infinitum de les mateixes notícies, barrejades

amb tota mena de banalitats i una bona proporció de notícies
falses i intoxicacions .
Recents estudis neurològics estan demostrant que en llegir en
pantalla el nostre cervell processa de manera diferent la informació, de manera més superficial i amb tendència a quedar
escassament fixa en la memòria. Per contra, llegir en paper és
molt més favorable per al seu processament, perquè el cervell ho
detecta com una cosa més real, que pot categoritzar molt millor.
Tindrà això a veure amb el fet que els títols impresos d’Amazon
creixen de mitjana un 15% anual? The Economist, una revista
bàsicament en paper, és des de fa temps la publicació més influent del món i el seu prestigi i difusió augmenta cada dia.
Un altre fet significatiu és la recent evolució de les anomenades
revistes de marca, que han deixat de ser simples catàlegs publicitaris i inclouen continguts que aporten valor als seus clients.
Els exemples de Red Bull, ASOS, Benetton o United Airlines
són significatius exemples d’aquesta interessant tendència.
Per completar l’article de Miguel Ormaetxea, us oferim el treball
La impressió és el nou mitjà, publicat al web Columbia Journalism Review (CJR). CLIQUEU AQUÍ (Foto: cjr.org)
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Segueix a la baixa la lectura de diaris
impresos a Espanya
Les últimes dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM) realitzat a Espanya per l’AIMC (Associació per a la Investigació
de Mitjans de Comunicació) revelen que el consum de diaris,
suplements, revistes i ràdio ha anat a la baixa aquest any 2018.

Només el 22,8% dels més grans de 14 anys consumeix diaris
impresos a Espanya, enfront del 24,3% de l’any passat. És el
percentatge més baix de les dues últimes dècades. Les revistes
han caigut del 32,8% de 2017 al 29,7% el 2018, mentre que els
suplements impresos han baixat al 7,4% (enfront del 8,7% de
l’any anterior). També la ràdio ha retrocedit aquest any gairebé
un parell de punts, quedant el percentatge d’oients en un 57,2%
de la població.
La televisió (85%) és el mitjà més utilitzat pels espanyols, malgrat una lleugera caiguda. Per la seva banda, el mitjà que més
creix és internet, utilitzat ja per el 77,9% de la població espanyola (enfront del 75,7% de 2017).
He publicat una anàlisi gràfica d’aquestes dades a The New
Barcelona Post, on es pot apreciar l’evolució de cada mitjà des
de 1997 fins a aquest any.
Trobareu més informació en aquest link. (Font i infografia: The
New Barcelona Post)
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Marca, el diari més llegit a Espanya el
2018

Un estudi publicat per Statista i basat en les dades fetes públiques per l’AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans
de Comuncación) confirma que el diari esportiu Marca és diari
en paper més llegit a 2018, amb 1.714.000 lectors al dia. En
segon lloc trobem al diari generalista El País, que compta amb
1.027.000; el diari dirigit per Soledad Gallego Díaz i Marca són
les dues úniques capçaleres que superen la barrera del milió
de lectors diaris. El tercer lloc és per al diari AS amb importants
pèrdues de lectors, actualment amb 832.000.
Per la seva banda, El Mundo es queda com el quart diari
més llegit amb 702.000 fidels, seguit de La Vanguardia amb
572.000. A més, La Voz de Galícia manté a 530.000 lectors. Les
dues capçaleres superen al diari estatal ABC, que compta amb
408.000 lectors diaris. Tanquen aquesta llista Mundo Deportivo,
amb 397.000 lectors; Sport, amb 364.000 i El Periódico, amb
358.000.
Aquesta estadística presenta la classificació dels els diaris més
llegits a Espanya per nombre de lectors diaris, segons una enquesta realitzada entre febrer i novembre de 2018. Us oferim
l’estudi íntegre, només cal CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: Statista)
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El 76% dels periodistes creuen que la
societat té una opinió negativa del seu
treball
El 76% dels periodistes creuen que la societat té una opinió
negativa del seu treball. Estan satisfets els periodistes amb els
resultats del seu treball? Si fem cas al que els professionals
del sector han contestat en l’últim Informe sobre la Professió
Periodística realitzat per l’Associació de la Premsa de Madrid,
la resposta és no. I és que un 76% dels periodistes creuen que
la societat té una opinió negativa sobre el periodisme , enfront
del 10% que considera aquesta percepció positiva.
Tres quartes parts de dels enquestats consideren que els periodistes projecten una imatge negativa, un 20% la cataloguen
de molt negativa i el 55%, força negativa. Les causes són conegudes i coincideixen amb les ja advertides en estudis passats. El groguisme, el sensacionalisme i fer un espectacle de la
professió és la principal causa d’aquesta imatge degradada per
a un 60% dels periodistes enquestats. Preocupa especialment
l’increment en un 8% d’aquesta dada, respecte a l’any 2017.

No obstant això, no és l’única causa que posa en dubte la percepció que la societat rep dels professionals de la informació,
segons els propis periodistes. La manca de rigor, de la qualitat
de la informació i el no contrastar la informació és la segona
causa que genera aquest sentiment per al 44% dels enquestats. Mentre que els interessos econòmics (39%), la manca
d’independència (38%) o els mateixos tertulians (35%) també
s’han escalat punts en aquest rànquing respecte a l’any passat.
No obstant això, l’informe també revela que a l’hora de valorar la
independència, els resultats d’aquest any indiquen una millora,
ja que els periodistes li atorguen una puntuació de 4,7 en una
escala de l’1 al 10 (l’any passat era de 4,4). La independència
dels periodistes en l’exercici de la seva feina té un correlat de
confiança amb el qual la població rep les seves informacions.
En aquest sentit, se sap que el conjunt de la població espanyola puntua aquesta confiança amb un 5,5 mantenint la mateixa
opinió que l’any passat. (Font: Prprensa)
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Els usuaris generen ja el 75% dels
ingressos de Le Monde
En una entrevista realitzada per Digiday, el president i editor de
Le Monde, Louis Dreyfus, ha repassat algunes de les fites més
importants aconseguits pel diari francès aquest any. Aquests són
alguns dels elements més interessants comentats per Dreyfus:
• L’aliança publicitària Skyline realitzada amb l’altre gran diari
francès, Le Figaro, ha donat bons resultats, generant cinc milions d’euros en els primers 10 mesos de funcionament. Aquesta aliança situa aquests dos mitjans en el tercer lloc del mercat
francès, per darrere de Google i Facebook.

té previst seguir invertint en l’arquitectura tècnica del seu lloc
web per incrementar la lleialtat dels lectors, generar més visites
i més pàgines vistes per visita, i promocionar millor el contingut
disponible únicament per als subscriptors.
El lector pot ampliar la informació des d’aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Diaris francesos augmenten preus

• Actualment, el 75% dels ingressos totals de Le Monde procedeix dels usuaris gràcies a les subscripcions impreses i digitals.
• Les subscripcions suposen el 55% dels ingressos digitals i
han augmentat un 20% aquest any.
• Le Monde ha llançat aquest any Le Huit, una plataforma tecnològica similar a Arc Publishing, del Washigton Post. El diari

Diversos diaris nacionals francesos (Les Echos, Le Monde,
L’Humanité i L’Equipe) han augmentat els seus preus de venda
de quiosc entre 10 i 20 cèntims a principis d’any, citant els creixents costos del paper i la distribució.
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Le Monde augmenta en 20 cèntims fins a 2,80 euros, igual
que el diari Les Echos. En una nota als lectors, el cap del grup
Les Echos, el parisenc Pierre Louette, saluda “un vuitè any de
difusió creixent recolzat especialment pel desenvolupament
d’ofertes digitals”, però explica que “ els costos de paper i la difusió ens obliguen a fixar en 2.80 euros el preu del quiosc diari”.
L’edició del divendres, acompanyada de la revista Les Echos
Weekend, arriba als 5 euros.
Jérôme Fenoglio, director de Le Monde, i Louis Dreyfus, president del Consell d’Administració, saluden la columna de diari
“un nou nivell”, que es va adjudicar aquest any amb 300.000
còpies de paper i circulació digital. “Aquest desenvolupament
no ens permet compensar completament la fragilitat i l’augment
dels costos de la nostra edició en paper”, continuen en una publicació publicada a l’edició de l’1 i el 2 de gener. L’edició del
dissabte, acompanyada de la revista M magazine du Monde,
arriba als 4,50 euros als quioscos.
El diari esportiu L’Équipe puja el seu aranzel a 10 cèntims, a
1,70 euros per a la seva edició de diumenge a divendres i 20
cèntims els dissabtes, per a l’edició acompanyada de la revista.
L’Humanité, en dificultats financeres durant diversos anys, puja

el seu preu de 20 cèntims a 2,20 euros els dies feiners i 3,50
euros els diumenges. “L’augment dels costos de producció i
distribució ens obliga a augmentar els preus de venda”, explica
el seu director Patrick Le Hyaric, que esmenta “un superàvit de
despeses de gairebé 950.000 euros durant l’any 2019”. Le Figaro augmentarà en 20 cèntims (2,80 euros). (Font:; Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia - foto: El Periódico))

La premsa esportiva ingressa 74
milions d’euros anuals

La premsa esportiva a l’Estat espanyol compta amb 11 milions
de lectors mensuals i una mica més de sis milions diaris. Són
números que descendeixen en gairebé un 2% les xifres de l’any
passat. Tot i el descens de lectors en els darrers anys, aquest ti-
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pus de diaris, que a Espanya abanderen noms com diari Marca
o Mundo Deportivo, compten en el seu conjunt amb uns ingressos publicitaris de més de 74 milions d’euros anuals.
Són xifres que milloren les dades del 2017 un 15,6% i que suposen un 13% del total dels ingressos dels mitjans d’informació
del nostre país. Els ingressos publicitaris dels diaris esportius
en paper passen de 24 a 22 milions d’euros en un any, signant
una caiguda del 8,3%. No obstant això, la premsa digital anivella
aquesta caiguda després de passar d’ingressar 40 milions l’any
passat, als 52 d’aquest, millorant els seus números un 30%.
Les diferències entre la premsa escrita i la digital són abismals,
fonamentalment quan parlem del nombre de lectors. Les dades
confirmen que gràcies a les edicions a internet, les edicions en
línia s’han convertit en un salvavides per a la premsa esportiva,
que ha vist un creixement en els tres últims anys de gairebé
50 milions d’usuaris únics multiplataforma, el que significa un
increment de l’audiència digital en un 21,7%.
Dit això, la premsa esportiva s’ha convertit en un negoci més
rendible del que ja era. Les mateixes dades proporcionades per
l’AMI asseguren que aquest sector ha incrementat el marge

sobre Ebitda superant el 11%, tot i la reducció dels ingressos
dels últims anys. 2017 ha estat un any en què la rendibilitat ha
crescut un 20% sobre els seus actius, arribant a un 7%. (Font:
Prnoticias – foto: iusport)

Economia Digital compra Inversión i
el portal Finanzas.com
Economia Digital SL ha comprat a Vocento i a un grup
d’accionistes minoritaris el 100% de la companyia Inversor Ediciones, editora de la revista Inversión i del portal Finanzas.com,
segons ha publicat aquest portal. La participació de Vocento, a
través de Taller de Editores, ascendia al 82%.
Mentre que Inversión ha estat en mans de Vocento des de l’any
2000, el grup de comunicació va integrar Finanzas.com, procedent de l’operador de telecomunicacions Orange, el 2008.
Segons la informació esmentada, durant les negociacions, Economia Digital va garantir que mantindrà l’activitat dels formats
i mitjans de comunicació adquirits així com l’ocupació i les funcions actuals de tots els integrants de la redacció d’Inversor
Edicions. (Font: Digimedios)
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Anàlisi quantitatiu dels cibermitjans
espanyols en el 2018

Martínez-Costa Pérez, J Breiner i publicat a la Revista Latina de
Comunicaciçon Social núm. 73 (pàgines 1034 a 1053).

Per R Salaverría Aliaga, MP Martínez-Costa Pérez, J Breiner /
Revista Latina de Comunicación Social, 73, pp. 1034 a 1053.

Aquest estudi quantitatiu dels cibermitjans a Espanya ha permès
obtenir un perfil actualitzat i significativament ampliat respecte
de què es disposava fins ara. S’han localitzat 3.431 mitjans digitals en març de 2018, dels quals 3.065 estaven actius (és a
dir, s’havien actualitzat almenys una vegada en els últims tres
mesos). Aquesta xifra de mitjans digitals actius suposa un espectacular creixement en l’última dècada, ja que pràcticament
triplica els 1.274 cibermitjans censats en la passada dècada
(Salaverría, 2005). El creixement és especialment significatiu
per haver coincidit amb un període de profunda crisi econòmica,
que va contribuir a deteriorar el mercat dels mitjans tradicionals
(Díaz Nosty, 2011). A més, s’ha comprovat que el creixement ha
tingut lloc especialment entre els mitjans digitals d’abast municipal, provincial i de comunitat autònoma: tres quartes parts dels
mitjans digitals identificats per aquest estudi tenien abast local
o hiperlocal (75%). D’altra banda, una tercera part del total dels
cibermitjans del país (35%) eren nadius digitals.

Presentem en El Butlletí les discussions i conclusions de l’estudi
“Mapa de los cibermedios de España en 2018: análisis cuantitativo”, elaborat el 2018 pels professors R Salaverría Aliaga, MP

No obstant això, l’abast local significa, per definició, una audiència limitada. Això implica que, en general, aquests mitjans
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estiguin sotmesos a una existència precària, amb redaccions
molt petites, compostes de professionals amb poca experiència
en l’ús de la tecnologia digital o en les estratègies comercials.
En un informe del 2015 realitzat per l’Associació de la Premsa
de Madrid (APM), es van estudiar 458/2 actius llançats a Espanya per periodistes entre 2008 i 2015, dels quals gairebé el
30% se centrava en notícies locals o hiperlocals (APM, 2015).
L’estudi va concloure que la gran majoria dels editors que les
van promoure tenien poques o molt limitades habilitats comercials i tecnològiques, el que es va traduir en una alta vulnerabilitat financera (Breiner, 2016). El present estudi dóna context
a aquelles conclusions, aportant noves evidències empíriques
respecte de la gran magnitud del fenomen.
D’aquest estudi emergeix, a més, un nou factor rellevant no
apuntat en l’estudi de l’APM: la creixent importància del finançament públic (15,9% dels cibermitjans analitzats), tant
autonòmica com municipal, per al sosteniment dels mitjans digitals de proximitat. Aquesta font pública de finançament, si bé
ha servit per a desenvolupar en quantitat i diversitat als mitjans
locals, propiciant ara una gran diversitat lingüística, suposa un
risc, però, respecte de la independència informativa amb la qual
són capaços d’actuar aquests mitjans digitals en àmbits locals.

En una enquesta realitzada a 194 líders de mitjans digitals en
29 països, elaborada pel Reuters Institute for the Study of Journalism, el 44% opinava que el 2018 les subscripcions serien
una font “molt important” dels ingressos digitals, per sobre de
la pròpia publicitat digital (38%) o el contingut patrocinat (39%)
(Newman, 2018: 5). El mercat espanyol dels mitjans periodístics digitals revela un perfil encara força allunyat d’aquesta expectativa, ja que la publicitat continua sent, de manera indiscutible, la font de finançament més estesa entre els cibermitjans.
Així i tot, és notable que 363 mitjans digitals (11,8%) del present estudi recorrin a alguna forma de subscripció de pagament i que altres
77 (2,5%) intentin captar fons mitjançant estratègies de crowdfunding. Fa tot just una dècada imperava la idea que ningú pagaria per
notícies digitals, especialment a Espanya. Si bé és veritat que la
publicitat i el patrocini segueixen encapçalant les fonts de finançament, es detecta un percentatge significatiu de mitjans que recorren
a formes innovadores d’atreure subscriptors, mitjançant figures més
o menys alternatives com les del “soci”, “membre”, “súper-amic”,
“patrocinador” o sota denominacions que suggereixen un vincle
més enllà de la mera transacció econòmica. El pagament representa el suport de la missió del mitjà, que es distingeix freqüentment
amb la idea d’un periodisme independent o diferent (Breiner, 2017).
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Aquest conjunt cada vegada més divers de fonts de finançament ens ve a dir que el finançament dels mitjans digitals a Espanya ja no només depèn de la publicitat -per més que aquesta
font continuï sent hegemònica (81,5%)-, sinó que es complementa cada vegada més amb modalitats de subscripció i, sobretot, amb subvencions o patrocinis públics, aquests últims
principalment en els mitjans d’àmbit local.
Per a futures investigacions queda oberta la qüestió de si aquestes modalitats emergents de finançament estan sent incorporades per igual pels diferents tipus de cibermitjans, així com si les
subvencions públiques als mitjans digitals s’han desenvolupat
amb la mateixa intensitat en les disset comunitats autònomes.
En tot cas, el mapa nacional de cibermitjans revela una marcada concentració d’aquestes publicacions a les ciutats, províncies i comunitats autònomes amb major densitat de població.
Aquestes dades deixen oberta, però, la qüestió de si aquesta
concentració de cibermitjans no només respon a factors poblacionals, sinó que està vinculada també a altres elements addicionals, com la renda per càpita o el percentatge d’ús d’internet
a cada regió. Aquestes hipòtesis queden igualment com incògnites que caldrà aclarir en futures investigacions.

Pel que fa a l’ús de plataformes, l’estudi ha constatat que creix
notablement el nombre d’emissores de ràdio que utilitza la web
en combinació amb l’antena tradicional. Si el 2005 representaven un 27%, el 2018 arriben fins al 38%, tot i que la quantitat
total de cibermitjans és gairebé tres vegades més gran. En el
cas dels mitjans impresos tradicionals, la complementarietat de
suports baixa, d’un 54,6% el 2005 a un 33% en 2018. Aquest
descens percentual dels cibermitjans vinculats a premsa impresa pot tenir relació amb el tancament de revistes i diaris,
tant gratuïts com de pagament, ocorregut durant la llarga crisi
econòmica. També és important, destacar que 1.256 mitjans
actius, és a dir, un 41% del total- es publiquen exclusivament a
la web; el 2005, aquest percentatge era de només el 9,1%. Es
conclou, per tant, que una de les principals notes distintives del
mapa dels cibermitjans a Espanya és el fort creixement de les
publicacions natives digitals. La resta de mitjans complementa
la seva presència a la web amb dos (44,2%), tres (14,1%) o fins
i tot quatre (0,7%) plataformes. Per tant, es pot afirmar que la
complementarietat de plataformes també es consolida.
Pel que fa al contingut, una àmplia majoria dels mitjans es
decanta per la informació general (68,5%). El percentatge
de mitjans d’informació general augmenta gairebé deu punts

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
respecte al cens de 2005, en què el 59,7% dels mitjans era
d’informació general. Això s’explica, en gran mesura, per l’auge
dels cibermitjans locals i hiperlocals, més inclinats a tractar la
informació de proximitat des d’un enfocament generalista. Per
la seva banda, els cibermitjans especialitzats decreixen d’un
40,3% el 2005 a un 31,5% a 2018. Les temàtiques amb més
presència entre ells són cultura (30%), esports (14,6%), publicacions tècniques i professionals (10,2%), i oci i entreteniment
(9,8%). Crida l’atenció que economia (7,9%), així com ciència i
tecnologia (3,8%), sumin valors relativament baixos.
El conjunt d’aquestes dades revela un mercat dels mitjans digitals a Espanya expansiu, molt diversificat i amb un notable
grau de consolidació. Tot i que el model de negoci segueix sent
el principal cavall de batalla, els cibermitjans han sabut nedar
contra corrent i, en un context econòmic advers, s’han expandit
en nombre, alhora que han diversificat la seva tipologia. Resta
per explorar si aquest desenvolupament ha assolit la mateixa
manera els diferents tipus de mitjans i s’ha repartit homogèniament a tot el país. Aquestes qüestions han de ser respostes per
futurs estudis.

Us oferim l’estudi complet “Mapa de los cibermedios de España
en 2018: análisis cuantitativo”. Només cal CLICAR AQUÍ (Infografia: bloc de Ramon Salaverria)

Les tendències digitals per 2019,
segons IAB
IAB Spain ha presentat, com cada any, el Top Tendències Digitals, un document que ha estat elaborat per algunes de les
principals comissions de treball de l’associació amb l’objectiu
de mostrar les claus del negoci digital a 2019.
El document d’IAB Les tendències digitals per 2019, exposa
les que, al seu criteri, seran les claus del negoci digital a 2019
segons les comissions de treball de IAB Spain. Algunes de les
claus que es detallen són:
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Audio Online.- Les marques han de tenir una identitat d’àudio
única, reconeixible i rellevant que es transmeti a través de totes
les seves comunicacions.
Branding.- Les campanyes publicitàries es traslladaran a tots
els punts de contacte entre marques i persones, des de la pròpia experiència de producte o servei, fins al suport explícit en
causes i projectes socials.
Branded content & publicitat nativa.- Hi haurà cada vegada
més una tendència gradual centrada en la generació de continguts amb interès rellevant per al target directament relacionats
amb la categoria de l’anunciant. La compra programàtica de publicitat nativa creixerà exponencialment i el model de pagament
anirà a poc a poc movent-se a CPM. El vídeo nadiu experimentarà un major creixement en inversió.
Data.- Per millorar la qualitat de la data s’ha creat el nou KPI,
Effective On-Target CPM, que mostra el veritable preu que es
paga per impactar el públic objectiu, i guanyarà més rellevància
en comparació amb el CPM tradicional.

DOOH (Digital Out Of Home).- El DOOH ja és el present. El
ROI és cada vegada més important, i gràcies a la tecnologia es
poden obtenir més dades. Hi haurà nous i la creativitat serà tant
per la marca com per l’usuari en real time en funció del context
per captar més atenció.
Innovació tecnològica.- El ‘blockchain’ continua com una de
les tendències tecnològiques en el pròxim any i serà clau. També s’observa que hi haurà un impuls del Visual Search, a través
de motors de cerca.
Mobile.- La implantació del 5G afavorirà una major mobilitat i
cobertura per als usuaris, amb serveis més innovadors i més
rapidesa.
‘Performance’
Xarxes Socials.- Les marques tenen una oportunitat de crear
un espai per a les seves marques, amb un llenguatge propi,
especialment per connectar amb millennials i la generazión Z. A
més, poden aprofitar aquest rendiment a través d’anuncis que
es reprodueixen en les transicions de ‘stories’, i els seus resultats són comparables a l’èxit de les Social Native Ads.
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Us oferim complet el document Les tendències digitals per 2019,
segons IAB. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
– infografia: ciospain)

Els mitjans espanyols serien sostenibles
amb un 2% d’usuaris de pagament
Així ho reconeixen algunes capçaleres, en declaracions recollides per Dircomfidencial: amb només un 2% dels usuaris totals
disposats a pagar, els mitjans serien sostenibles. El repte està
en saber qui poden ser aquests ‘heavy users’ disposats a pagar,
cosa que diversos mitjans ja exploren mitjançant campanyes de
conscienciació sobre la necessitat de pagar pel periodisme o
la recopilació de dades (s’està començant a requerir el registre gratuït per a accedir a alguns continguts, de manera que el
medi pugui monitoritzar l’activitat de l’usuari i oferir-li plans de
subscripció en el futur). S’espera que a Espanya sorgeixin els
primers murs de pagament en premsa generalista en 2019, en
principi porosos per no perjudicar el trànsit i la publicitat en un
país generalment poc inclinat a pagar per continguts. Els editors espanyols esperen obtenir rendibilitat amb els paywall en
un termini de cinc anys. (Font: Dircomfidencial)

Quina quantitat d’internet és falsa?
Quina quantitat d’internet és falsa? Molt alta, com evidencien
els resultats. Els estudis suggereixen que, any rere any, menys
del 60% del trànsit web és humà, i la majoria d’ells són bots.
Durant un període de temps el 2013, una meitat completa del
trànsit de YouTube va ser “bots que es disfressen de persones”,
una porció tan alta que els empleats temien un punt d’inflexió
després del qual els sistemes de YouTube que podien detectar
trànsit fraudulent començarien a considerar que el trànsit era
real i el tràfic humà com a fals. Van anomenar a aquest hipotètic
esdeveniment “la inversió”.
Aquí tenim una mirada dolenta a la nostra nova irrealitat postinversió, en la qual les mètriques, les empreses, el contingut, les
persones, fins i tot nosaltres, són qüestionables. Quantes vegades durant el darrer any ens hem preguntat en línia per demostrar que som un ésser humà? Mireu, les mètriques són falses;
les persones són falses; les empreses són falses; el contingut
és fals; nosaltres mateixos som falsos. Us recomanem l’article
How Much of the Internet Is Fake? Turns Out, a Lot of It, Actually, escrit per Max Read i publicat per Intelligencer. CLIQUEU
AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Google News Lab aposta pel
videoperiodisme

El Grup Comunicació 21 renova els
seus webs

La Google News Initiative (GNI) ha anunciat que finançarà amb
25 milions de dòlars projectes presentats pels mitjans de comunicació sobre innovació en el món del vídeo en línia i el videoperiodisme. Els 87 projectes triats provenen de 23 països
diferents i representen una àmplia varietat de mitjans (televisions, mitjans locals, agències, etc.) però que comparteixen el
periodisme de qualitat i l’esperit d’innovació. A Espanya, s’han
seleccionat Europa Press i lasexta.com.

El Grup Comunicació 21 posarà en marxa, a partir del 21 de
gener, uns nous webs que interconnectaran les diferents publicacions del grup: Línia, loMejor, Comunicació 21, Cultura 21 i
L’Exterior (el nou web de Comunicació 21).

Europa Press crearà a YouTube una xarxa nacional de videoperiodistes mòbils. Un canal obert a col·laboradors, institucions i
ciutadans que serveixi d’aparador professional per als creadors
de contingut. La Sexta, d’altra banda, treballarà en un projecte
per desgranar totes les claus de l’actualitat. Quantes vegades
t’has preocupat per entendre la factura de la llum, la violència
masclista o el futur de les pensions? laSexta t’ho explica amb
dades, amb context, amb experts. Podeu ampliar la informació
des d’aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’objectiu és fer més fàcil i accessible la navegació entre publicacions temàtiques i de proximitat, combinant aquest doble
vessant que caracteritza el Grup. Per fer-ho, s’han dissenyat
uns webs àgils, minimalistes, que s’adapten a totes les pantalles i que prioritzen la fotografia i la claredat.
El director editorial de la xarxa de periòdics Línia, Arnau Nadeu,
explica que han intentat “traslladar a la pantalla el que ja estem
fent a les edicions impreses dels Línia, on hem aconseguit uns
nivells alts en disseny gràfic”.
Per cert, l’Enquesta de Serveis Municipals de l’Ajuntament de
Barcelona ha deixat xifres destacables de consum de diaris en
paper gratuïts arreu de la ciutat. Un 10,1% del total dels en-
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questats assegura que llegeix premsa impresa gratuïta, segment que ocupen majoritàriament 20 Minutos i la xarxa de periòdics hiperlocals Línia -dos mitjans associats a l’AMIC-. (Font:
Redacció AMIC)
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Les previsions d’inversió dels
anunciants es desplomen
Per Reason Why

Les estimacions dels anunciants respecte a les previsions
d’inversió publicitària en mitjans cauen en la recta final de l’any.
Els panelistes de Zenthinela (directius d’empreses anunciants)
estimen que la inversió publicitària creixerà només un 2% el
2018. Aquest nombre representa una caiguda considerable respecte a les xifres que es manejaven durant l’onada anterior, al
mes de juny, quan es van xifrar en el 3,4%. Aquesta caiguda de
1,4 punts pot ser degut a la incertesa generada pel conflicte de
Catalunya i la complexa estabilitat de l’actual Govern.
Les previsions d’inversió en Mitjans Convencionals creixerien
aquest any un 2% si es compleixen les previsions. Mentre que
les expectatives per Mitjans no convencionals es mantenen
en un creixement de l’1,1%. Si es compleixen les dues previsions, la inversió total en mitjans aconseguiria aquest any els
12.471.000 d’euros, un 1,5% més que el 2017.
Després d’un començament d’any molt irregular, la inversió va
experimentar un cert repunt al final del primer semestre, impulsada per la celebració del Mundial de Futbol. L’estiu i els mesos
posteriors han rebaixat clarament les expectatives , però encara s’espera cert moviment de recuperació en els últims mesos
amb les campanyes del Black Friday i el Nadal.
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Un 61% dels panelistes creuen que el canvi de Govern a l’estat
no està influint en l’evolució de la inversió publicitària. Però dels
que sí que creuen en aquesta influència, són una àmplia majoria els que pensen que ho fa de forma negativa.
També podria estar influint en la evolució de la inversió el conflicte que des de fa temps es viu a Catalunya. En aquest cas
s’utilitza un “índex de preocupació” que va de 0 a 100. Al juny
va disminuir lleugerament i es va situar en 49,4 punts. En no
produir-se cap tipus d’avenç cap a la resolució del conflicte, la
preocupació augmenta i l’índex se situa ara en 58 punts.
Després de l’estiu s’han deteriorat greument les percepcions,
tant sobre la situació econòmica com sobre el mercat publicitari. Tots dos índexs pateixen caigudes i se situen en valors negatius. L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) cau
66,7 punts, dos terços de l’escala que s’utilitza, i es queda ara
en -10,0. És el valor més baix des de juny de 2013.
També cau amb força L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari). Tot i que el descens és una mica menor, perquè ja havia
caigut al juny, el resultat final és pitjor: l’índex es queda a -17 després de caure 47 punts. És el pitjor valor des d’octubre de 2013.

Previsions per mitjans
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Els majors creixements d’inversió s’esperen per als Mitjans
Digitals: Mòbils, Internet, Canals de Pagament de Televisió i
Publicitat Exterior Digital. També creixen, encara que per sota
de la mitjana del mercat, Ràdio, Exterior, Cinema i Televisió Generalista. Les previsions per a Mitjans Impresos es mantenen
negatives.
La major diferència respecte al juny es produeix en la previsió
que fa a Televisió generalista, que cau tres punts. La major variació positiva es refereix als Suplements que, tot i mantenir la
pitjor previsió, milloren 1,6 punts. De la inversió captada pel Vídeo en línia , un 47% correspon al Vídeo In Stream (pre, middle
i post roll); un 35% es dirigeix al Vídeo In banner; i el 18% a
Vídeo outstream (inText, inImage, InRead...).
Per 2019 els panelistes esperen un creixement del 1,9%, basat
sobretot en el creixement dels mitjans digitals. La inversió en
àudio en línia representaria ara un 5,7% de la inversió en publicitat digital (sis dècimes més del que s’estimava al juny). La
Publicitat Programàtica segueix creixent, però a un ritme una
mica menor que en anys anteriors, s’estima que representa un
21,6% de la inversió en publicitat digital.

La inversió en Branded Content creixerà amb força aquest any
i els propers segons l’opinió de la major part dels panelistes de
Zenthinela.
Les previsions d’inversió publicitària per 2019.- En una situació tan canviant és molt complicat elaborar previsions a curt
termini. I fer previsions a termini més llarg es converteix en un
problema difícil de resoldre, que acaba portant a xifres continuistes.
Però per a 2019 els panelistes esperen un creixement del 1,9%,
sustentat bàsicament pel creixement dels mitjans digitals. Si
ens apartem dels Mitjans Convencionals, crida l’atenció que la
partida de màrqueting per a la qual s’espera major creixement
en 2019 és la de Promocions i ofertes basades en preu, que sol
créixer especialment en les fases negatives del cicle econòmic.
(Infografies: Programa Publicidad i Reason Why)
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Expectatives pessimistes dels
directors de màrqueting en inversió
publicitària per 2019

en diferents sectors d’activitat i en comparació amb els resultats
obtinguts en el període anterior -segon semestre de 2018-.
L’índex constata que els valors són semblants als del període
anterior, però segueixen estant per sota del que havien estat les
expectatives del període 2015/2017. Gran Consum és el sector
amb millors expectatives en relació al volum de vendes i el de
Salut en inversió publicitària.
L’índex també mostra que els directors de màrqueting són
menys optimistes que fa sis mesos: un 45% dels panelistes
es declara més pessimista. No obstant això, tot i aquestes dades, el 43% dels participants en l’IEDM declara que el semestre
en curs ha tingut un comportament relativament normal. En el
repartiment de la inversió publicitària en mitjans offline davant
online s’observa un augment del 40% o més , en relació als
valors observats en l’informe anterior.

L’Associació de Màrqueting d’Espanya, en col·laboració amb
l’empresa d’investigació de mercats GFK, ha fet pública la Onada XXV de l’Índex d’Expectatives dels Directors de Màrqueting
(IEDM). L’indicador mostra les tendències que els professionals
del màrqueting detecten per al primer semestre de l’any 2019,

L’índex també ha recollit dades relatives a les possibles incerteses econòmiques que poden afectar més a les activitats de
màrqueting ja que el cicle pot ser positiu o negatiu i avançar cap
a un costat o un altre, però “el pitjor és tenir incertesa, ja que
no saps quina direcció prendre”. Per sobre del 60% d’incidència
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apareix la situació de Catalunya, la previsió de creixement
econòmic a Espanya, la situació de la Unió Europea i una possible pujada de tipus d’interès.
En valors, només suposant el 30% de respostes, figuren: un
avenç en les eleccions, la corrupció, l’increment del salari mínim i l’increment de l’IRPF. I en valors molt curts, estaria tot
el relacionat amb l’àmbit internacional: Brexit, relacions USAXina, etc. Els panelistes han respost també a quina visió tenen
de manera global en el semestre que ve en comparació amb
l’actual: el 24% d’ells es manté optimista i creu que les coses
vagin a millor, mentre que el 35% creu que el primer semestre
de 2019 anirà a pitjor i el 41% opina que serà igual.
Us oferim l’Onada XXV de l’Índex d’Expectatives dels Directors de Màrqueting. CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: GFK)

La indústria publicitària s’enfronta
a un 2019 amb diversos canvis
regulatoris
La indústria publicitària ja va tenir un 2018 caracteritzat per la
incertesa legal que va generar l’aprovació el passat mes de
maig del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD).
Al principi, diverses veus del sector auguraven una caiguda de
la inversió publicitària digital, situació que finalment no ha estat
tan dramàtica. Per 2019 també hi ha diversos aspectes legals
que preocupen als principals actors de la indústria publicitària.
Un d’ells deriva precisament del RGPD. Serà durant l’any 2019
quan s’espera que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
publiqui l’actualització de la Guia sobre l’Ús de les cookies a
la llum de les exigències del RGPD i la LOPD sobre aquest
tema. L’anterior data de 2013, per la qual cosa, amb la nova
normativa en protecció de dades, ha quedat desfasada. També
en matèria de protecció de dades està pendent l’aprovació del
Reglament d’e-Privacy.
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En un altre ordre de coses, les agències publicitàries que
operen a Espanya estan preocupades davant la redacció de
l’Avantprojecte de Llei sobre determinats serveis digitals, que inclou gravar els serveis de publicitat en línia, els d’intermediació
en línia i els de transmissió de dades a aquelles empreses amb
un import net de ingressos superot els 750 milions d’euros i
l’import total d’ingressos derivats de prestacions de serveis digitals subjectes a l’impost superi els 3 milions d’euros. L’impost
afectaria al 3% dels ingressos de les empreses que compleixin
aquests requisits. Entre elles estarien, per exemple, WPP, el
grup Publicis o Omnicom, entre d’altres.

voquen per la normalització dels ‘chatbots’ o la realitat virtual
mentre altres aposten pel vídeo i les recerques per veu. Són
tantes les veus que han opinat i les tendències que circulen per
la xarxa que Cyberclick ha volgut reunir les més innovadores en
un llibre gratuït titulat “50 Tendències i Prediccions de Màrqueting Digital 2019”.

Finalment, el sector recorda que l’impost conegut com la “Taxa
Google” és susceptible de “danyar la competitivitat de les empreses espanyoles i generar situacions no desitjades d’imposició
en cascada i doble imposició”. (Font: Dircomfidencial)

Les 50 tendències de màrqueting
digital per a 2019
Els experts ja s’han atrevit a pronosticar les tendències que
marcaran el futur d’aquest any en màrqueting digital. Uns ad-

Moltes d’elles són fruit de l’experiència del seu equip que s’ha
atrevit a pronosticar les novetats més rellevants per al sector,
ajudant-se també d’altres fonts expertes per elaborar el com-
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pendi. Algunes de les tendències presentades es prolongaran
en el futur i les veurem consolidades més endavant, el 2020 o
2021. D’altres, en canvi, es consolidaran durant el proper any;
tot dependrà del sector, l’evolució del mercat i la inversió de les
empreses. “La transformació digital de la societat i de les empreses ja és una realitat, les noves funcionalitats tecnològiques
estan revolucionant la majoria de sectors. En els propers anys,
el creixement de les empreses dependrà de la seva capacitat
per preveure el canvi tecnològic en el seu sector. Amb aquesta guia els editors volen ajudar els professionals a identificar
aquelles novetats tecnològiques en l’àrea de màrqueting que
poden disrumpir la seva empresa”, segons apunta David Tomas, CEO de Cyberclick.
L’ebook ofereix un primer capítol de tendències generals, seguit
de set seccions específiques que revelen les novetats en Social Ads, Email Màrqueting, SEO, SEM, Data Science, Màrqueting de Continguts i Inbound Màrqueting. Podeu fer-vos amb
aquest llibre electrònic CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: Dir&Ge)

Evil Love llança la nova campanya
dels albergs de Catalunya
La nova campanya de l’Agència Catalana de Joventut convida
a viatjar més, a fer-ho cada dia. De fet, és més que una invitació, és la Nova Llei agost. L’espot, creat per l’agència Evil Love,
ofereix la visió dels joves sobre la Generalitat de Catalunya i la
seva burocràcia. Tot això amb un to divertit i proper.
El desplegament en mitjans inclou canals impresos, radiofònics, televisius i digitals. En aquest últim àmbit s’ha creat un microsite per a l’ocasió que apareixerà durant la primera fase de
la campanya a la web xanascat.gencat.cat. Aquesta campanya
és al seu torn la presentació de la nova imatge de Xanascat,
que va des el logotip i tota la seva identitat corporativa fins a les
millores dels propis albergs. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Mindshare i Equmedia guanyen el
compte de mitjans de la DGT
L’agència de mitjans de GroupM es farà càrrec el 2019 de la
campanya divulgativa de la Seguretat Viària de la DGT i també
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per a la Setmana Santa de 2020. Es tracta d’un contracte de 7
milions d’euros pel qual han lluitat un total de 12 agències de
mitjans que formen part del pool de proveïdors publicitaris de
l’Administració General de l’Estat. Equmedia, per la seva banda, gestionarà la campanya divulgativa de la DGT de l’any que
ve en ràdio i en xarxes socials i també per a la Setmana Santa
de 2020, un contracte valorat en 3 milions d’euros.
Per a aquest any, el Pla de Comunicació del Govern espanyol
establia un increment notable del pressupost per a la campanya
de la DGT, fins als 13 milions d’euros, un 44% més que el 2017.
De executar-se en la seva totalitat, tornaria a ser, amb diferència, l’acció publicitària més cara de l’Administració central. La
segona és la de l’Agència Tributària, amb 9 milions d’euros.
(Font: Dircomfidencial)

Arena Media i Contrapunto BBDO
guanyen el compte publicitari de
Correus
Correus ja ha resolt el seu concurs d’agències publicitàries que
va iniciar el passat mes de juliol i ha decidit lliurar el seu compte

de mitjans a Arena Media i la creativa, a Contrapunto BBDO.
Aquestes dues agències se’n porten una compte valorat en 20
milions d’euros, sempre que el contracte es prorrogui els dos
anys previstos com a màxim.
En el primer any, l’import del compte és de 10,7 milions d’euros,
dels quals 9,5 milions d’euros corresponen a la compra de
mitjans; mentre que la creativitat seran 1,1 milions d’euros
anuals. Amb això, Correus ha passat a ser la tercera empresa
pública amb més pressupost publicitari, ja que la que li ha tret el
lloc –Renfe- ha comptat aquest any amb 14,8 milions d’euros.
En aquest camp, la líder destacada segueix sent Loterias, que
gaudeix d’un pressupost per a publicitat de 63.900.000 d’euros.
(Font: Control Publicidad)

Havas Media s’adjudica el compte de
mitjans de la Loteria Nacional
Havas s’ha imposat a altres nou agències, a l’haver presentat
l’oferta més competitiva. Es fa d’aquesta manera amb un contracte valorat en 7,4 milions d’euros, 13,5 milions en el cas de
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prorroga d’un any. La durada del contracte serà d’un any, tot i
que si es donen les condicions, es pot allargar un altre any més.
El contracte comprèn els diferents jocs de la Loteria Nacional,
excepte els sortejos extraordinaris de Nadal (El Gros i El Niño).
L’agència serà la responsable de planificar les campanyes
corresponents als sortejos ordinaris que realitza Loteries tots
els dijous i dissabtes, els especials del mes, Creu Roja i Associació Espanyola contra el Càncer; així com els extraordinaris
d’hivern, de sant Valentí i del dia del Pare. (Font: Ipmark)
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Tendències tecnològiques que arriben
per a quedar-se
Per El Publicista

digital i l’opinió d’experts per a realitzar prediccions sobre els sis
àmbits tecnològics anteriors. L’estudi ha estat elaborat després
de l’anàlisi de mil milions de converses de consumidors a twitter,
entre 2017 i 2018, centrades en tecnologia, juntament amb la
valoració de més de 25 líders de l’àmbit tecnològic de tot el món.
Popularització de la intel·ligència artificial: Les marques que
utilitzen la IA per estar presents en context de la vida real o participar en converses detallades i explicatives seran les reines
de la corona a aquest any. Les converses sobre aquest tema
van augmentar un 54% a twitter de 2017-2018.

D’acord amb l’informe “Tech Trend 2019: The Fads, The Fears.
The Future”, la IA, les mesures en protecció de dades, el blockchain, la realitat augmentada, el Iot, les teles intel·ligents i els
tejitos electrònics acabaran d’envair aquest 2019
Elaborat per Fleihsman Hillard, consultora integrada al grup de
comunicació Omnicom PR Group, l’informe analitza la conversa

Seguretat i protecció de dades: El 80% dels consumidors
qualifica la seguretat i la protecció de les dades com a “molt
importants”, només per davant de l’atenció mèdica i l’educació
al Regne Unit i la salut i la llibertat d’expressió als Estats Units.
Les mesures de protecció de dades responsables seguiran sent
una tendència destacada.
Analítica augmentada, expandint la intel·ligència humana: L’analítica augmentada es generalitzarà. El potencial de la
intel·ligència artificial per millorar la intel·ligència humana en
lloc de reemplaçar és central: els consumidors volen entendre
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el que significa l’analítica augmentada per si mateix i el que
significa contra altres grans tendències de la tecnologia.

Us oferim sencer l’estudi Tech Trends 2019: The Fads. The
Fears. The Future. CLICAR AQUÍ (Infografia: Pixabay)

Oportunitats del blockchain: Més enllà de les moneda digital,
el blockchain podria expandir-se, donant suport desenvolupaments com les ciutats intel·ligents i la transformació digital. La
participació en el volum de discussions va augmentar un 52%
entre 2017 i 2018, i l’oportunitat d’una conversa més profunda i
amb més visió de futur està creixent.

Poynter Institute presenta una
selecció de deu eines periodístiques

Realitat augmentada i l’internet de les coses, noves experiències del client: La realitat immersiva transformarà nous
sectors. Realitats virtuals, augmentades i mixtes s’uniran per
crear noves experiències per als consumidors i lliscaran encara
més en àrees com el comerç minorista, la fabricació i l’atenció
mèdica. Tot això juntament amb l’adaptació a la llar de l’IOT
oferirà un destacat canvi en la societat.
Les teles intel·ligents i els tèxtils electrònics: La conversa
sobre teles intel·ligents ha augmentat un 11% en els últims 12
mesos i un 13% les converses sobre els exosquelets, que també arribaran a les passarel·les i els passadissos dels grans magatzems i prometen ser una revolució en la indústria.

El periodista responsable de la informació sobre eines digitals
del Poynter Institute, Ren LaForme (@itsren), ha presentat una
selecció de deu eines periodístiques destacades d’aquest any
2018. Us oferim les eines incloses a la llista, on es descriuen de
manera detallada:
• Google Dataset Search: recopilació de dades de diferents
fonts d’informació disponibles a internet. Gratuïta.
• Headliner: permet crear de manera gratuïta vídeos per a les
xarxes socials. Utilitzada per creadors de podcasts, editors o
emissores de ràdio. Entre els formats que ofereix es troben els
audiogrames, les transcripcions de vídeos, vídeos amb textos
animats o vídeos amb imatges d’estoc gratuïtes. Aquí es poden
veure nombrosos ejemples.
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• Currents: eina oferta per la companyia Parse.ly que analitza els temes que s’estan consumint en mitjans online en cada
moment.

• Nudge: connector de Chrome que ajuda l’usuari a controlar
i limitar el temps que dedica a determinats llocs web o continguts. L’objectiu és que l’ús d’internet sigui “menys addictiu”.

• Account Analysis: eina que permet analitzar comptes de
Twitter.

• Lastpass: eina de seguretat per a la gestió de contrasenyes.
Costa dos dòlars al mes.

• Toby: connector del navegador Chrome que permet guardar
i organitzar pàgines web i compartir-les amb el teu equip. Star.
Me és una bona alternativa i està disponible per a qualsevol
navegador.

En la seva llista, LaForme ofereix una relació addicional de recursos digitals útils. Podeu llegir el treball sencer en aquest
link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

• Descript: eina de transcripció de vídeos o podcasts. Ofereix
diversos plans de preus.
• Privacy Badger: plugin per al navegador que bloqueja el monitoratge de la nostra navegació per part d’anunciants i terceres parts. Ofert de manera gratuïta per l’Electronic Frontier
Foundation.
• Otter: una altra eina de transcripció d’àudio que ofereix fins a
600 minuts de transcripció gratuïta cada mes.

Yandex, el cercador d’imatges precís i
ràpid
La cerca inversa d’imatges ens permet pujar una fotografia i
trobar altres imatges similars. És una eina molt útil per a multitud de tasques; des de trobar una altra perspectiva, conèixer
qui més l’ha publicat o obtenir informació sobre el que apareix
a la imatge.
Google permet aquesta cerca inversa des de fa anys, però altres cercadors també la tenen disponible. Un d’ells és Yandex,
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el cercador rus que com el seu competidor nord-americà, és un
gegant que els seus serveis abasten molt més que la recerca
d’informació. Yandex, però, ofereix resultats força més precisos
i ajustats.
La cerca inversa de Yandex supera clarament a Google i Bing.
Mentre Google ofereix resultats d’edificis amb llums en plena
nit, Yandex encerta de ple amb la Torre Agbar de Barcelona.
En aquest cas, per exemple, si pugem una fotografia de la Torre Agbara, Google ens recomana imatges d’altres edificis amb
una forma similar però Yandex no només encerta millor en els
colors, sinó que realment totes les fotos corresponen al mateix
edifici.
El cercador de Google encerta correctament en identificar objectes com un arbre o una fruita, també si ara la foto correspon a un centre comercial. Però quan es tracta d’especificar,
Google sembla quedar-se a la superfície mentre que Yandex
no té problemes a oferir-nos informació just del producte pujat.
Sibir és el nom que rep el cercador d’imatges invers de Yandex. L’algoritme de Yandex es basa principalment en la rellevància de les imatges, així com en dades que inclouen un patró
d’autenticitat, resolució i informació associada. (Font: Xataka)

Motion converteix qualsevol imatge
en una animació geomètrica
Motion és una eina per crear “animacions geomètriques”. El
que fa és utilitzar tècniques de aprenentatge automàtic per
generar formes geomètriques que s’ajustin a les línies i colors
d’una imatge. És a dir, li lliurem una foto o il·lustració estàtica i
el programa ens torna un GIF animat una mica abstracte, que
depenent com se’l vulgui veure, té fins a un toc artístic.
Els seus creadors descriuen Moption com “una exploració de
la geometria, el vídeo i el machine learning”. La inspiració ve
de Primitive, una aplicació per macOS que recrea imatges a
partir de vectors geomètrics. I també del projecte de codi obert
Geometrize, que fa bàsicament el mateix. Amb l’ajuda de tecnologies obertes com FFmpeg, i ImageMagick són capaços de
convertir les imatges estàtiques en animades i oferir aquest resultat interessant. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Google llança Chrome Canvas: una
nova aplicació web de dibuix

Amb el desenvolupament de Chrome US i els dispositius amb
introducció amb stylus, Google sembla estar prenent el mateix
camí que fa anys van començar Samsung, Apple o Microsoft,
i vol un tros del mercat del dibuix a mà i dels esbossos ràpids.
Per a això, ha llançat Chrome Canvas, una aplicació web progressiva que per la seva URL canvas.apps.chrome sembla
una extensió, però no ho és.

Està pensada per “instal·lar-se” a la pantalla d’inici de qualsevol terminal Android amb Chrome o succedanis de Chromium.
No obstant això, tot navegador que suporti WebAssembly, com
Firefox, permetrà dibuixar sobre Chrome Canvas, que compte
amb una interfície molt neta que permet seleccionar les eines
(pinzells i goma d’esborrar) més bàsiques, els colors amb els
quals traçar i opcions de desfer i refer. És a dir, pràcticament el
mateix que els menús que estan afegint tots els fabricants en
fer captures de pantalla.
A més de dibuixar sobre fons blanc, que serà el més comú,
Chrome Canvas també permet importar imatges per anotar sobre elles o continuar un dibuix anterior, i gràcies a la seva integració amb el compte de Google guarda automàticament tot el
que fem. Per poder gaudir dels continguts en altres mitjans, exporta a PNG, de manera que les creacions es poden compartir
amb bona qualitat. Chrome Canvas també sorprèn per la seva
velocitat. (Font i il·lustració: The Verge)
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Estratègia digital per al 2019: estudis
de casos de cinc diaris destacats
Per Mary-Katharine Phillips / Twipe Digital Publishing

A mesura que finalitzeu la vostra estratègia 2019, tenim les millors pràctiques dels principals editors d’Europa, Estats Units
i Àfrica resumits en cinc estudis de cas. Veure com The New
York Times, De Telegraaf. Ouest-France, The Guardian i Tiso
Blackstar Group estan planificant per al 2019.

1. Concentreu-vos en el compromís, no només en la conversió (The New York Times)
Per garantir que els nous lectors es mantinguin compromesos
amb el contingut, The New York Times ha posat èmfasi en crear
nous subscriptors per tenir èxit. Han creat un equip de 10 persones per centrar-se únicament en els primers 90 dies de subscripció d’un nou lector. Part d’aquest esforç ha vist la creació de
“noves guies del lector” per mostrar als nous subscriptors com
treure el màxim partit al nostre producte. Llegir més.
2. Construeix lleialtat amb ofertes de subscripció a llarg
termini (De Telegraaf)
En analitzar les taxes de conversió de les subscripcions, era
molt clar que les subscripcions a curt termini i les subscripcions
a assaigs no van donar lloc a relacions sostingudes a llarg termini, tot i que va costar molt a l’organització. D’altra banda, la
taxa de canvi de les subscripcions a llarg termini és significativament menor. En un moviment atrevit, De Telegraaf va deixar
d’oferir les seves subscripcions a curt termini. Contra les pràctiques convencionals de la saviesa i la indústria, van començar
a oferir subscripcions a llarg termini. Aquest moviment ha tingut
un èxit particular, el que suposa un augment del 66% de les
subscripcions interanuals. Llegir més.
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3. Aprofita nous moments de consum (Ouest-França)
Ouest-França va començar a sentir una nova tendència en els
hàbits de lectura del públic, amb més lectures a la nit. Sabien
que volien aprofitar aquest nou moment de consum, de manera
que van crear una nova edició per satisfer les necessitats canviants dels lectors. L’édition du Soir, que es publica cada setmana a les 6 PM, està optimitzada per als interessos dels lectors
durant aquest període de temps, amb més jocs i trencaclosques
per ajudar els lectors a relaxar-se. Llegir més.
4. Fer decisions basades en dades (The Guardian)
L’equip ha provat diferents missatges per conduir registres,
aprenent que mentre la missatgeria centrada en la seva història treballa per fomentar donacions puntuals, no va afavorir la
inscripció. En lloc de canviar a missatgeria que destaca el cost
de crear periodisme de qualitat, ha millorat el seu programa de
membres. També s’ha provat la ubicació del missatge, incloses
les ubicacions dels anuncis, a la part inferior dels articles i les
finestres emergents mostrades als visitants amb bloquejadors
d’anuncis activats, l’última de les quals va ser especialment
efectiva. Llegir més.

5. Torna a la publicació basada en edicions (Grup Tiso
Blackstar)
Vam fer molta investigació i descobrim l’aparició de l’edició digital com una tendència. Havíem estat veient la Matinale i
l’Espresso des de fa temps: em va encantar la idea d’un producte de subscripció que va comissariat una sola dosi de notícies al dia, i clarament el seu èxit va indicar un mercat de notícies destil·lades. Tot i que el model que emetem era Spiegel
Daily: estimava el disseny, les etiquetes d’ancoratge i el format,
així que és on ens vam instal·lar. Llegir més. (Infografia: Before Communication)

Segons l’editor de The New York
Times: “El món no necessita més
món, sinó millor periodisme”
Els anys de més gran duresa per a la indústria de
la premsa escrita també
han suposat els de més
confusió. En la carrera per
un model basat en l’escala
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d’audiències molts mitjans s’han lliurat a la producció i publicació frenètica de continguts, en detriment de la qualitat de la
marca. Tot amb l’únic objectiu de generar el major volum de
trànsit possible.
L’actual model està en regressió, bé per la necessitat de trobar
una alternativa al negoci publicitari o per la volta al periodisme
de “qualitat”. Així ho creu i declara AG Sulzberger, l’editor de
The New York Times , en el discurs que dirigeix anualment als
seus empleats. Un dels símptomes del canvi es manifesta en
la relació entre audiència i mitjà. “La gent ja no vol llegir les
notícies d’una font i veure les notícies d’una altra persona. Les
persones està buscant una única font en què puguin confiar”.
D’aquesta primera tendència es desprèn una fatiga per part
dels lectors davant la multiplicitat de fonts informatives. I més
important encara, constata que l’auge del fenomen de les fake
news està reforçant la confiança en mitjans. Aquest punt està
en correlació amb el volum de publicacions diàries en premsa
digital on, si bé sembla que darrerament s’està aixecant el peu
de l’accelerador, encara segueix sent molt elevat. Sobre aquesta qüestió, Sulzberger sosté que “el món no necessita més contingut”, si no “gran periodisme”.

“Hi ha prou perspectives, podcasts de xat i vídeos de Youtube
per aguantar fins l’apocalipsi”, destaca l’editor de The New York
Times. En canvi, afegeix que sempre hi haurà una gran demanda d’històries originals i anàlisi profunds que aportin matisos
i una major comprensió . En la seva opinió, aquesta és la via
periodística que ha permès al diari arribar a quatre milions de
subscriptors digitals de pagament. (Font: Dircomfidencial – foto:
NYT)

L’AMIC visita el conseller de
Polítiques Digitals i Administració
Pública, Jordi Puigneró
Dimarts, el president de l’associació d’editors AMIC, Ramon
Grau, acompanyat dels membres de la junta Pau Brunet, vicepresident primer; M. Carme Rodríguez, vicepresidenta segona;
Ramon Torrents, tresorer; Joan Camp, vocal; i Josep Ritort, secretari general, van realitzar una visita institucional a la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública.
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L’ús del català a internet es continua
desaccelerant
L’ús de la llengua catalana a la xarxa continua amb el seu creixement anual, però el 2018 ho ha fet més lentament que mai,
segons el baròmetre impulsat el 2002 per WICCAC (Webmàsters Independents en Català de Cultura i d’Àmbits Cívics), el
qual analitza la presència del català als webs de grans empreses i organitzacions radicades a Catalunya o que hi ofereixen
els seus productes i serveis.
En la trobada amb el conseller, Jordi Puigneró, i membres del
seu equip, l’AMIC va presentar l’associació formada per més
de 330 mitjans impresos i digitals, les seves activitats i els nous
projectes de futur, molt encaminats en l’àmbit tecnològic i digital.
Des de la conselleria a més a més de voler conèixer la realitat
actual dels mitjans de proximitat i veure com es veu el futur del
sector, van explicar les actuacions i objectius per als propers
exercicis. La trobada va finalitzar amb un repàs a temàtiques de
debat i anàlisi com la ciberseguretat, les tecnologies smart i les
infraestructures al territori. (Font: Redacció AMIC)

El 2018 s’ha tancat amb un nou màxim històric malgrat la desacceleració, amb un 65,50% de mitjana d’ús del català a internet al desembre. Aquest percentatge suposa un augment interanual de 21 dècimes respecte al 2017, el més baix des de que
es va posar en marxa aquest baròmetre. A banda, en l’any que
acabem de deixar enrere s’ha registrat una mitjana del 65,38%
en l’ús de la llengua catalana a la xarxa, només 19 dècimes
més que al 2017, i també suposa l’increment més petit des de
que s’analitzen les dades.
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La salut del català a internet varia depenent del sector (WICCAC
n’analitza 35). A 31 de desembre de 2018, l’àmbit de diaris, revistes, agències i digitals registrava un ús de la llengua catalana
del 75,29% (un retrocés de 2,73 en comparació al 2017), mentre
que en el de ràdio, televisió, grups de comunicació i productores
era del 71,70% (+1,89). Per la seva part, al sector informàtica, internet i TIC el percentatge era del 63,45% (+0,37), i al de telecomunicacions, electrònica, telefonia mòbil i tecnologia del 43,75%
(repeteix resultat). (Font: Comunicació 21)

Segona edició del llibre The Data
Journalism Handbook
L’European Journalism Center (EJC) i la Google News Initiative han publicat la segona edició del llibre The Data Journalism
Handbook. La primera edició d’aquest llibre va esdevenir una
gran aportació didàctica al món del periodisme de dades.
Aquest segon volum intenta respondre preguntes clau, com:
Què és el periodisme de dades? Per a què serveix? Què podria
fer? Quines oportunitats i limitacions té? Qui i què està involucrat a fer-ho i fer-ne sentit?.

De moment hi ha disponibles 22 capítols d’aquesta segona
edició que El Butlletí us ofereix gratuïtament CLICANT AQUÍ.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El MAC anuncia un premi per a
mitjans de proximitat
El Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) celebrarà el mes de
juny de l’any vinent el seu vintè aniversari. Dues dècades de
prospecció del sector, d’estímul a la producció, de presentacions de novetats tecnològiques i d’intercanvi d’idees i de continguts. El MAC 2019 vol incidir de forma especial en el marc en
el qual va néixer aquesta trobada professional: la comunicació
de proximitat i el territori. Per aquest motiu una de les principals
novetats és la creació d’una nova categoria de Premis MAC que
reconeixeran la tasca dels mitjans de proximitat en l’àmbit de la
ràdio i la televisió. Durant aquest trimestre es comunicaran les
bases i s’obrirà el període de recepció de candidatures. Trobareu més informació AQUÍ. (Font: Audiovisualmac)
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Convocat el 5è premi de periodisme
de les Terres de l’Ebre

gratuïtes, molt senzilles i intuïtives per millorar la nostra comunicació.

La demarcació de les Terres de l’Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha obert la convocatòria de la cinquena edició
del premi que convoca anualment amb l’objectiu de reconèixer
el millor treball periodístic de contingut relacionat amb el territori. Els treballs que optin al cinquè Premi Terres de l’Ebre de
Periodisme han d’haver estat publicats o emesos entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2018, i el termini de presentació
finalitza el 16 de març. La dotació per a la persona guanyadora
del premi és de 1.000 euros per a col·legiades i de 750 euros
per a no col·legiades. (Font: CPC)

Webinar: Community Manager & Social Media Strategist,
una parella social.- On line. Dimecres 16 de gener (de 20:30h
a 21:30h) - Són molts els perfils que les xarxes socials han
fet aparèixer, cadascun amb un nom i una funció diferents. El
Social Media Strategist és el responsable de l’estratègia, el
cervell de l’operació. El Community Manager l’executa i arriba a l’audiència. No és comprensible l’existència de l’un sense
l’altre. La Pilar Yépez ens explicarà els dos perfils en profunditat
i com construir una parella social perfecta.

Formació al Col·legi de Periodistes
Aprèn a fer infografies fàcils per a xarxes socials.- Barcelona. Dilluns 14 de gener (de 15:30h a 20:30h) - Cada cop és
més important conèixer eines que ens permetin fer infogràfics,
gràfics animats i interactius, convertir les nostres fotos en imatges interactives i crear vídeos. En aquest curs, a càrrec de Jordi
Català, aprendrem a fer servir quatre eines fonamentals, totes

Personal Branding 3.0.- On line. Del dijous 17 de gener al 14 de
febrer (12 hores) - En aquest curs totalment on line, dissenyat per
Chal Jiménez, aprendrem a definir la Marca Personal, a concretar
els valors afegits i punts forts i a planificar l’estratègia i accions de
comunicació, promoció i vendes, amb una tutoria personalitzada.
També es mostrarà com desenvolupar les competències digitals i
de networking per fer front al nou mercat laboral canviant.
Producció de vídeos per a xarxes socials.- Barcelona. Dilluns 21 i 28 de gener (de 16:00h a 20:00h) - Tots sabem que el
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vídeo és el gran protagonista com a format en xarxes socials.
En aquest curs abordarem, de la mà d’Enrique San Juan, 5
tipus de vídeos que pots crear fàcilment per a les teves xarxes
socials i aprendrem quines eines es necessiten per produir-los.
Redacció de discursos.- Barcelona. Dimarts 22 i 29 de gener
(de 15:30h a 18:30h) - A través d’aquesta formació impartida
per Montse Sanahuja, els assistents coneixeran els aspectes
formals a tenir en compte a l’hora de redactar un discurs i, alhora, aprendran tècniques per generar empatia entre l’auditori,
despertar interès i fer que els missatges clau siguin memorables.
Explicar amb històries. Storytelling per a periodistes emprenedors.- Barcelona. Divendres 25 de gener (de 09:30h a
13:30h) - “L’art de construir històries” ha demostrat ser eficaç a
l’hora de generar relats memorables, fàcils de compartir i prou
emocionants com per captar l’atenció del públic, mobilitzar recursos i persuadir persones. Aquest curs, a càrrec de Mario Sorribas i Francesc Ponsa, plantejat des d’una perspectiva teòrica
i pràctica, ofereix una definició del concepte i tècniques concretes per aplicar-lo en tres àmbits: periodístic, polític i empresarial

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. 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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“Influencers” de barri
Per Lucía Mbomio / El País Madrid

Tot va començar amb un Monopoly i no amb una partida, precisament, sinó amb el somni d’un poble de tenir una casella en
el conegut joc de taula. I ho van aconseguir. Ni més ni menys
que 346.983 vots van tenir la culpa que Alcorcón aconseguís
sumar-se a la llista de grans ciutats que componen aquest tauler. Però darrere de la victòria no només hi van ser el coratge i
l’amor al municipi dels seus habitants, també hi va haver persones que van decidir prendre’s seriosament el repte i mobilitzar la gent perquè votessin: Jorge Baquero, @baquerator a

Twitter, o @Hardcorcon, que prefereix mantenir la seva identitat
oculta, van ser dos d’ells. Recentment, han rebut un premi que
l’Associació d’Empresaris i Professionals de la localitat (AEPA)
ha lliurat a diversos herois anònims, per això i per estar a un
pas de la notícia.
Si bé és cert que la premsa de proximitat realitza una tasca
encomiable de recopilació de dades, gestió de la documentació
i visibilització de l’actualitat política i cultural d’allò que ens és
més proper, els influencers barrionalistas o barrinfluencers són
una categoria de comunicadors, potser no molt coneguda, de
la qual val la pena parlar. En aquesta era curiosa, d’estar enganxades al telèfon, resulta importantíssim el treball voluntari
que fan, perquè vehiculen informació d’interès general, queixes
veïnals, afavoreixen la interlocució amb els ajuntaments i els
qui els governen, avisen i comparteixen si s’ha perdut una mascota, compten en rigorós directe el resultat del partit de l’equip
local, indiquen on serveixen tapes grans i gratis o quines àrees
és preferible evitar per accidents o obres. I tot amb total immediatesa. Servei públic en estat pur.
En preguntar als dos tuitster per què han decidit cedir el seu
temps a aquesta missió, Hardcorcon assenyala que li agrada la
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possibilitat de ser un punt de trobada útil; Jorge Baquero, per la
seva banda, va començar donant suport a campanyes preexistents com la de #detectoresya, a favor de l’ús de dispositius antiincendis en els habitatges, però també ho va veure com una via
excel·lent per iniciar creuades personals, a les quals després es
van unir més persones, com la relativa a l’ús del cinturó de seguretat obligatori en els autobusos que ens porten fins a la capital.
Malgrat que tots dos reconeixen que les xarxes són una eina
molt útil, Hardcorcón adverteix del perill d’acomodar-se i denunciar des de casa. “A l’hora de la veritat, no sortim al carrer a
protestar, ja que pensem que amb deixar-ho palès en xarxes és
suficient, però no ho és”.
En els mitjans de comunicació grans ens solen parlar de coses
que estan lluny. EUA està lluny; Espanya està lluny; fins i tot,
Madrid està lluny o no, ara bé, no és el barri. Ens informen sobre tornados dels quals no ens arriba ni tan sols la brisa i són
importants, és clar, però, no sabem res del què passa al carrer
del costat. La perifèria només té dret a sortir quan s’ha produït
una desgràcia o si fem alguna cosa absolutament excepcional,
si no, semblem no ser ni estar i, tot i això, aquí també hi ha vida
i, de vegades, miracles. (Foto: RTVE)
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2019: L’any de nomenar un bon
director de continguts?
Per Mario García, consultor i dissenyador de mitjans digitals /
Garcia Media
Potser alguna cosa sigui ineludible: continuarem veient el ritme
accelerat de transformació a les sales de redacció de tot el món
en 2019.

Ja queden pocs editors i periodistes que qüestionin la importància dels dispositius mòbils en la lectura de notícies. Cada vegada hi ha més quantitat de lectors que consumeixen notícies i
informació en els seus telèfons mòbils.
Quan començava a dirigir tallers en les redaccions de mitjans
a nivell mundial, els feia la següent pregunta: Quants dels seus
subscriptors estan llegint ara els seus continguts al telèfon? En
els quatre continents, el nombre sol oscil·lar entre el 65 i el 85
per cent. De fet, això és significatiu i revelador quan es tracta
de com els editors han de transformar les seves redaccions
per a convertir-se en plataformes de contingut digital adaptades
principalment a plataformes mòbils.
La importància d’introduir un “director de continguts”
Aquesta transformació requereix la presència d’un “director de
continguts” a la sala de redacció, en tot moment. Quin és el
paper del director de continguts? Al meu entendre, aquest “Director de continguts” és una espècie de policia de trànsit que
rep les històries, les ha valorat i decideix com es reproduiran
de principi a fi: Comencem amb una notificació? Quins són els
components per promoure la història en xarxes socials? Què
hi ha de les actualitzacions que es faran durant el dia? Final-
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ment, en una redacció moderna, la història es desenvoluparà
en diverses plataformes, inclosa la plataforma impresa. Però
no totes les històries necessiten tenir un correlat per a l’edició
impresa.
Visualitzo aquestes històries tenint cames curtes o llargues. Les
històries amb cames llargues poden tenir un correlat imprès, no
necessàriament publicat el mateix dia en què apareixen en línia. No obstant això, el més important en aquest procés, i això
serà clau per a l’èxit de les publicacions en 2019, és el periodista que complirà la funció de “Director de continguts” ja que
serà qui treballarà al costat de reporters i editors per explorar el
potencial de narració visual, mòbil i lineal de les històries.
Llegim històries en dispositius mòbils de manera diferent a com
llegim una història publicada a l’edició impresa (aquest va ser
el tema principal de la meva predicció per a 2018 i hem vist un
augment en la quantitat d’històries que ara es compten amb un
fil conductor). Quan una història es presenta de manera lineal,
la narrativa de text i les imatges visuals apareixen en un continu, exactament igual a la forma en què ens comuniquem quan
s’envia un missatge de text. Llegim i veiem.

Els “Directors de continguts” poden tenir diferents noms com
“editor d’assignacions” o fins i tot “pilots”, un terme preferit entre els editors alemanys i escandinaus. Independentment de
quin sigui el seu nom, la funció és la d’identificar el contingut
al principi del procés, treballar amb equips petits per administrar la història al llarg del dia i assegurar-se que les històries
s’actualitzin periòdicament si així correspongués.
Amb el sorgiment de la figura del “director de continguts”, ve un
concepte que també crec que serà bastant popular en 2019: la
idea de compartir històries i no concentrar-se en les edicions.
Els editors i periodistes tradicionals estan capacitats per treballar en edicions que tenen un moment de tancament, com en el
diari de demà o en la transmissió de notícies d’aquesta tarda.
En l’entorn mòbil actual, hem de concentrar-nos en les històries
i seguir-les en el transcurs d’un cicle de notícies. No hi ha planificació d’una edició com a tal. Els “Directors de continguts”
donen seguiment entre tres i cinc històries alhora, la qual cosa
és la raó per la qual una redacció i ha de capacitar la major
quantitat possible de “Directors de continguts”.
Sense cap dubte, el “director de continguts” serà la persona
que contractarà, capacitarà i donarà autoritat a la redacció per

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
a 2019 i més enllà. Serà difícil afirmar que una sala de redacció
estigui en procés de transformació sense que aquesta persona
clau canviï la forma en què es selecciona i presenta el contingut en un entorn de notícies multiplataforma. (Foto: Virtualpol
News)
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Mark Frankel (BBC News): “Hi ha
oportunitats per a les empreses
periodístiques, només cal saber
treballar dins dels límits que
Facebook i companyia et donen”
Per Dámaso Mondéjar, estudiant de Periodisme / UMH d’Elx

Mark Frankel és responsable de xarxes socials per BBC News.
La seva tasca inclou l’estratègia i supervisió dels comptes més
coneguts del mitjà britànic, com ara @BBCBreaking (Twitter),

@BBCNews (Instagram) o el mateix compte de Facebook de
la BBC -la major compte de notícies del món en aquesta xarxa
social-. El treball desenvolupat per Frankel en els seus més de
19 anys d’experiència en la BBC ha estat reconegut en multitud
d’ocasions amb premis i èxits. Entre ells destaquen la qualificació que va fer NewsWhip de la pàgina de Facebook el 2016,
com “ la millor publicadora de continguts en directe “; el premiDigiday Publishing Award al millor bot de notícies ( @BBCPolitics Brexit Bot ) el 2017, o els tres Online Media Awards atorgats
de forma consecutiva al seu compte de Twitter @BBCBreaking
entre 2014 i 2016. Va ser ponent a les XIV Jornades d’Innovació
en Periodisme de la Universitat Miguel Hernández, d’Elx.
Fins a quin punt es pot innovar en xarxes socials? Estan
acostumats a produir els continguts de forma nativa en
elles, a adaptar-los i transformar-los per aquesta plataforma, però vostès, per exemple, no van crear Facebook Live
ni van posar en marxa les stories d’Instagram. Estan els mitjans “esclavitzats” al que Zuckerberg i companyia vulguin
utilitzar o hi ha marge per crear coses noves?
En certa manera, sí. La dificultat que tenim els mitjans de comunicació amb les xarxes socials és que només podem innovar dins
dels paràmetres que aquestes companyies ens donen; d’aquesta
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manera, la innovació sempre es veurà limitada per l’arquitectura
de les plataformes i els algoritmes que les controlen. Un exemple
d’això és el nou algoritme que va aplicar Facebook, segons el
qual els continguts dels mitjans de comunicació perdrien visibilitat. Davant aquest tipus de coses poc podem fer, perquè la veritat
és que no tothom generarà conversa en cada notícia. En molts
casos, la gent només vol informar-se sense comentar res al respecte; llavors, hi ha una sèrie de desafiaments que els mitjans
hem de superar. No obstant, això no treu que també es pugui
innovar dins dels límits que et donen .stories, les companyies de
mitjans hem pogut ser capaços de generar una gran quantitat de
contingut que es tradueix en tràfic per al web. Hi ha oportunitats
per a les empreses periodístiques, només hem de saber treballar
dins dels marges que Facebook i companyia et donen.
I tots els mitjans han pogut adaptar-se a aquest algoritme?
No tots. Els majors damnificats han estat les companyies que
comparteixen publicacions virals. El problema d’aquest tipus
de continguts és que generen molt poc engagement, a més
que molts es dediquen a “espamejar”, publicant articles propis
del clickbait en grans quantitats, però sense generar cap tipus
de conversa. Aquest no va ser el nostre cas, perquè la BBC
és una marca que s’esforça molt en generar confiança entre

l’audiència -la qual cosa va en línia amb el que Facebook ens
demana, d’altra banda-. A principis d’any, la xarxa social ens
va avisar que anàvem a experimentar una caiguda en les interaccions -del total, aquestes baixarien d’un 5 a un 4 per cent,
una quantitat a priori baixa, però que va suposar un gran canvi
per a nosaltres-. Davant això, la companyia ens va donar una
sèrie de pautes per mitigar el problema, com potenciar aquells
continguts que generin conversa o publicar posts que funcionin
en les comunitats locals. Jo crec que les dues coses se li donen
molt bé a la BBC, i aquesta habilitat ens ha permès remuntar
amb el pas dels mesos. És cert que les nostres interaccions són
menors que fa dos anys, però amb els canvis que hi ha avui dia
no es pot comparar el 2018 amb el 2016.
No obstant això, malgrat aquesta caiguda, Facebook segueix sent la reina del trànsit, no?
Totalment, però per la grandària que té. Cert és que Instagram
està creixent ràpid (sense oblidar que és part de Facebook),
que Twitter ha millorat en els últims mesos i que snapchat segueix sent molt popular; però, si les comparem en grandària,
totes aquestes xarxes són insignificants en comparació amb
Facebook. A la jungla del trànsit en xarxes socials, la companyia de Zuckerberg segueix sent la bèstia més gran.
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trobar l’amo del compte i analitzar una sèrie de qüestions, com
si és un compte oficial o no, quant de temps porta a Twitter, qui
són els seus seguidors, si tuiteja en la seva llengua materna,
etcètera. En aquesta tasca, és molt important prestar atenció a
les imatges, veure si ja estaven publicades amb anterioritat a
internet, i, sobretot, parlar amb la gent.cap d’aquests mecanismes aconseguirà substituir l’efectivitat que té el parlar directament amb la persona que comparteix la informació . Aquesta és
la millor forma de revisar el que passa.

Com aconsegueixen combatre la desinformació a les xarxes? Per exemple, quan els arriba un tuit amb algun tipus
d’informació dubtosa, què protocols segueixen?
Fem diverses coses. Tenim un equip encarregat d’analitzar
tots els continguts generats pels usuaris en xarxes socials, el
qual treballa molt dur durant tot el dia. Hi ha un munt de procediments per verificar la informació, però el més important és
assegurar-se que la informació que estem veient és l’original.
En moltes ocasions, el tuit que ens arriba no és el primer sobre
aquest tema; llavors, és fonamental arribar a la font original,

Creu que arribarem a un escenari on ja no existeixi la persona recolzada al sofà veient les notícies a la televisió?
Què la substituirà pels continguts sota demanda que pugui
veure en el seu telèfon mòbil o tauleta?
YouTube és la nova televisió dels joves, i els informatius televisius s’hauran d’adaptar a això. Jo crec que ho aconseguiran,
perquè pot ser que sí, que aquesta imatge de tota la família
veient les notícies a la sala es converteixi en història, però
dubto que els informatius televisius s’extingeixin. Només s’han
d’adaptar a les noves cultures, a la cultura del vídeo sota demanda i a la de la petita pantalla. Però crec que la televisió, com
a experiència, viurà per sempre.
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I com afronten aquesta nova realitat multiplataforma? Perquè és de suposar que no és el mateix redactar una notícia
per al canal de televisió BBC News que per al compte de
Twitter @BBCBreaking, per exemple.
Així és. Les eleccions del contingut depenen de la naturalesa
de les teves audiències segons cada plataforma. Així que, si et
fixes a Facebook, aquí té molt poc sentit reflectir en les teves
publicacions tot el que poses a la portada del web. El que la
gent vol és una varietat d’històries que els donin l’oportunitat
d’expressar les seves opinions i generar debat. A Twitter, d’altra
banda, el que preval són les notícies d’última hora així com el
seu desenvolupament a mesura que es produeixen els fets, i a
Instagram el més important és publicar històries que tinguin un
potent contingut visual, encara que en algunes ocasions això sigui difícil de il·lustrar. Llavors, sí, els teus continguts canviaran
realment depenent de la plataforma.
Vostè és un clar expert en el maneig de correu brossa. Quin
paper jugarà la intel·ligència artificial en el periodisme?
Tindrà un paper molt important si tenim en compte la interacció
amb l’usuari. Molts mitjans estan provant l’ús de chatbots i la
veritat és que permeten que la gent faci preguntes mentre llegeixen un article -per això s’usa Facebook Messenger-. Crec

que és una àrea molt interessant de creixement per al periodisme, perquè els lectors poden resoldre els seus dubtes de forma
instantània a través d’ells, i estan resultant reeixits perquè cada
vegada més gent està arribant al final de les històries.
Veient el seu èxit, creu que és possible que els periodistes siguem substituïts per bots? ¿Que la nostra tasca sigui
simplement codificar?
Honestament, espero que mai siguem reemplaçats per màquines. Crec que una part del periodisme sí que és reemplaçable
per la tasca que duen a terme els bots, especialment en termes
d’actualitzacions curtes i històries on no es necessiti un gran
context o anàlisi. Permeten que la gent encaixi millor les peces
del puzle i això brinda moltes oportunitats estratègiques; però
crec que els periodistes serem prou savis com per saber de quina manera enfocar-los. Crec -i espero-, que mai ens arribaran a
reemplaçar. (Fotografies: BBC)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
2018: l’any en què els mitjans
espanyols van acceptar la
transformació
Per Julen Ariza / Dircomfidencial

transformació dels models de negoci, l’expert en estratègia i
desenvolupament de negocis digitals”, Pepe Cerezo identifica
fins a un total de 24 models en l’actual ecosistema digital.
Tal com admet l’expert, “l’elecció del model de negoci depèn de
l’organització del mercat, de les capacitats internes i del grau de
digitalització, de manera que no totes les fórmules són vàlides per
a qualsevol capçalera”. Tot i això, aquesta situació obre davant els
mitjans de comunicació tot un ventall de possibilitats: agregació,
agències, comerç electrònic, afiliació, consultoria, esdeveniments,
formació i educació o pagament de continguts, entre d’altres molts.

Si alguna cosa han tret en clar els mitjans de comunicació de
l’any que s’acaba, és la necessitat de trobar un model de negoci
digital com a alternativa real a la publicitat. I dins de les vetes a
explotar, examinen amb especial interès aquelles basades en
els ingressos directes dels usuaris.

Sens dubte l’opció que més esforços i recursos està absorbint
entre els grans mitjans és el cobrament pels seus continguts informatius després d’anys oferint de forma gratuïta. En els plans
de moltes capçaleres està obtenir ingressos directes dels seus
lectors per mitjà de la subscripció, però hi ha factors que encara
actuen com a fre. Probablement el més rellevant sigui el dubte
sobre si hi ha un mercat per a totes les publicacions que avancen cap a aquest model.

La senda cap a la monetització de les audiències està marcada
per reptes i oportunitats. En el seu llibre “Els mitjans líquids. La

En la indústria no escassegen els casos de mitjans que han sabut desenvolupar models amb èxit, si bé la majoria es troben a
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l’estranger. La referència és The New York Times, que està sent
l’encarregat de donar a llum el camí amb tres milions de subscriptors fins a setembre; però poc a poc van sorgint altres noms,
com La Nación i Clarín a l’Argentina o Le Monde a França.
En el full de ruta dels principals mitjans digitals espanyols també es contempla donar el pas al llarg del 2019, si bé encara
falta per determinar la manera de fer-ho. A El País, El Mundo,
La Vanguardia i La Voz de Galícia porten mesos analitzant i
investigant les diferents opcions que millor s’adapten a la seva
estratègia, el que ha obligat a estirar el termini d’implantació.
En el seu llibre, Cerezo parla de la modalitat freemium, que
suposaria cobrar només per serveis premium; membres, el pagament per serveis addicionals; micropagament, pagament per
consum de peces individuals; paywall, gratuïtat d’un nombre
concret de notícies; i subscripció, accés a tots els continguts a
canvi d’un pagament mensual o anual.
De totes elles, les capçaleres espanyoles semblen haver-se
decantat pel mur de pagament, el principal repte és aconseguir
que un grup d’usuaris pagui per informar-se. En aquest sentit,
i donades les particularitats del mercat espanyol, des de diver-

sos mitjans confessen que amb un 2% ‘heavy users’ el model
ja seria sostenible. Un percentatge que, tot i que baix, obliga
a plantejar una estratègia molt personalitzada o, millor dit, la
porositat del mur. Si pot ser penalitzant el menys possible els
nivells de trànsit i inversió publicitària.
L’obstinació d’explorar la via de la monetització sense renunciar
a les virtuts del model publicitari actual ha portat a alguns editors a marcar-se un horitzó de cinc anys per fer rendible el mur
de pagament. Atès aquest termini, cap mitjà aixecarà el mur
fins que no hi hagi recaptat tota la informació possible sobre els
seus usuaris.
Per aquest motiu alguns han començat una campanya de conscienciació entre la seva audiència, així com a sol·licitar registres obligatoris per llegir certes informacions. Altres en canvi
han optat per realitzar aquest treball amb l’ajuda d’un algoritme
que defineix els continguts de ser susceptibles de pagament.
(Foto: ctv.news)
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Té futur la premsa escrita? Què es pot
fer? alguns apunts
Per Fundación Luca de Tena / Laboratorio de Periodismo

hecatombe pel que fa a xifres de difusió i també, en una part
per errors propis, en el que pertoca a ingressos per publicitat.
Però, tot i la delicadíssima situació que travessen les edicions
impreses, són bastants els estudis, anàlisis i opinions que
creuen que 2019 serà l’any en què els diaris impresos es redefiniran i (tenint en compte que les seves xifres de difusió no seran
mai, ni de lluny, les que van tenir en la dècada dels 90 i primers
anys del segle XXI) podran trobar el seu lloc en el mercat.
Quins són aquests canvis que s’han de fer? Aquí va una selecció dels aspectes més repetits o destacats en els informes,
sense ànim d’exhaustivitat.

La premsa escrita és, amb diferència, la més damnificada per
la crisi que afecta, en major o menor grau, a la indústria dels
mitjans de comunicació. El canvi d’hàbits impulsat per la digitalització i no haver sabut adaptar els seus continguts ni la seva
funció a aquesta nova era, entre altres raons, ha causat una

Adaptar els continguts a la nova era: notícies curtes i notícies llargues
Gairebé tots els estudis que van en aquesta línia coincideixen
que, en general, els diaris impresos encara no han sabut reaccionar pel que fa a continguts. Segueixen publicant en alguns
casos les mateixes informacions que en l’edició digital es donen
el dia anterior, sense fer-se forts precisament on més mancances té el digital.
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Quines són algunes d’aquestes mancances? Una d’elles, el
que s’està cridant la “infoxicació”. Els diaris digitals, que se segueixen nodrint per publicitat, publiquen centenars d’articles al
dia, barrejant en portada i molts canals informacions d’interès,
amb altres banals, actualitzacions que no aporten res més que
intentar tornar aparèixer a les notícies de Google, ampliacions i
reiteracions ad infinitum, etc.
A més, la mida d’aquestes notícies és generalment mitjà; és
a dir, entre 600 i mil paraules, atès que és molt més rendible
en termes de publicitat digital dues notícies de 500 paraules
que una de mil (el problema vindrà quan aquests mitjans tractin de llançar murs de pagament amb aquesta mentalitat), però
escassegen els grans reportatges i les notícies curtes (perquè
Google no sol posicionar informacions de menys de 300-400
paraules, o almenys no en posicions destacades)
Per tant, la premsa digital ofereix (en general, amb les conegudes excepcions dels diaris de qualitat líders), moltes informacions i de mida mitjana, que porten aparellats dos problemes:
infinitud de temes que causen cansament al lector perquè sembla que un mai està prou informat, i escassa aprofundiment en
els grans temes.

La premsa escrita, per tant, ha de saber posicionar-se en
aquest terreny de joc:
• Anàlisi dels grans temes, amb tota la profusió de disseny i
infografies que sigui necessari, que doni al lector la capacitat
d’entesa i les claus necessàries de les que no tenen els articles
publicats en premsa digital (o encara que es publiquin, l’atenció
a la pantalla sol anar decaient a mesura que passen els minuts,
no així amb el paper)
• Una selecció i jerarquització dels temes importants del dia, que
pot remetre a la web amb titular i dos o tres línies, o recollir-se
en forma de breus, perquè qualsevol lector, en acabar la lectura
del diari de paper tingui, per un banda, la profunditat necessària
que requereixen els grans temes pels quals ha apostat el paper,
i de l’altra, una guia informativa de les notícies seleccionades,
que remeten a la web, amb les quals qualsevol lector tindria ia
les necessitats informatives cobertes.
No obstant això, la major part dels mitjans de comunicació impresos segueixen oferint el mateix que el digital, quant a grandària i oportunitat. Les newsletter i les edicions segmentades
per temes, que molts diaris digitals preparen per 2019, poden
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donar l’estocada definitiva als mitjans impresos en aquest assumpte si no són capaços de liderar aquesta àrea, que hauria
de ser un dels seus forts.

Més locals que mai
La crisi ha fet que molts mitjans generalistes hagin tancat les
seves edicions locals i que moltes edicions regionals hagin tancat les corresponsalies a molts municipis i hagin apostat per
potenciar redaccions centrals i serveis centrals que al final, en
la ràtio d’un diari local digital, fan que la informació dels municipis hagi quedat en un 30% i la resta sigui de producció general,
en el cas de grups editors.
I és un error, apunten els informes. Cal desfer aquest camí, no
per recollir desenes de petites notícies de cada ciutat o muni-

cipi, sinó perquè el que passa a les ciutats i municipis, amb valor de proximitat emocional i d’interès general, aflori aprofitant
la qualitat periodística i sigui d’interès per aquesta zona, però
també per a tots els altres territoris als quals es dirigeix el mitjà.
Del particular a l’universal. Però cal saber fer-ho. No es tracta
d’acumular casuística informativa.
Els diaris digitals estan poblats d’informacions generals, des del
vídeo viral que es repeteix a tots els diaris fins a la sacietat a
qualsevol tema que pugui aportar algunes milers de pàgines
vistes més. L’edició impresa ha de jugar en una altra lliga, i
passa per tornar als territoris, a ser més locals que mai. I, en la
mesura del possible, també anar recuperant corresponsalies a
l’estranger.
Utilitat
Aquesta profusió d’informació digital fa que el concepte d’utilitat,
un dels que més es valoren en aquest moment, tot just es tingui en compte. Els diaris impresos han de pensar en termes
d’utilitat a l’hora de dissenyar la seva estratègia de continguts.
Lògicament, en un primer nivell, hi ha el obtenir coneixement
per saber interpretar millor la societat en la qual ens movem i
puguem tenir un criteri format, però en la mesura que aquesta
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utilitat descendeixi més, amb qualitat, al nostre dia a dia i el
nostre entorn més proper, i ens doni claus per desenvoluparnos en ell, més opcions perquè el periodisme escrit sobrevisqui.

euros al mes, perquè no ajuda a la diferenciació per exclusió;
és a dir, es paga més per un article que no pot trobar-se en un
altre lloc.

Periodicitat
Molts diaris impresos, de dilluns a dijous, són perfectament
prescindibles, perquè amb prou feines hi ha diferenciació pel
que fa al que publiquen els mitjans digitals. Simplement, donen
servei a un lector que es va acostumar a anar al quiosc i segueix anant, sense cap altre al·licient.

Els mitjans impresos han de repensar aquesta estratègia: o els
articles diferencials per a paper van només a l’edició impresa o
si van a la digital, cal que estiguin en una subscripció premium
total (més exclusiva) o disponible com un plus pel qual es paga el
valor real, però no dins de paquets de pagament a preus irrisoris.
Ara bé, si la informació no és diferencial, encara que es publiqui
en paper, no servirà de res. Aquí però, alguns informes matisen
que això pot causar un augment de la bretxa de coneixement,
entre els que poden pagar per aquests articles i els que no.

No obstant això, divendres, dissabte i diumenge, els diaris impresos es reinventen, deixant de banda l’actualitat i oferint al
lector informacions i anàlisis que no es troben en un altre lloc.
És possible trobar un tipus de continguts adequats també per a
les edicions de dilluns a dijous?
Preu i exclusivitat
Un dels principals errors en què ha incorregut la premsa impresa des de finals dels 90 se segueix mantenint. No té sentit
oferir gratuïtament el digital aquests continguts que tant costa
fer, indiquen alguns dels informes. Tampoc és una estratègia
sostenible col·locar darrere d’un mur, que pot costar dos o tres

Reforçar allò que només pot oferir el paper
Alguns estudis i columnistes indiquen que les edicions impreses han volgut en alguns casos copiar tant al digital que han
oblidat les seves fortaleses. La International News Mitjana Association (INMA), per exemple, acaba de publicar un article, en
aquesta mateixa línia, signat per Stuart Howie, autor del llibre
The DIY Newsroom, en què indica que és optimista pel que fa al
renéixer dels mitjans, “perquè les edicions impreses fan coses
que les digitals que no poden”.
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L’imprès genera confiança. Les investigacions, indica Howie,
mostren que fins i tot els millennials, que no tenen afinitat amb
els mitjans tradicionals, confien més en els mitjans impresos
que en altres fonts, particularment en les xarxes socials.
El Yellow Social Media Report 2018 (Austràlia) va revelar que el
73% dels enquestats confiava en les fonts de notícies tradicionals, inclosos els mitjans impresos, molt per sobre del que apareixia en les digitals, sobretot les xarxes socials. A més, un terç
dels enquestats va admetre haver reaccionat a alguna cosa en
les xarxes socials que després van descobrir que no era cert.

“El digital ens crida l’atenció, però el imprès ens guanya el
respecte”, indica Howie.

La impressió és tàctil. La tangibilitat de la impressió encén els
sentits d’una manera diferent al que veiem en una pantalla, diu
Howie. “Una companya meva de màrqueting explica la història
de com estava tractant de donar a conèixer una idea. Va ser difícil, fins que la va presentar en un fullet que descrivia breument
el paquet que s’oferia. Venut. Imprimir ens proporciona una experiència reconfortant i relaxant. res millor que un macchiato i
el diari del matí”.
La impressió ha de ser útil. “Els diaris i revistes han demostrat
ser formats duradors i útils. El telèfon mòbil és el dispositiu útil
per excel·lència, però també es pot fer molt amb el paper. Els
millors productes impresos són el que necessitem per saber i
il·lustrar-nos sobre el món sense que haguem de rastrejar a
través de la World Wide Web”, apunta.
La impressió és permanent. “Processem, retenim i recordem
millor la informació a través de la impressió. Un estudi de la
Universitat de Temple (Estats Units), va descobrir que el paper
era molt millor que el digital en una gran quantitat d’àrees, fins
i tot per crear una reacció emocional i un desig per un producte
o servei. l’estudi va revelar que el màrqueting imprès activava
l’estriat ventral del cervell més que els mitjans digitals. Un al-
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tre estudi va descobrir que el material físic era més real per al
cervell i, per tant, podia categoritzar i processar. la impressió té
impacte i permanència”.
La impressió és la novetat. “La impressió és la nova moneda
en un món digital on tothom té un lloc web i viuen les seves
existències personals i comercials de manera ostentosa a les
xarxes socials. The Economist honora la paraula escrita en la
seva bella revista setmanal de notícies. Monocle és una revista mensual que emana una forta personalitat internacional. Un
executiu de HarperCollins ens comentava que les vendes en línia dels seus títols impresos d’Amazon es disparen un 15% any
rere any. Per què el ressorgiment? Els llibres impresos capten
l’atenció de la gent i són permanents”.
Per a l’autor de The DIY Newsroom, per tant, els mitjans impresos han d’establir estratègies que sàpiguen treure partit a les
seves fortaleses i no oferir productes per als quals el digital és
més fort. (Infografies: Murcia Confidencial, UAB i Kurier)
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Periodistes i mitjans públics: una
lluita solitària
Per José Juan Videla Rodríguez, professor de Comunicació Audiovisual a la Universitat de La Corunya / The Economy Journal

Els mitjans de comunicació públics són absolutament necessaris. Així de rotund i així de clar. És una afirmació, més aviat una
declaració de principis, que faig d’entrada perquè ningú es porti
a engany o es confongui a la llum de les crítiques que pugui fer
al llarg d’aquest article. Són imprescindibles, ni que sigui per
cobrir els buits o les absències dels mitjans privats.

Per què és imprescindible que hi hagi mitjans públics? Per la
mateixa raó que són necessaris els hospitals públics, les autovies lliures de peatge o l’ensenyament gratuït i universal.
És a dir, perquè reforcen el dret a la informació. Ocupació el
verb reforçar perquè, òbviament, els mitjans de comunicació
públics no tenen en exclusiva la tasca de permetre el lliure flux
d’informació i opinió; els mitjans privats són també, i amb més
responsabilitat encara perquè són més nombrosos, garants del
dret a una informació plural, inherent a les democràcies parlamentàries.
Un cop afirmat el valor dels mitjans de comunicació públics
podem descriure com hauria de ser la seva activitat: neutral
ideològicament, amb qualitat des del punt de vista dels continguts, rigorosa en la gestió econòmica, oberta a tots els grups
socials, aliena als condicionaments comercials i al servei dels
interessos generals. No són tasques menors, en realitat són
molt rellevants i modèliques si es porten a la pràctica, una cosa
que en el cas espanyol no ha estat l’habitual tant a nivell estatal
com autonòmic i amb governs de totes les ideologies.
La RTVE en els governs de Felipe González, José María Aznar i Mariano Rajoy, o la CRTVG en els mandats de Manuel
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Fraga, Emilio Pérez Touriño o Alberto Núñez Feijoo ofereixen
nombrosos exemples de mal ús dels mitjans públics. Al·ludeixo
als casos espanyol i gallec perquè són els que conec, segur
que qualsevol lector podria posar exemple d’altres televisions
autonòmiques.
No cal ara explicar per què ha passat això, però al meu entendre està relacionat amb la forma en què els partits polítics
ocupen totes les institucions que consideren imprescindibles
per garantir la seva permanència en el poder. També ha influït
el fet que RTVE, el gran mitjà públic espanyol, neix en plena
dictadura franquista, és a dir, al servei d’un règim dictatorial i
amb monopoli audiovisual. Quan arriba la transició i la posterior normalitat democràtica dels nous governants descobreixen
que RTVE serveix molt bé als seus interessos. I aquest vici es
reprodueix després en les televisions autonòmiques amb diferents graus.
Això ho saben tots els professionals que hi treballen perquè
són els que pateixen en primer lloc les conseqüències del seu
ús partidista i de la mala gestió. Aquí hi ha la dramàtica experiència dels treballadors de Canal Nou, la radiotelevisió valenciana, liquidada en el seu moment pel govern d’Alberto Fabra

com a resultat final d’una catastròfica gestió econòmica. Els
empleats es van anar al carrer i els responsables van trobar
acomodament en altres despatxos.
En nombroses ocasions he tingut l’oportunitat de debatre sobre
el paper dels periodistes en els mitjans públics. Entre altres coses perquè durant vint anys he treballat en un d’ells. Jo sostinc
que treballar en un mitjà públic és molt fàcil. No obstant això,
la responsabilitat intrínseca del periodista. Un mitjà públic ha
de fer amb la informació una cosa tan senzilla com donar veu
a tots els protagonistes amb rigor i professionalitat, és a dir,
cal presentar l’actualitat oferint tots els vessants que honestament es considerin imprescindibles perquè el receptor es formi
opinió i es desenvolupi com a ciutadà (reitero que els mitjans
privats també poden actuar de la mateixa manera, dependrà
dels valors i criteris dels seus propietaris).
A falta de consells de redacció institucionalitzats, han proliferat
les agrupacions més o menys formals dedicades a fiscalitzar
des de dins l’activitat de les corporacions públiques i denunciar
el seu ús espuri, tant des del punt de vista dels continguts informatius com dels d’entreteniment en general. Indubtablement
l’ideal seria que hi hagués vies institucionals de control intern,
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però això no és previsible que passi a curt termini. Per tant, cal
fiar-ho tot a les iniciatives dels professionals.
Quines són les pautes d’aquest treball de control? Ni més ni
menys que el que assenyala l’article 2.1 de la Llei de la Ràdio
i la Televisió de titularitat estatal actualment en vigor, però que
es podria aplicar a la resta de televisions autonòmiques: “El
servei públic de ràdio i televisió de titularitat de l’Estat és un
servei essencial per a la comunitat i la cohesió de les societats
democràtiques que té per objecte la producció, edició i difusió
d’un conjunt de canals de ràdio i televisió amb programacions
diverses i equilibrades per a tot tipus de públic, cobrint tots els
gèneres i destinades a satisfer necessitats d’informació, cultura, educació i entreteniment de la societat espanyola; difondre
la seva identitat i diversitat culturals; impulsar la societat de la
informació; promoure el pluralisme, la participació i els altres
valors constitucionals, garantint l’accés dels grups socials i polítics significatius”.
És evident que l’anterior no s’està complint. Més enllà de qualsevol consideració, correspon als professionals vetllar per la
seva efectiva vigència. Altres col·lectius els podran acompanyar, però ells són la primera i l’única barrera per evitar la ma-

nipulació i la vulneració dels principis que han de regir la seva
activitat. Diem que són els primers perquè són els encarregats
de seleccionar i elaborar els continguts; per tant, en la mesura
que compleixin amb la seva tasca estaran defensant el valor
del medi públic; però també són l’únic dic contra la manipulació
i el partidisme perquè, pel que es veu, ningú més sembla estar
interessat en posar límit a les males pràctiques en els mitjans
públics. Per descomptat no una part dels responsables de les
redaccions i la gran majoria dels directors i gerents, col·locats
en el seu lloc pels partits polítics.
Aquesta visió de la situació dels mitjans públics i del paper que
en ells correspon als periodistes podria variar en el futur. La
realitat i les perspectives no mouen a l’optimisme. En tot cas
correspon als actors implicats prendre mesures, en la mesura
de les seves responsabilitats, per aconseguir que es compleixi
l’article 2.1 de la Llei de la Ràdio i la Televisió abans esmentat.
(Infografia: theeconomyjournal.com)

