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La difusió dels diaris impresos cau un
7,32%
Per Pere Giménez / Comunicació 21

La davallada en la difusió dels diaris impresos no s’atura. De
juliol de 2017 a juny de 2018, a Catalunya, Illes Balears i País
Valencià gairebé totes les capçaleres van perdre lectors respecte dels mateixos mesos de 2016-2017, segons les dades
certificades d’OJD. Com és habitual, aquesta caiguda generalitzada varia segons el mitjà i la zona.
En el conjunt dels tres territoris, els únics diaris que van guanyar lectors van ser l’Ara –un remarcable 22,83%–, El Punt Avui

i l’Ara Balears, mentre que La Razón es va mantenir gràcies a
l’increment aconseguit al País Valencià.
De juliol de 2017 a juny de 2018, la difusió global als tres territoris va ser de 370.330 exemplars de mitjana diària, un 7,32%
menys que els 399.592 del període 2016-2017. Per separat, a
Catalunya el conjunt de diaris va registrar una difusió de 244.442
exemplars, una reducció del 6,77% respecte de l’exercici anterior; al País Valencià, amb 77.537 exemplars, la caiguda va ser
del 9,38%, i a les Illes Balears, amb 48.351 exemplars, el retrocés es va quedar en un 6,71%.
Pel que fa a les capçaleres editades a Catalunya, Balears i País
Valencià van assolir una difusió global de 314.961 exemplars
de mitjana diària, el que representa una reculada del 6,98%
respecte del 2016-2017. Per la seva part, els quatre grans diaris editats a Madrid van registrar en aquests tres territoris una
difusió de 55.369 exemplars, una davallada del 9,23%.
Habitualment, com més gran és la proximitat dels mitjans, menor és la pèrdua de lectors. Això es compleix a Catalunya, on
els diaris que s’hi editen van obtenir una difusió de 219.727
exemplars de mitjana diària durant el 2017-2018, un 6,28%
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menys que en la temporada anterior. Per la seva part, la difusió
dels diaris editats a Madrid va ser de 24.657 exemplars, una
caiguda del 10,90%.
Aquest comportament també s’observa a les Illes Balears, on
els periòdics locals van sumar 41.053 exemplars de difusió, xifra que suposa un descens del 6,30%, i la premsa de Madrid va
obtenir una difusió de 6.375 exemplars, un 9,66% menys.
En canvi, al País Valencià els diaris del territori van registrar
52.199 exemplars de difusió mitjana, una reculada del 9,59%,
mentre que les capçaleres de Madrid, amb 24.337 exemplars,
van patir una reducció menor, del 7,36%.
Rànquings
El rànquing de mitjans de juliol de 2017 a juny de 2018 per al
conjunt dels tres territoris presenta alguna variació respecte al
del mateix període de 2016-2017. El Punt Avui puja al tercer lloc
en superar El País; l’Ara escala fins a la vuitena posició després
de deixar enrere Las Provincias i Información, que intercanvien
posicions; i a la cua l’Ara Balears supera La Mañana.

Com és habitual, la classificació de mitjans canvia força entre
Catalunya, Illes Balears i País Valencià tant pel paper que hi juguen les publicacions locals com per la diferent incidència que
hi tenen les capçaleres editades des de Madrid. En el que sí
que coincideixen és en què les primeres posicions dels respectius rànquings les ocupen mitjans editats a la zona.
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Per territori, la classificació de 2017-2018 no presenta grans novetats en comparació amb la de 2016-2017: a Catalunya, l’Ara
supera El País; al País Valencià, Las Provincias pren el segon
lloc a Información, i a les Illes Balears, l’Ara Balears avança El
País. Podeu veure tots els gràfics CLICANT AQUÍ (Fotografia:
Framepool & RightSmith Stock Footage)
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www.firabarcelona.com
#firabarcelona
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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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X, Y i Z. Per a qui dissenyem?
Per Rodrigo Fino / GM Blog

Les noves generacions que viuen immerses en la tecnologia
naturalitzant el seu ús, estan impactant en les configuracions
futures del consum d’informació. La Generació Z mana i obliga
a enfocar les experiències de disseny basades en l’usuari.
Se’ns acaba l’abecedari però la vida, tossuda ella, segueix el
seu curs triomfal i les noves generacions amb una relació més
simbiòtica i determinada per la tecnologia vénen marcant el pas

amb pressa, sense pausa i sense una lletra a mà per senyalitzar. Serà la generació A i tornarem a començar? La nostàlgia
és un excés d’enyorança del passat, la incertesa és un excés
de pensar en el futur.
La generació Z és el futur. No per que ho sigui pel que fa al
concepte d’evolució “positiva” del terme o que pel sol fet de significar-com “el futur” sigui positiu, sinó pel simple córrer de les
agulles del rellotge. Aquest pas del temps ha anat gastant les
últimes lletres de l’abecedari per indicar-nos que la generació X
(els nascuts entre el 1965 i 1981, qui això escriu és d’aquesta
tribu) i la generació I els famosos Millenials (els nascuts entre
1982 i 1994) són part d’un catàleg vigent però que aquesta començant a quedar passat de moda. Quina lletra identificarà la
generació que vindrà després de la Z? Ok, estic amb excés de
pensar en el futur.
No va ser avui sinó fa temps que va passar / passa / passarà
aquesta constant mutació generacional que sacseja els paradigmes de la comunicació. La revolució tecnològica no és una
sorpresa, però si té molts sorpresos. La majoria dels canvis en
els hàbits de consum de tot tipus i que tenim com a marc referencial avui, es van iniciar amb els Millenials. Però ara els
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que marquen el ritme cap endavant són la generació Z. Aquells
nascuts a partir de 1995 empenyen i s’obren pas però, al mateix temps, la seva empremta comença a impactar en el demà
encara que ara no es pugui veure del tot clar o es poc perceptible aquest matí. Perquè aquest esdevenir no ens trobi desprevinguts com li va passar a molts sectors econòmics, hem de
centrar el nostre esforç professional a combinar informació amb
creativitat sempre enfocades a l’usuari.

Conèixer i aprehendre (de agafar) les característiques del
consum cultural, siguin bones o dolentes, ens permet crear
l’empatia que el disseny necessita aconseguir amb les audiències. Fins i tot per a poder trobar les formes més directes i usables d’ explicar històries, que també és una forma de dissenyar.
En el camí que el disseny ha de recórrer per aconseguir un
canvi els obstacles no són menors. Anar des d’un model on
directament no importa l’usuari a un altre en on el model estigui centrat en l’experiència de l’usuari (incloent a l’organització
empresarial) implica un recorregut de maduració que impacta
en el treball i enfocament del dissenyador que ja no pot confiar només a la lògica del desenvolupador. Dissenyar per a les
persones, no per als dispositius, implica també i primer de tot,
conèixer en profunditat la relació entre les persones i els dispositius. (Imatge: Rodrigo Fino, “sueños digitales”)

Si hi ha una generació nativa digital, autodidacta i immersa en
la tecnologia és la generació Z i que segons el World Economic
Forum ja és el 25% de la població mundial i que aquesta sortint
de les aules per incorporar-se al mercat laboral i també segons
la investigació realitzada per la Mobile Marketing Association
(MMA) en col·laboració amb la investigadora de mercat GFK
i la consultora especialitzada Netquest, el temps actiu dedicat
a l’ús d’aplicacions en un telèfon mòbil és de 01:41 hores per
dispositiu per dia, el que representa un augment del 28% en
comparació a l’any 2017.

El contingut que ja ha arribat i el que
queda per venir!

Un altre estudi de Commscope.com amplia que a Youtube i Whast
Apps són les aplicacions més usades per la generació Z i on a més
la marca més valorada de telèfons mòbils a nivell global és Apple.

Quatre tendències que s’aproximen en el negoci de
l’entreteniment i del lideratge en els propers anys basant-nos
en exemples actuals:
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i Apple ha destinat milions de dòlars per a contingut original en
2019 per al seu nou servei de vídeo. Streaming d’esports.
Amazon ha comprat els drets per transmetre 20 partits de la
Premier League a partir de 2019. De moment és un procés inicial, però indica aquesta tendència va a l’alça.
Pel que fa a continguts trencadors, s’ha pogut experimentar
recentment en la pel·lícula interactiva Bandersnatch, de la sèrie Black Mirror de Netflix. Però, ha estat realment tan revolucionària? Seran els continguts interactius una tendència? Un
breu anàlisi del professor Carlos A. Scolari, professor de la barcelonina universitat Pompeu Fabra ens bé a dir:
Format curt. El següent gran pas són les produccions d’uns 10
minuts per a pantalles petites. Això és el que pretén l’exdirector
de Disney, Jeffery Katzenberg en la seva nova aventura empresarial. VoD. La BBC va tancar un dels seus canals lineals i
va desviar la marca (BBC3) i el pressupost de la programació
a un servei de vídeo OTT. Grans pressupostos per al OTT. El
talent de la televisió, tant de davant com darrere de la càmera,
s’està traslladant als serveis OTT, on compten amb més llibertat i pressupostos generosos. Per exemple, en 2018, Netflix ha
gastat vuit mil milions de dòlars; Amazon Prime, cinc mil milions

• Amb Bandersnatch ha nascut un producte híbrid a mig camí
entre la televisió i els videojocs.
• El més important no passa dins de la història sinó fora: la conversa que encara està generant.
• Es fa difícil imaginar-se una TV interactiva 24/7 causa de l’alt
cost i preproducció que comporta.
• La simplicitat argumental de la pel·lícula, es pot justificar amb
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la intenció de Netflix d’assaig-error i d’acostumar al televident
per posteriorment fer produccions més exigents i interessants.
Per tot això, potser no veurem televisió interactiva de manera massiva, però cada vegada hi haurà més experiències com
Bandersnatch. Netflix està fent per la televisió el que YouTube
va fer pel vídeo o Instagram per la fotografia. Podem ampliar coneixements sobre aquest tema des d’aquest link. (Font: TechCrunch i Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: TechCrunch)

El Diari Més Ebre renova el seu disseny
Més Ebre, el mitjà gratuït de referència a les Terres de l’Ebre
associat a l’AMIC, renova enguany el seu disseny. La directora
del rotatiu, Isabel Carrasco destaca que l’objectiu és “oferir als
seus lectors un producte amb un format més net i entenedor
amb el qual les notícies es presenten de manera més atractiva
i moderna”.
El canvi coincideix amb el desè aniversari de l’adquisició del
rotatiu pels actuals propietaris i arriba com a colofó d’un seguit

de millores que han permès al diari ebrenc introduir el color
a les seves pàgines, crear un complet i actualitzat portal informatiu amb una hemeroteca d’accés lliure i arribar fins als
15.000 exemplars setmanals. “Ara, quan tot just iniciem l’any
2019, afrontem nous reptes que ara fa deu anys ni tan sols
s’albiraven i ho fem amb el mateix compromís amb el qual el
2009 vam encetar una etapa que encara dura. Hem après, hem
escoltat i, ara, renovem el nostre rotatiu”, destaca Carrasco.
(per redacció AMIC)
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Mediapro podria tancar la compra del
grup Zeta “en setmanes”

El món del periodisme es bolca amb
la vaga dels treballadors d’IB3

Mediapro podria ser el propietari de Zeta “en setmanes”, segons han confirmat a El Espanyol fonts que han participat
en les negociacions entre els propietaris del grup i l’equip de
l’empresa catalana. Aquestes mateixes fonts han confirmat que
a finals de la setmana passada es va produir una reunió en la
qual s’han començat a tancar els serrells de l’operació que
es va reactivar al desembre i que ha agafat forma al gener de
manera “molt ràpida”.

Els treballadors dels serveis informatius de IB3 han exercit el
seu dret a la vaga en la primera jornada d’aturades convocada
per a aquest dimecres, 16 de gener. Diferents organitzacions
periodístiques han donat suport aquesta vaga i han donat el
seu suport a una plantilla que segueix defensant els seus drets
laborals.

Jaume Roures hauria acceptat la compra de tot el grup, que
a més inclou revistes i portals digitals, després d’interessarse en un primer moment -després de l’estiu passat- només en
El Periódico. D’aquesta manera, Roures també guanya punts
davant Prensa Ibérica, que semblava tenir tancat el negoci el
novembre de l’any passat, però que després de realitzar la due
dilligence van preferir frenar l’operació; i Henneo que -segons
s’ha filtrat- també s’ha interessat a Zeta. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

Entre elles es troba la Federació de Sindicats de Periodistes
(FeSP), que ha fet públic una crida al Govern autonòmic i als
grups Parlamentaris perquè “no permetin aquests atropellaments per part d’empreses que, per aconseguir la concessió
d’aquest servei, presenten ofertes a la baixa i volen tenir la
plantilla en condicions laborals i professionals cada vegada
més precàries”. També des del Sindicat de Periodistes de les
Illes Balears han volgut reiterar el seu suport als treballadors.
(Font: Prnoticias)
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La redacció de Mía es concentra a
Barcelona

Radiotelevisió dels Illes Balears, que succeeix en el càrrec a
Antonio Virgili (director general de la Radiotelevisió del Principat d’Astúries). Manresa havia estat director de Ràdio Nacional
d’Espanya a Catalunya/Ràdio 4 (1987-2000).

Segons informa Prprensa, la crisi està essent molt dura amb el
grup Zinet Media, responsable de l’edició de diverses revistes
a Espanya. El diari digital diu que la companyia ha acomiadat
els 10 treballadors que formaven la plantilla de la revista Mia a
Madrid i ha traslladat la seva edició a Barcelona. A partir d’ara,
seran els treballadors de la revista Divinity, editada pel mateix
grup editorial, els que es faci càrrec dels continguts de Mia. A
més, per compensar els acomiadaments dels deu treballadors
que fins ara han tirat endavant aquesta publicació, Zinet Media,
segons Prnoticias, ha contractat dues persones que es responsabilitzaran de la publicació. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Durant el seu mandat, es continuarà avançant en la consecució dels principis i objectius fundacionals de la Federació, amb
especial atenció a la implementació de mesures per seguir posant en valor el servei públic desenvolupat pels organismes de
ràdio i televisió públics autonòmics que formen part de FORTA.
Els serveis públics audiovisuals són impulsors i promotors de
la diversitat i la pluralitat informativa, social i cultural de cada
regió. Es treballarà amb la mirada posada també en la celebració, aquest 2019, del trenta aniversari de la Federació. (Font:
Control Publicidad)

Andreu Manresa, nou president de la
FORTA

Rosa Maria Mateo presenta la seva
“Operació Catalunya”

La Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics
(FORTA) ha nomenat nou president de la Federació a Andreu
Manresa i Monserrat, actual director general de l’Ens Públic de

TVE complirà l’estiu 60 anys a Catalunya i Rosa María Mateo
vol celebrar-ho duplicant la programació en català. RTVE emet
vint hores i mitja setmanals en català i al llarg d’aquest any en
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sumarà quaranta. Rosa María Mateo va explicar que aquest
projecte “suposa el ferm compromís per convertir-nos, definitivament, en la televisió de tots els catalans, en un mitjà afermat
en aquesta societat, que parlarà encara més en la seva llengua,
en català, i que donarà veu a tots i cadascun dels seus ciutadans”.
L’administradora única va assenyalar que “TVE s’expressarà
més en la llengua materna en què parlen els ciutadans de Catalunya, i ho farem, per descomptat, en harmonia amb l’ús del
castellà. Ni més ni menys que com es fa en la societat”.
“Saber y ganar” tindrà una edició en català i TVE estrenarà en
les seves desconnexions a Catalunya, Balears i la Comunitat
Valenciana la sèrie “Bany compartit”, que, segons RTVE “se
centrarà en quatre dones: una catalana, una valenciana, una
mallorquina i una alemanya”. A més, TVE Sant Cugat emetrà
dos concerts de l’Orquestra i Cor RTVE, un concert al Gran
Teatre del Liceu, llançarà una versió catalana de l’espai musical
“Cachitos” i comptarà amb diversos nous espais fins arribar a
les 80 hores setmanals en 2020. (Font: Merca2)

El País constata que recupera lectors
pel gir a l’esquerra
Soledad Gallego-Díaz va arribar a la direcció d’El País amb un
objectiu clar: tornar a les velles essències del diari, recuperar els
perfils ideològics i de continguts que, anys enrere, havien caracteritzat el diari. La veterana periodista que va rellevar Antonio Caño
el passat mes de maig, ha estat durant aquests mesos treballant
en una profunda remodelació per donar-li un gir al diari. Entre els
seus objectius estava el canvi en la línia editorial del diari.
Confidencial Digital ha pogut saber que El País ha recuperat almenys el 40% dels lectors perduts per la seva deriva a la dreta
en l’etapa d’Antonio Caño. Només al web, segons les últimes
dades de Comscore, el diari de Prisa ha augmentat un 8,5%
l’audiència. La direcció del diari atribueix aquesta dada al gir a
l’esquerra impulsat per Soledad Gallego. Aquesta xifra ha aconseguit que El País arribi, actualment, als 20,5 milions de lectors
únics. La nova línia editorial ha recuperat, a més, subscriptors
que havien estat lectors fidels d’El País des del seu naixement
en 1976, i que amb l’arribada de Caño s’havien donat de baixa.
(Font: El Confidencial Digital)
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La transformació digital del
periodisme
Per José Luis Orihuela, professor de Comunicació Multimedia /
Universitat de Navarra / eCuaderno.com

poder de convertir-se, ells mateixos, en mitjans. La tecnologia
ha alterat l’ecosistema informatiu desplaçant als mitjans i als
periodistes de la funció exclusiva de la intermediació editorial.
Les xarxes tenen la capacitat de definir l’agenda pública d’una
manera molt més immediat i global del que podia fer el periodisme.
Mitjans analògics i mitjans digitals.- En un sentit tècnic (encara que no cultural), avui ja tots els mitjans són digitals. La
informació es registra i es processa de manera digital, encara
que després es difongui en suports impresos, radiofònics o televisius. La qualitat del periodisme té molt més a veure amb
l’existència d’una redacció i un sistema de control editorial que
amb una tecnologia.

Amb motiu del llançament de la revista digital Calle 2.0, em va
entrevistar Carolina Sánchez Vega sobre Periodisme i Internet
(preguntes editades):
Internet i els canvis en el periodisme.- Internet i les xarxes
socials han donat a les audiències i a les fonts dels mitjans el

El que no canvia en el periodisme.- El periodisme és un
mètode professional d’obtenir, analitzar, elaborar i difondre informació rellevant per mitjà dels canals tecnològics disponibles
per arribar a les audiències. Això és el que no ha canviat. Mentre que els canals disponibles, les necessitats de les audiències
i el que s’entengui per rellevant, són els elements que estan
subjectes a un procés constant de revisió.
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L’escriptura a la xarxa.- L’assignatura pendent de l’escriptura
en línia, paradoxalment, segueix sent l’ús eficient d’enllaços
d’hipertext. La xarxa aporta a la comunicació pública tres elements que no estaven presents en els mitjans de masses analògics: la interactivitat, la hipertextualitat i la multimedialitat. A
internet, l’escriptura pot dialogar amb els usuaris, pot estructurar-se de manera no-lineal i pot codificar en qualsevol format.

les notícies són unitats que cobren vida pròpia deslligades dels
mitjans i recontextualitzades en els timelines dels usuaris.
Twitter, en particular, va aportar la urgència del temps real i la
simetria de la conversa, i va crear un entorn en el qual cada
usuari pot conformar la seva dieta informativa a partir de les
decisions que pren sobre els comptes que decideix seguir.

En l’actualitat, la conversa s’ha desplaçat a les xarxes socials,
la hipertextualitat segueix brillant per la seva absència i la multimedialitat no aconsegueix travessar la barrera de la imatge.
Les notícies en l’ecosistema digital.- Els mitjans socials van
canviar per sempre els camins de la informació. Les xarxes van
canviar l’adreça, el volum i la velocitat dels fluxos d’informació
a nivell mundial, i amb això van alterar de manera radical totes
les indústries que depenen de manera més o menys intensiva
de la informació.
En l’anterior ecosistema dels mitjans de comunicació de masses, les notícies es presentaven empaquetades formant part
d’un producte (diari, revista, butlletí o telenotícies) en el qual el
mitjà operava com a context editorial. En l’ecosistema digital,

Bones pràctiques a Twitter.- Els mitjans amb millors estratègies a Twitter són els que no concentren tota la seva activitat
en un únic compte, sinó que animen als seus periodistes i a les
diverses seccions a mantenir una presència activa a la plataforma. Un exemple inevitable és The New York Times amb 668
periodistes a Twitter i 41 comptes oficials de seccions.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

QUINA ÉS
L’ENERGIA DEL
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim
una energia que ens impulsa a avançar i construir
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho.
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
What’s your power?
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Les mètriques i la qualitat del periodisme.- Les mètriques de
xarxes socials basades en impacte són un llast per al periodisme
de qualitat ja que condicionen els temes, el seu tractament i la
manera de titular en orientar les publicacions exclusivament a la
caça del clic (clickbait). Enfront d’elles, s’estan obrint pas les mètriques de engagement que s’enfoquen en l’activitat que realitzen
els usuaris amb el contingut (converses, likes i shares).
Tot i que els estudis d’audiència són anteriors a Internet, la xarxa permet un monitoratge no mostral, sinó de l’univers complet
i en temps real, el que obre unes possibilitats de personalització
de l’oferta impensables en l’era dels mitjans de masses i converteix la analítica de xarxes en un estudi de mercat en temps
real. La qüestió, en conseqüència, té a veure amb què es mesura, qui compra aquestes dades i com condicionen, aquestes
operacions, les decisions editorials. Aquí és on emergeixen o
naufraguen els models de negoci dels mitjans digitals.
L’èxit en el web.- Si la mesura de l’èxit fos la influència (és a
dir, la capacitat del contingut per a generar canvis en les idees
i comportaments de l’audiència), llavors el que funciona al web
és el que capta l’atenció i la complicitat dels superusuaris, que
són els que “contagien” el contingut valuós a les seves xarxes

de seguidors i el converteixen en viral. Aquest és el procés que
s’ha verificat en fenòmens com #MeToo, en què els artistes i
molts altres col·lectius de influencers (incloent als propis mitjans de comunicació) han traslladat a la societat una reivindicació que s’ha convertit en planetària.
La contribució dels blocs.- Els blocs van marcar el començament de l’era dels mitjans socials, i encara que certament les
xarxes socials van eclipsar algunes de les seves funcions, segueixen sent plataformes bàsiques per a la construcció de marca personal a la xarxa. En l’actualitat, els blocs formen part de
l’ecosistema de les xarxes socials (Medium és un bon exemple
d’aquesta sinergia), per aquesta raó ja no té sentit estratègic
enfocar exclusivament en una sola plataforma.
La qualitat i els suports.- Amb el llançament de l’iPad el 2010 i
el posterior boom de les tauletes, va sorgir una nova oportunitat
per al long form journalism a internet. Les versions optimitzades de diaris i revistes per a tauletes i les noves generacions
d’usuaris la alfabetització nativa va ser digital, han canviat el
panorama originari de la xarxa com a entorn exclusiu de notícies d’última hora. En qualsevol cas, és convenient adoptar
una perspectiva d’estudi que separi la naturalesa tècnica de la
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plataforma de la qualitat del contingut: ni tot el digital és necessàriament superficial, ni tot el imprès és inevitablement profund.
La formació de comunicadors.- La resposta de les universitats als reptes que plantegen les transformacions tecnològiques en l’àmbit de la comunicació és força desigual, de vegades oportunista i gairebé sempre tardana. En l’àmbit acadèmic
hispanoparlant, encara és minoritari el claustre de doctors en
Comunicació especialitzats en noves narratives, comunicació
transmèdia, negocis digitals o visualització d’informació. Cal
més suport institucional per a l’establiment de laboratoris i centres d’investigació especialitzats en l’estudi del món i de la cultura digital, així com en el desenvolupament de nous mitjans.
El futur del periodisme.- Cal distingir el futur del periodisme
com a professió i funció social, del futur de les empreses de mitjans de comunicació nascudes abans de la revolució digital. La
professió té futur, tot i que ha de canviar molt per assegurar-ho.
Els periodistes necessiten una millor i més permanent formació, han d’aprendre a programar i a gestionar empreses i han
de especialitzar-se de manera estratègica (per exemple: sector
farmacèutic o biotecnologies).

Les empreses de mitjans, com les de molts altres sectors, estan abocades a abraçar el mantra de la transformació digital.
Han de repensar i redissenyar tota la seva cadena de valor per
adaptar-la a un món irreversiblement digital, i han de fer-ho
mentre les seves operacions “analògiques” segueixin reportant
ingressos. Pretendre explotar els avantatges del vell entorn fins
al seu esgotament sense apostar de debò per les seves alternatives, és un camí directe al fracàs. (Il·lustracions: eCuaderno.
com i acuere.es)

El Govern de l’Estat inclou en els
pressupostos una baixada de l’IVA per
als diaris i llibres digitals
Es coneixen algunes de les partides i modificacions que el Govern espanyol ha inclòs en els Pressupostos de 2019. Entre
elles hi ha la proposta d’una rebaixa de l’IVA als diaris, revistes
i llibres digitals del 21% al 4%, el que suposaria una rebaixa
del 17%. Aquesta baixada porta estudiant-se molt de temps i
igualaria les taxes de la premsa digital i la premsa escrita, que
en l’actualitat si gaudeix d’un IVA del 4%.
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Si finalment la mesura es porta a terme, Espanya es s’acolliria
als acords que es van signar el passat mes d’octubre a Europa,
en els quals els ministres d’Economia de la Unió van decidir
la rebaixa de l’IVA digital. Quatre mesos després i després de
molts dubtes, tot està disposat perquè finalment els diaris, revistes i llibres digitals obtinguin aquesta esperada rebaixa de
l’IVA fins al 4%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Periodisme digital: 25 anys d’investigació
El 1994 es van llançar
els primers mitjans
web en diversos països del món. Vint anys
després, el periodisme
digital és una realitat
consolidada, no només en el professional, sinó també en l’acadèmic. Amb base
en una àmplia revisió bibliogràfica, el professor Ramon Salaverria article examina en un extens treball les principals àrees
d’investigació científica al voltant dels mitjans digitals en l’últim
quart de segle, a escala global.

Salaverria mostra les línies de recerca sobre la història del periodisme a internet, les modalitats de mitjans digitals, els seus
llenguatges i desafiaments econòmics. També repassa les teories i mètodes d’investigació més estesos. L’anàlisi confirma
que la investigació sobre periodisme digital és una disciplina
consolidada i en desenvolupament, si bé té pendents diversos
desafiaments metodològics i temàtics que haurà d’afrontar en
els propers anys.
Us oferim l’accés al postprint evaluat d’aquest treball del
professor Salaverria CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: Toyoutome)

Aconseguir més subscriptors
de pagament amb un paywall
personalitzat per a cada usuari
El Dagbladet supera els 70.000 subscriptors gràcies a un algoritme que mesura els temes més consumits pels usuaris de
pagament. Després, simplement orienta la seva estratègia basant-se en aquesta informació. En general, els murs de pagament ofereixen o bé una quantitat de continguts gratuïts prèvia
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a la necessitat de pagar, o bé continguts premium que únicament es poden consultar si s’està subscrit al medi.
Aquesta última estratègia és la que utilitza el diari noruec, editat
pel grup Aller Media, que compta en la seva cartera amb una
trentena de revistes. Dagbladet té 70.000 subscriptors de pagament, una xifra que està molt per sobre de les que tenen els
digitals espanyols més reeixits (elDiario.es, per exemple, ronda els 33.000 subscriptors, i cal tenir en compte que Espanya
compta amb 46 milions d’habitants i Noruega, amb 5,2 milions).

un contingut determinat converteix als lectors en subscriptors.
D’aquesta manera, el diari noruec ha amagat darrere el mur de
pagament aquells temes més populars entre els usuaris que ja
són subscriptors, entenent que es mantenen com a clients perquè volen consumir aquest tipus de continguts. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Hegnar)

ComScore reconeix una alteració a l’alça
en els mesuraments d’El Espanyol
L’únic mesurador oficial que existeix per comptabilitzar les dades
d’audiència dels diaris digitals del nostre país, ha reconegut irregularitats en el mesurament de les dades del diari El Español corresponents als mesos d’octubre i novembre. Tots dos resultats
incrementen els números del diari que dirigeix i va fundar Pedro J.
Ramírez en més de 300.000 usuaris únics en cada un dels mesos.

L’algorisme de l’èxit es basa en quatre factors: la freqüència
amb la qual es publica cada contingut, els perfils d’audiència
que llegeixen aquest contingut , les vegades que es mostra un
contingut però no es clica en ell i la quantitat de vegades que

Coincideix que aquests dos mesos el diari que dirigeix Pedro
J Ramírez ha registrat les millors dades de la seva història, tal
com el mateix diari ha assegurat a través de diversos dels seus
articles, xifrant en un 24% el creixement en el mes d’octubre,
quan van comptabilitzar més de 11,5 milions d’usuaris únics.
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No obstant això, ComScore ha rectificat aquest mesurament
reduint en més de 300.000 usuaris únics les dades fetes públiques per El Español al mes d’octubre, corregint una sobreestimació de les dades. Aquest mateix recompte també ha estat
inflat al mes de novembre -últimes dades disponibles abans
de conèixer els números corresponents a desembre en els
pròxims dies- quan El Espanyol assegurava tenir 11,4 milions
d’usuaris únics, mentre que ComScore redueix aquesta xifra
una vegada més en 300.000 usuaris i el deixa en 11,1 milions.
(Font: Prnoticias)

Facebook invertirà en periodisme
La xarxa social va anunciar dimarts que invertirà 300 milions de
dòlars en tres anys, majoritàriament als Estats Units, en projectes de promoció d’informació local, que pateix en particular la
prevalença d’Internet. “Seguirem per lluitar contra la informació
falsa, desinformació i mala qualitat de la informació”, va dir en
un missatge publicat a Facebook Campbell Brown, vicepresident de mitjans col·laboradors, “però també tenim l’oportunitat
i la responsabilitat d’ajudar els mitjans de comunicació locals a
créixer i tenir èxit”.

Facebook actualment ofereix notícies locals en més de 400
ciutats dels Estats Units, que tenen la informació publicada
pels llocs de notícies locals, i també pels actors institucionals
(bombers, ajuntament, policia). La xarxa social va dir a finals de
novembre que els estudis realitzats amb usuaris de Facebook
havien demostrat que més de la meitat dels lectors preferiria
veure més informació local a la plataforma.
La iniciativa anunciada aquesta setmana per Facebook també
afecta Europa, inclòs el programa Local Subscriptions Accelerator, que té com a objectiu ajudar la premsa de proximitat a
millorar la seva estratègia de reclutament de nous subscriptors.
L’agència France Press participa en el programa mundial de
comprovació de fets de Facebook, en virtut de contractes que
inclouen uns 20 periodistes de l’agència. (Font: Le Devoir)

Grupo Ejecutivos llança el seu nou
mitjà digital
Ejecutivos.es s’estructura des de les xarxes socials, alhora que
impulsa el format vídeo per apropar les notícies d’interès de
Llatinoamèrica i, per descomptat, del seu país d’origen, Espan-
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ya, a una audiència potencial de 577 milions de castellanoparlants. El grup ha presentat el seu nou mitjà digital ejecutivos.es.
El nou projecte compta amb el prestigi de la revista que, amb
presència ininterrompuda a Espanya des de 1990, ha marcat
tendència en la indústria editorial espanyola durant els últims
vint-i-anys. Per la seva banda, la nova dimensió de la seva mitjà
online, oferirà continguts d’interès focalitzats a Llatinoamèrica,
amb notícies d’actualitat, entrevistes, firmes de prestigi i articles
d’investigació, destinats al seu consum i difusió a través de les
xarxes socials. (Font: Interactiva Digital)
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Mitjans de proximitat
Per Sílvia Riera, directora de serveis al client de Carat / Comunicació 21

Això que pot semblar una obvietat i que no diu res de nou a
ningú cobra rellevància en èpoques com la nostra, plena de
turbulències, on tot canvia minut a minut. És vital per a tothom
entendre el que està passant i, sobretot, el que afecta més directament cadascú. En això, els mitjans locals hi poden ajudar
molt, ja que no només ens poden donar llum sobre què passa,
sinó també, i més important, sobre les implicacions que pot tenir a nivell local.
Tot això fa que hi hagi tres coses que estan adquirint una gran
importància en els últims temps:
- Immediatesa. Si tot canvia minut a minut, necessitem estar
informats minut a minut i saber què està passant just en el moment que passa. En això, la ràdio i internet tenen el paper més
rellevant.

Proximitat? La mateixa paraula ho diu, allò que és a prop nostre. Mitjans de proximitat? Aquells que saben què afecta realment el ciutadà en el seu entorn més proper. Els grans mitjans
són una eina imprescindible per tractar temes generals, però no
poden entrar en temes de cada comarca, poble o barri, ja que
no tindrien prou espai, temps o personal per cobrir-ho tot.

- Contingut. Un cop informats, els ciutadans necessiten entendre i per això és vital la creació de continguts que els ajudin a
fer-ho. Però no a qualsevol preu. Han de tenir credibilitat, en la
qual juguen un paper important les línies editorials dels suports,
així com les persones que els desenvolupen. Els locutors de
ràdio, per exemple, són una peça clau en aquest aspecte.
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- Interacció. El consumidor s’ha de sentir identificat amb el que
li expliquen, convertint-se en imprescindible, escoltar el què
pensa i donar-li un espai on expressar-ho. Aquesta és la raó
que explica que les xarxes socials juguin un paper tan important
en tots els àmbits (polític, social, etc.).
A Carat som plenament conscients d’aquesta nova societat, que
ha generat molts canvis en el món dels mitjans, i estem adaptant totes les nostres campanyes a la nova manera d’entendre
la realitat. Ha canviat la manera de dirigir-nos als nostres targets i ens ha fet plantejar noves maneres de planificar, negociar
i comprar els espais.
Termes com data estan a l’ordre del dia, i això s’aplica absolutament a tots els àmbits. No només és un tema d’internet,
sinó que ens ajuda a entendre qui tenim al davant, a qui estem
parlant i què li hem de dir. Ens permet fer una escolta activa de
què pensa, diu i vol la població, i ens ajuda a conduir la nostra
comunicació en el sentit idoni.
Les nostres campanyes estan pensades per seguir el consumidor en la seva vida diària. Això ens obliga a parlar amb els
suports en un idioma diferent del que ho fèiem fins ara. Parau-

les com planificació programàtica, geolocalització, continguts
audiovisuals, preu per consum efectiu... comencen a ser ja part
del passat.
Els mitjans de proximitat s’estan adaptant a la nova realitat,
però potser ho estan fent a un ritme més lent del que seria
òptim, i creiem que això està fent que perdin oportunitats a les
campanyes.
Haurien de canviar la forma de comercialització dels seus espais. Els costos fixos o els descomptes ja no tenen cabuda en
les planificacions. És impensable ja un mitjà que no tingui al
darrere una xarxa social potent. Així mateix, han de donar cabuda als continguts audiovisuals, i això afecta TOTS els suports.
Com podem traslladar, per exemple, un contingut audiovisual
a un suport de paper? Doncs en la seva versió online o a les
seves xarxes socials.
També és vital que entrin en el joc de la planificació programàtica, ja que, si no, queden fora de les planificacions globals en
les quals ja no es compra espai, sinó audiència, i aquesta és
absolutament a tot arreu.
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Sabem que tot això significa un esforç enorme per a suports i
publicacions petites, però no fer-ho podria significar que tinguin
menys presència en les campanyes publicitàries, ja que cada
cop més són els mateixos anunciants (incloses les institucions
més petites) els que reclamen aquest tipus de negociació i compra de les campanyes.
Aquest funcionament ajudaria també els mitjans de proximitat
a cobrir un aspecte que tampoc els ha ajudat al llarg del temps:
la falta de mesurament. Si ens dirigim a un públic concret i paguem només si hi arribem, el fet de saber quanta gent consumeix aquell mitjà deixa de ser tan rellevant com abans.
Resumint, el món canvia ràpidament i l’adaptació a la nova realitat és vital per sobreviure. Però acabo amb una bona notícia:
tenim les eines per fer-ho, només cal posar-s’hi. (Foto: AMIC)

Tendències en comunicació 2019:
digitalització, mobile i automatització
Per Equip IP Comunicación
Si 2018 va ser l’any de l’arribada
de la digitalització, 2019 serà
quan, definitivament, es consagri.
I és que la comunicació digital, ràpida i efectiva a través del mòbil,
és la tendència principal en el nou
any. En aquest article volem donar algunes pinzellades del que,
segons els experts, viurem en
2019 com tendències en comunicació. Acompanya’ns i no et quedis enrere!
Top 5 tendències en comunicació 2019:
- L’estreta relació entre la comunicació i el màrqueting.Des de fa uns anys la relació entre la comunicació i el màrqueting s’ha anat estrenyent. Tant, que el 2019 serà una realitat
que, a Espanya, els responsables de comunicació treballin més
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estretament amb els departaments de màrqueting , tal com ja
passa a nivell global. No obstant això, segons un anàlisi de
Dircom, “és fonamental que la direcció de Comunicació compti
amb les seves pròpies funcions ben definides per aconseguir el
bon funcionament de les organitzacions i el assolir els objectius
plantejats”.

2018 i ho seguirà sent aquest nou any. Tant, que es converteix
en una de les tendències en comunicació 2019: els vídeos programàtics i la publicitat programàtica aniran molt de la mà, ja
que poden ser un tipus de fast content que aconsegueixen interactuar amb un públic segmentat alhora que permeten analitzar
els resultats en temps real.

- El “fast content”: l’efímer està de moda.- El món va cada
vegada més ràpid: tot ha de ser “ ja”. Els usuaris que necessiten
una informació concreta volen obtenir la resposta ràpidament;
però, això sí, també volen un contingut veraç, escrit correctament i que li atrapi. De fet, un micro text serà l’ham que aconseguirà que l’usuari consumeixi el macro text.

Així mateix, entren en joc les plataformes de missatgeria instantània en la qual les marques aconseguiran arribar als clients,
com per exemple a través de WhatsApp, Telegram o Facebook
Messenger.

Així, buscant resposta a aquesta necessitat, arriba el concepte
del fast content: contingut de qualitat, adaptat a les necessitats
dels usuaris que necessiten devorar continguts. Tot un repte
per als generadors de contingut però, al seu torn, amb un gran
potencial en els camps de màrqueting i a comunicació.
- Publicitat programàtica i (sobretot) vídeo programàtic.Quan diem que els usuaris necessiten contingut no parlem necessàriament de text en exclusiva: el vídeo ja era important en

- Les xarxes socials, molt més que un perfil de marca.- En
2019 veurem com es consolida la venda a través de les xarxes
socials. Els usuaris de xarxes han parlat i han demostrat que si
una marca no està present a Facebook, Twitter, Instagram... és
una marca que no els representa. Tant és així que les compres
a través de les diferents plataformes socials han augmentat de
tal manera que ens indiquen que són una de les tendències en
comunicació 2019.
- Compres en línia i “mobile commerce”.- Les vendes a través del mòbil ja eren importants en 2018, però en 2019 són
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clau. Sense un negoci adaptat a mobile no hi ha venda mobile.
L’UX o experiència d’usuari es torna una prioritat per als departaments de màrqueting i comunicació, que han de pensar
en conceptes senzills, de càrrega ràpida i intuïtius a l’hora de
navegar en les botigues en línia a través del mòbil.

es desaccelera el creixement de la inversió publicitària, que
passarà del 1,8% registrat el 2018 a l’1,2% previst per 2019 i
l’entorn Mobile segueix sent el que més ràpid creix.

Com veiem, la tecnologia es preveu la protagonista en les tendències en comunicació 2019: l’ús dels smartphones, el fast
content o els vídeos seran alguns dels elements claus en comunicació i màrqueting aquest any. No et quedis enrere i demana
assessorament perquè la teva marca sigui capaç de respondre
a les exigències dels teus clients i de la teva comunitat online.

La inversió publicitària creixerà un
3,8% a nivell global segons Dentsu
Aegis Network

L’estudi desglossa les tendències que marcaran aquest 2019
en el que a inversió publicitària es refereix. Destaquen:

Dentsu Aegis Network acaba de publicar el Global Ad Spend
Forecast corresponent a 2019, amb dades procedents de 59
mercats. La inversió publicitària arribarà als 625 bilions de
dòlars, el que suposarà un creixement del 3,8%. A Espanya

• La inversió publicitària creixerà un 3,8% a nivell global en
2019.
• El ritme de creixement de la inversió publicitària es desaccelera el 2019 (el creixement en 2018 va ser del 4,1%).
• La publicitat digital serà el motor de creixement d’aquesta in-
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versió, i suposarà ja un 40% del global.
• Mobile segueix sent l’entorn que més ràpid creix, amb un increment del 19,2%
• La inversió en televisió tan sols suposarà un terç de la inversió
global, el que representa la dada més baixa des de les primeres
previsions publicades pel nostre grup en l’any 2000.
• Aquesta inversió en televisió disminuirà un 0,5% el 2019, però
s’espera que mostri signes de recuperació ja el 2020.
• Vídeo en línia serà la categoria que presenti un major creixement dins de Digital, gràcies a la visualització de vídeos en
dispositius mòbils i l’auge dels serveis de streaming.

Si bé es preveu que la despesa mediàtica tradicional disminueixi un 0,7% aquest any, hi ha alguns signes de recuperació
en l’horitzó. L’OOH mostra les taxes de creixement més elevades, es preveu que arribi al 4% el 2019 per assolir una participació del 6,3% del total de la despesa publicitària, encoratjat
per innovació digital que crea anuncis mitjançant informació
contextual com a referències a la regió o el clima per ajudar a
ressonar amb el públic.
Tot i la seva disminució de la despesa en publicitat, la televisió
veurà que el seu creixement millora del 0,8% en 2018 a l’1,6%
el 2020 suportat per innovacions publicitàries, com Connected
i TV programàtica.
Els nostres lectors poden accedir gratuïtament a l’estudi Global
Ad Spend Forecast 2019 CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: Campaign Brief – gràfic: Statista))
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Les set grans tendències de
Màrqueting digital pel 2019
Des de la promulgació del Reglament
General de Protecció de Dades de
la Unió Europea (RGPD) al maig de
2018, passant per la integració de la
intel·ligència artificial i la tecnologia de
blockchain, fins a l’ascens d’Amazon
com a gran plataforma publicitària,
aquest any ha deixat als experts en
màrqueting digital molt alerta.
Selligent Marketing Cloud ha laborat
un interessant informe sobre les tendències de màrqueting digital més importants per veure el 2019, i poder descobrir, potser,
el més important: què podem evitar durant aquest 2019. Us
convidem a llegir aquest informe CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Irismedia guanya la campanya de la
Unió Europea
L’agència Irismedia comença el 2019 amb la consecució d’un
nou compte per a la seva cartera de clients: la campanya de publicitat de la Unió Europea, que es difondrà en premsa durant el
primer trimestre de l’any. La licitació habilitada per la Comissió
Europea és per gestionar la campanya de publicitat. Es pretén
posar en valor les inversions que la Unió Europea realitza en
els projectes posats en marxa per empreses o administracions
de les diferents regions d’Espanya.
Donat el caràcter informatiu del missatge, es realitzaran publireportatges en el mitjà premsa durant el primer trimestre de l’any, amb un
pressupost proper als 140.000 €. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Wengage de CaixaBank, sobre
igualtat de gènere
Ogilvy Barcelona signa la campanya de conscienciació del programa Wengage de CaixaBank per impulsar la igualtat de gènere.
Wengage és un programa de recent creació que inclou accions
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dirigides a incrementar la visibilitat i la proporció de dones en posicions directives i impulsar el debat social sobre la diversitat.
La campanya del programa Wengage es pot veure a través dels
canals de Youtube, Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin de
CaixaBank, així com al web i al blog de l’entitat financera. Ogilvy
Barcelona ha estat l’agència encarregada de crear la campanya de
conscienciació llançat el passat mes d’octubre per potenciar el compromís de l’entitat bancària amb la diversitat i la igualtat de gènere
i impulsar la presència de la dona en la societat mitjançant accions
de sensibilització i canvi social. (Font: Programa Publicidad)

Turisme de Menorca treu a concurs
seu compte de mitjans
La Fundació Foment del Turisme de Menorca (actual FFTM)
ha tret a concurs el seu servei per a la contractació d’espais
publicitaris, que inclou des de la creativitat i disseny de les planificacions a la gestió i compra a mitjans de comunicació i altres suports. El contracte, d’un any de durada, té un pressupost
base de 677.000 euros , tot i que podria assolir els 1,3 milions
d’euros si es donés una prorroga.

La licitació té per objectiu la promoció de Menorca i la seva certificació com a Reserva de Biosfera entre les illes i en mercats
tradicionals com el nacional, Alemanya, Regne Unit, França i
“qualsevol altre que la FFTM decideixi”. La Fundació Foment
del Turisme de Menorca ha disposat un pressupost de 3,67 milions d’euros per a aquest any, el que significa un increment del
60% respecte al 2018. (Font: Dircomfidencial)

“Gestor BBVA amb tu”, la nova
campanya de BBVA
DDB i Habitant llancen la nova campanya de BBVA per presentar “Gestor BBVA amb tu”, un nou servei disponible a l’app
del banc que permet contactar amb un gestor en el moment en
què necessitem la seva ajuda. S’activa un cop contractes el
Compte Va Amb tu, un compte que t’ofereix altres avantatges
per acompanyar-te en el teu dia a dia.
La campanya està activa des del 7 de gener i les peces principals són 1 espot de 20 “en televisió, vídeos digitals, premsa,
ràdio digital i display. (Font CTRL)
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Vuit aplicacions de vídeo mòbil per
provar el 2019

Si teniu en compte el periodisme mòbil el 2019, no us voldreu
perdre aquestes eines que fan que l’edició sigui senzilla i ràpida.

Per Taylor Mulcahey / Mobile Journalism
KineMaster.- Aquest programari d’edició mòbil està disponible
per a dispositius iOS i Android, i té moltes funcions d’edició,
incloses múltiples capes, controls d’àudio, transicions, temes,
control de tons i molt més.
L’inconvenient és que aquestes característiques no són barates. La versió gratuïta exporta vídeo amb una marca d’aigua,
de manera que qualsevol que esperi utilitzar-lo amb fins professionals haurà de pagar 4,99 dòlars per mes per utilitzar-los.

Els periodistes de vídeo van haver de transportar bosses
d’equips pesats que ara encaixen dins d’un telèfon de butxaca.
A mesura que el periodisme mòbil es fa cada vegada més popular, i important, els periodistes necessiten tenir les eines per
crear vídeos amb pocs clics.

Splice.-Des dels creadors de GoPro, aquesta aplicació per a
dispositius iOS és gratuïta i fàcil d’usar. Ofereix totes les característiques d’altres editors, però sense haver de pagar. Els
usuaris poden retallar i retallar, a més d’afegir efectes, títols,
transicions i música. L’únic problema és que no hi ha cap versió
disponible per als telèfons Android.
Quik.- També de GoPro, Quik és una versió reduïda de Splice,
però també està disponible a Android. L’aplicació és ideal per a
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l’edició ràpida sobre la marxa, el que significa que la quantitat
de funcions és limitada. Tanmateix, pot crear coses completament automàticament, i és gratis.

i molt més. Haureu de pagar una subscripció mensual per eliminar vídeos de marques d’aigua, però és fàcil d’utilitzar per a
editors experimentats i no experimentats.

Adobe Premiere Clip.- Des dels creadors del popular programa d’edició d’Adobe, aquesta aplicació gratuïta es pot utilitzar
juntament amb el programari d’edició d’Adobe o com a producte
independent. Els editors experimentats poden impulsar el procés d’edició, però els que són nous a l’edició poden utilitzar les
funcions automàtiques de l’aplicació. L’aplicació és gratuïta i
està disponible per a dispositius iOS i Android.

iMovie.- Aquesta aplicació està disponible exclusivament per a
dispositius iOS i és un referent per a altres programes d’edició
mòbil. iMovie és fàcil d’utilitzar per a tots els nivells d’experiència
i ofereix als usuaris la funcionalitat d’edició bàsica gratuïtament.

Magisto.-Aquesta aplicació funciona amb intel·ligència artificial
i crea automàticament vídeos basats en estils preestablerts. Tot
el que has de fer és carregar els clips que vols incloure. La
manca de control pot ser frustrant per als editors experimentats, però excel·lents per a aquells que siguin nous per al vídeo
mòbil. Es tracta d’una versió gratuïta o de pagament, i està disponible per a dispositius iOS o Android.
PowerDirector .-Aquesta aplicació és similar a iMovie, però
està disponible exclusivament per Androids. Té totes les funcions necessàries, que permeten als usuaris retallar, transitar

LumaFusion.- Per 19.99 dòlars, podeu obtenir LumaFusion
per als vostres dispositius iOS, que tenen gairebé tota la funcionalitat d’un editor d’escriptori. Els usuaris tenen la possibilitat
de fer edicions multipista i afegir animació, efectes, títols i molt
més. (Il·lustració: AdEspresso)

Google i WordPress s’uneixen per
donar suport als mitjans petits
Per mitjans petits, locals i especialitzats, comptar amb bones
eines de publicació (i adaptades a les seves necessitats) com
a gestors de continguts (CMS) és sovint un mal de cap tècnic
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i una despesa que no poden assumir. Google s’ha proposat
donar-los suport mitjançant una aliança amb Automattic, els
desenvolupadors de WordPress, plataforma en què es basen
un 30% dels webs mundials, segons Google.

Mitjançant el programa Google News Initiative (GNI), la companyia de Mountain View invertirà 1,2 milions de dòlars per
crear Newspack, un sistema de publicació “ràpid, segur, de baix
cost i desenvolupat per a les necessitats dels mitjans petits”.
Newspack serà un conjunt d’eines desenvolupades per Automattic, que com a desenvolupador de WordPress coneix les
necessitats de les diferents classes de publicacions. En aquest
cas, la iniciativa de Google vol potenciar que els petits es puguin centrar en crear contingut, és a dir, a la feina editorial, sen-

se preocupar-se per la part tècnica. En molts casos, aquests
mitjans compten amb sistemes cars, però molt antiquats.
Una altra part important de Newspack serà la recerca d’ingressos
per als mitjans com a objectiu, mitjançant el subministrament
d’eines de passarel·la de pagament que propiciïn el comerç i
generin ingressos amb, per exemple, murs de pagament. A dia
d’avui, aconseguir un model de negoci sostenible és un dels passos més difícils per a les publicacions, singularment les de proximitat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: VentureBeat)

El bloquejador d’anuncis de Chrome
serà global a l’estiu
Al febrer de 2018 Google va activar el bloquejador d’anuncis
per Chrome que la companyia havia anunciat un any abans. A
l’entrar en pràctica, ens van adonar que el bloquejador estava
molt allunyat de la resta que ja es coneixíen i del tipus del que
els mitjans estaven en contra. Tot i que Google es convertia en
un perillós jutge de la publicitat en línia, cosa que reforçava fins
i tot més la seva posició, se suposa que el bloquejador només
aniria contra la publicitat abusiva.
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Novetats a Apple

Ara, després de gairebé un any funcionant a Europa i a Amèrica
del Nord, i després activar-se per defecte al desembre en Chrome 71, Google ha anunciat que el bloquejador d’anuncis serà
global a partir del 9 de juliol. Així, els usuaris per fi deixaran de
veure anuncis molt molestos (tot i que és possible que ja ho haguessin fet, perquè les pàgines s’han anat adaptant als canvis
exigits). S’espera que la versió que reculli el canvi sigui Chrome
76 o Chrome 77. (Font: Genbeta- il·lustració: De10)

Apple planeja introduir tres nous models d’iPhone a la tardor,
incloent-hi un successor de l’iPhone XR, un model de visualització de cristall líquid de 2018 que ha quedat sense les expectatives de vendes. Apple està considerant deixar caure la
pantalla LCD el 2020 per canviar per complet a les pantalles
de díodes orgànics més populars que emeten llum que tenen
l’iPhone XS i XS Max. Atès que Apple està darrere dels seus
rivals en el nombre de càmeres posteriors, està considerant la
possibilitat d’introduir un sistema triple de càmera posterior al
seu nou model insígnia. Alguns observadors esperen que Apple
aporti els elements de disseny de l’iPad Pro de 2018 més afilats, d’alumini, cap al dispositiu que es coneixerà com a iPhone
11. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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I si un ciberatac paralitzés els mitjans
de comunicació?
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Media-tics

Cap govern responsable menysprea la possibilitat que un ciberatac tombi infraestructures crítiques i paralitzi un país, com
li va passar a Estònia el 2007. Però, i si un ciberatac afectés
únicament a diversos mitjans de comunicació? Fins a quin punt
afectaria a altres indústries del país o al seu normal funcionament? Llegir diaris s’ha convertit en un hobby o és una activitat
necessària?

Sona el despertador, t’incorpores, agafes el mòbil i revises Twitter per veure de què s’està parlant a primera hora del matí. Poc
després, mentre esmorzes, et dutxes o et rentes les dents, és
probable que la ràdio t’acompanyi, narrant en directe les notícies del dia. Segurament també vagis a bord del teu cotxe
(llevat que et moguis en transport públic, on aquesta informació
s’haurà transformat en textos que consultes en diverses apps
de mitjans de comunicació). Fins i tot la teva safata d’entrada
del correu electrònic té preparat per a tu un o diversos butlletins amb els articles més importants per arrencar el dia, tot i
que és bastant probable que el primer que facis en encendre
l’ordinador de la feina sigui entrar directament a la web del teu
mitjà de capçalera per consultar, almenys, la seva portada.
Com que no tots som iguals, hi haurà qui porti sota el braç un
diari -sigui comprat o gratuït- i qui passi la resta de la seva jornada laboral sent impactat per la ràdio o la televisió, on el flux
de notícies és constant.
Que vivim envoltats d’informació és un fet. No en va, ens diuen
‘la societat de la informació’. Mai hem tingut tantes possibilitats
informatives, ni tan variades, al nostre abast. Per això el rar és
que triomfin les mentida news, donada la facilitat per contrastar
punts de vista o fer senzilles comprovacions, que en molts ca-
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sos són del tot innecessàries si l’esquema d’estar constantment
sotmesos a impactes informatius ha servit d’alguna cosa: sabem com són en realitat les coses. O hauríem. De fet, la nostra
configuració de la realitat en certa manera està influenciada pel
que veiem, orelles, llegim i escoltem en els mitjans. Ara, també
en el que compartim. Informació que reforça les nostres pors,
reivindica les nostres idees i ens indueix a prendre decisions. A
tots els nivells. A tot el món.
Què passaria si un dia, després de sonar el despertador, no hi
hagués res? I no em refereixo al fet que ens sentim com Will
Smith a ‘Soy Leyenda’, sinó a com se sent un adolescent sense
cobertura al mòbil: fora del món tot i estar en ell. Què passaria
si un dia despertessis i no hagués ràdio, televisió o premsa digital? Què passaria si durant diverses hores fora absolutament
impossible accedir als principals mitjans de comunicació i, el
que és pitjor, no poder assabentar -com conseqüència- de què
està passant?
Ciberatacs als mitjans, un risc més gran del que s’esperava
Al desembre, un atac informàtic va impedir a Los Angeles Times, The New York Times i The Wall Street Journal enviar les
seves pàgines a temps a la impremta. Alguns experts creuen

que procedia d’un país estranger. Es creu que la motivació era
econòmica: un atacant bloqueja les operacions digitals d’una
empresa o d’un particular i li exigeix diners per alliberar-la. Però
els diaris afectats no van rebre cap indicació al respecte, la qual
cosa porta a pensar que els atacants simplement volien boicotejar el normal funcionament d’aquests diaris. És a dir: la publicació de notícies. Una nova forma de censura amb la qual no
havíem explicat, I que donaria ales a les ja de per si preocupen
poderoses mentida news, que han trobat en les xarxes socials
el seu brou de cultiu. A l’escenari d’un món que desperta sense
notícies, és possible que l’alternativa fossin Twitter i Facebook,
que probablement funcionarien sense problemes, i pot escopir
qualsevol tipus d’informació que els ordidors de l’atac desitgessin. Amb via lliure per evitar ser rebatuts.
Aquest apocalíptic escenari és (encara) remot, però res no impedeix que pugui fer-se realitat. A això contribuirà la progressiva ‘murificación’ de les notícies: la majoria dels diaris treballa a
preu fet per implantar murs de pagament en les seves edicions
digitals, de manera que en no gaire temps llegir diaris per Internet comportarà un cost. Això no farà sinó expulsar capes de la
societat que ara llegeixen diaris gratuïts a seguir consultant notícies sense cost en un altre lloc. Quin? Les xarxes socials, on
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espavilats de tota índole segurament s’apressaran a emportarse el tros del pastís que es quedi fora del mur. Si el que expliquen és veritat o és mentida és irrellevant, ja que durant dues
dècades hi ha hagut un bufet lliure d’informació de qualitat a
l’abast de qualsevol i... bé, n’hi ha prou en fer una ullada al món
per saber el què ha passat. Vist així, que els mitjans de comunicació patissin un atac massiu i coordinat que els deixés fora
de joc durant diversos dies seria irrellevant, ja que fins i tot amb
ells en el tauler de joc moltes persones s’han cregut el que atufaba a mentida des de quilòmetres. Però l’altra cara d’aquesta
notícia és que si encara no ens estem matant els uns als altres,
probablement sigui perquè encara queda un percentatge de la
població que accedeix cada dia a mitjans de veritat i té una
opinió informada del que (realment) passa al món, actuant en
conseqüència. Protegim als mitjans amb alguna cosa més que
un antivirus si no volem forçar fins i tot als ciutadans més responsables a haver de refugiar-se en l’abocador mentre amaina
la tempesta d’un ciberatac. (Infografia: Futurism)

La relació entre periodisme i
telecomunicacions centra el I Congrés
sobre Banda Ampla i Continguts
Digitals a Cantàbria

La relació entre la creació de continguts i la banda centrarà el
I Congrés sobre Banda Ampla i Continguts Digitals a Cantàbria-2019, que es durà a terme el 24 i 25 de gener organitzat
pel Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE) i el Centre Universitari Cesine, amb la col·laboració de Blanquerna-Universitat
Ramon Llull a l’Auditori Cesine de Santander.
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“L’economia digital depèn directament d’un constant flux de
creació de continguts (el cloud journalism) i d’una connectivitat
universalitzada i garantida que prové de la Societat de la Banda Ampla”, explica el director del CECABLE i professor titular
d’Universitat, el doctor Joan Francesc Fondevila Gascón, de
Cesine. “Una correcta combinació del factor comunicatiu i del
telecomunicatiu condueixen harmònicament al social journalism
commerce, és a dir, a una combinació natural i no forçada de
continguts i opcions publicitàries vinculades”, segons Fondevila.
L’esdeveniment, que comptarà amb nombroses conferències
d’empreses i entitats, forma part del projecte “Noves formes de
Publicitat Interactiva en Televisió, Internet i els mitjans digitals.
Aplicacions Reals a HbbTV”, finançat pel Ministeri d’Economia,
Indústria i Competitivitat. El Congrés estudiarà indicadors estratègics del periodisme, la publicitat, l’economia digital i les
telecomunicacions, com les possibilitats del comerç electrònic,
la incorporació de l’HbbTV, l’evolució de la tecnologia de banda
ampla i la relació entre els continguts periodístics i publicitaris i
el receptor dels mateixos.
La primera sessió, que analitzarà el 24 de gener “La banda ampla a Cantàbria”, inclourà presentacions d’empreses com Wifi-

dom, Telefónica, BT Global Services, Indra, Vodafone i D-Link
Iberia. A la tarda, a “Continguts digitals i multimèdia”, es podrà
escoltar Phicus Tecnologia i Aire Networks, i, a la taula rodona
“Sinergies entre continguts i banda ampla”, hi participaran CECABLE, Cesine, Phicus Tecnologia, Col·legi Oficial d’Enginyers
de Telecomunicació de Cantàbria i representants del periodisme i les telecomunicacions càntabres. El 25 de gener, a “Nous
llenguatges periodístics i publicitaris gràcies a la banda ampla”,
s’escoltarà CECABLE i Cesine analitzar l’HbbTV, i Zitelia, El
Diario Montañés, Institut Espanyol d’Oceanografia i Mediacan
Produccions desgranar aspectes del sector de la comunicació. Les principals xarxes socials (Twitter, Facebook, LinkedIn,
Google+, Instagram, Pinterest) permetran seguir i comentar
l’esdeveniment. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia:
Merca2)
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L’AMIC visita la delegada del govern
espanyol, Teresa Cunillera

El president va explicar-li el projectes que està duent a terme
l’entitat: Premi de Recerca, Aula d’Innovació, Banc de continguts, Jornades, Serveis per als associats..., i va posar especial
èmfasi amb el nou projecte de l’AMIC per al 2019, el primer
Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat que està previst realitzar-se a la Seu d’Urgell el pròxim mes d’octubre i que
abraçarà mitjans d’ambdues serralades del Pirineu: Euskadi,
Navarra, Aragó, Catalunya, Andorra i França, una realitat que
ella coneix bé. Cunillera es va interessar per la situació actual
dels mitjans de proximitat al nostre territori i com veuen el futur
davant dels canvis que s’estan produint. (Font: Redacció AMIC.
Foto: Delegació del Govern a Catalunya)

El president de la Diputació de
Barcelona rep l’AMIC
Dimecres dia 9 de gener, el president de l’AMIC, Ramon Grau,
acompanyat de Josep Ritort i Jordi Guals van realitzar una visita institucional a la Delegació del Govern a Catalunya. En la
trobada el president, Ramon Grau, va presentar l’AMIC a la delegada, Teresa Cunillera, una associació que agrupa més de
330 mitjans d’informació, impresos i digitals, principalment de
proximitat.

La trobada es va realitzar a la seu de la Diputació de Barcelona,
on el president de la institució, Marc Castells, i la directora de
Comunicació, Mònica Gallardo van rebre la delegació de l’AMIC
i es van interessar per conèixer com està la situació dels mitjans de proximitat de la demarcació, tant en format paper com
digital. Ambdues parts van valorar de manera molt positiva les
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experiències de comunicació que estan duent a terme amb els
mitjans de proximitat, destacant l’evolució cap als nous formats.

La forma de trobar notícies està
canviant
L’editor del New York Times, AG Sulzberger, assegura en la
carta de principis d’any que ha dirigit als empleats que s’està
observant un canvi en la forma en què la gent accedeix a la
informació: “La gent ja no vol llegir les notícies d’una font, escoltar-les en una altra font i veure les notícies en una altra. Les
persones estan buscant una única font de notícies en què puguin confiar, en totes les formes”.

El president de l’associació, Ramon Grau, va agrair la confiança
creixent que manté la institució amb els mitjans d’informació
d’arreu del territori i va explicar l’evolució de l’AMIC que, entre
altres objectius, ha esdevingut una entitat proveïdora de serveis
d’informació, creació de continguts i gestió de la publicitat per a
la gran majoria de mitjans. Un model que agrupa els mitjans i integra el procés de la comunicació, facilita a les administracions
i empreses adreçar-se a la ciutadania a través dels mitjans de
proximitat amb uns estàndards de qualitat exigents i uns potents resultats. (Font: Redacció AMIC. Foto: DIBA)

Sulzberger, però, assegura que això no ha de desviar l’editor
de la seva funció tradicional, tot i que el món “no necessita més
contingut, el que més necessita és el gran periodisme. I hi ha
moltes maneres en què el periodisme pot ser genial. Les informacions originals en el lloc en el qual succeeixen poden descobrir-nos nova informació important. Els comentaris intel·ligents
i experts poden afegir matisos i comprensió. Una narració elegant i ambiciosa pot delectar i entretenir”.
L’editor del NYT acaba la seva missiva afirmant que “la missió
de la premsa és buscar la veritat i ajudar a les persones a entendre el món”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El Grup Barnils analitzarà les notícies
d’actualitat que continguin discursos
discriminatoris

la seva capacitat de detectar els discursos discriminatoris als
mitjans de comunicació. Els continguts es penjaran periòdicament al portal web i quedaran a disposició d’aquelles entitats o
mitjans de comunicació que vulguin replicar-los. L’objectiu és
facilitar a periodistes i ciutadania eines per reflexionar sobre
com s’han cobert determinats fets recents, per incidir en les
pràctiques periodístiques i donar eines per detectar i combatre
els discursos discriminatoris. (Font i il·lustració: Grup Barnils)

Marc Marginedas premi Luka
Brajnovic de comunicació
Aquest dimarts s’ha llançat l’Observatori d’actualitat del discurs
discriminatori als mitjans, un portal web que ofereix a periodistes i
ciutadania eines i continguts per reflexionar sobre cobertures mediàtiques d’esdeveniments recents, ocorreguts en els dies o setmanes anteriors, susceptibles de reproduir discursos discriminatoris cap a col·lectius potencialment afectats per l’antigitanisme,
l’aporofòbia, la islamofòbia, el racisme i la xenofòbia.
L’Observatori publicarà articles d’anàlisi de cobertures
d’actualitat i també tests on la ciutadania podrà autoavaluar

La Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra ha
distingit el periodista barceloní Marc Marginedas amb el Premi
Luka Brajnovic, guardó que s’atorga des de 1997 a comunicadors que hagin destacat per la “defensa de la dignitat de les
persones i els valors humans de llibertat, tolerància i solidaritat”. L’anunci es va fer dimecres a la Facultat de Comunicació
durant un acte d’homenatge al professor Luka Brajnovic (Kotor,
1919 - Pamplona, 2001), en el marc dels actes de commemoració del centenari del naixement de qui va ser mestre de més de
32 promocions a la universitat de Pamplona.
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“Marc Marginedas encarna els ideals del periodisme com a testimoni i denúncia davant la injustícia i la violència”, va destacar
la rectora de la Facultat de Comunicació de la UNAV, Charo Sádaba. “El seu itinerari professional exemplifica el coneixement,
la formació i el servei a la veritat (encara a risc de la vida) que
configuren els ideals del Premi Luka Brajnovic”, va afegir sobre
l’actual corresponsal a Moscou d’El Periódico.
Amb motiu del centenari del naixement del professor d’origen
croat, en aquesta edició el guardonat ha estat elegit per antics
alumnes de la Facultat de Comunicació, que havien enviat 116
nominacions. Marginedas, que es va llicenciar en Periodisme
en aquesta universitat el 1990, va ser alumne de Brajnovic.
(Font: UNAV)

Formació al Col·legi de Periodistes
Personal Branding 3.0.- Online. Del dijous 24 de gener al 21
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
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
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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.
Telegram com a canal de comunicació.- Barcelona. Dimecres 30 de gener (de 09:30h a 13:30h) - En aquest curs, impartit
per Sílvia Llombart, coneixerem a fons aquesta eina que ens
permet anar molt més enllà que Whatsapp com a mitjans o empreses. Aprendrem tot el que hi podem fer, com ens hi hem de
comunicar, com donar-nos a conèixer, etc.
Indesign per a periodistes.- Barcelona. Divendres 1, 8 i 15
de febrer (de 10:30h a 13:30h) - En aquest curs, creat per Susana Alonso, els participants aprendran a familiaritzar-se amb
l’entorn de Indesign; a gestionar textos i gràfics, a importar textos des de Word sense perdre estils; a gestionar tipografies i
entendre en profunditat com estan creades les maquetes que
s’usen per a la producció editorial.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC.
Els cursos del Col·legi de Periodistes són BONIFICABLES, és a
dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i
gestionem els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Per a més
informació i inscripcions CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)
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Quines seran les tendències que
conformaran el panorama dels mitjans
el 2019?
Per Susana Castellano / Kantar Millward Brown

blicant un nou informe, Media Predictions 2019, on ofereix la
seva visió sobre les principals tendències que conformaran el
panorama dels mitjans, les marques i les agències en aquest
nou any que acabem de començar. L’informe destaca 12 tendències clau que transformaran la planificació de mitjans en
l’estratègia de comunicació: des de la realitat augmentada fins
al vídeo vertical, passant per la representació del gènere en la
comunicació.
Vegem més detalladament quines són les prediccions de Kantar per 2019:

Tornem de l’aturada nadalenca amb energies renovades, amb
moltes ganes de descobrir què ens espera en aquest nou any
i quines tendències marcaran el rumb de la investigació i el
màrqueting. En aquest sentit, Kantar va acomiadar el 2018 pu-

• La Analítica Avançada i la Intel·ligència Artificial (IA) resoldran
el problema del retorn de la inversió (ROI) de l’online/offline en
les estratègies de comunicació cross-media.
• La tecnologia activada per veu revolucionarà el procés creatiu
i el mix de màrqueting.
• Les plataformes de xarxes socials a la Xina serviran com a
model als professionals de màrqueting per desenvolupar experiències més creïbles i valuoses.
• Les marques desenvoluparan noves experiències per als consumidors i aprendran a integrar-les i avaluar-les en l’entorn de
l’”Internet de les coses” .
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• Les marques començaran a prendre’s seriosament la representació de les dones en la publicitat.
• Amazon irromprà en el mercat publicitari per competir amb
Google i Facebook al mateix nivell.
• El vídeo vertical fomentarà la creativitat. Els anuncis en aquest
format desenvoluparan la seva pròpia personalitat i guanyaran
protagonisme.
• La gran pantalla estarà de tornada, més gran i millor que mai.
• Els insights actitudinals i de comportament, combinats amb
models predictius, faran que la compra programàtica sigui més
àgil i encertada.
• Les estratègies de màrqueting d’influència donaran un gir per
prioritzar la credibilitat de les marques i aconseguir la confiança
del consumidor.
• El compliment del RGPD donarà lloc a estratègies digitals i de
dades cada vegada més sofisticades per millorar la segmentació.
• La Realitat Augmentada (RA) començarà a configurar el ‘consumer journey’ i l’experiència del client.
Per acabar, unes paraules d’Eric Salama, CEO de Kantar, que
resumeixen el que recull aquest nou informe: “El panorama
mediàtic es caracteritza per una constant evolució i innova-

ció, però crec que la velocitat d’adopció de tecnologies com
la intel·ligència artificial serà sorprenent. La intel·ligència connectada es convertirà en la gran protagonista, així com la tecnologia activada per veu. la forma de mesurar l’efectivitat dels
diferents mitjans està evolucionant ràpidament i els professionals del sector han de treballar junts perquè els nostres clients
puguin entendre l’impacte dels seus inversions. El màrqueting
mai ha estat tan emocionant com ara”.
Podeu descarregar les prediccions de Kantar pel que fa al nou
panorama mediàtic del 2019 CLICANT AQUÍ. (Infografia: SCMP
Advertising)
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Per amor al diari local
Per John Temple, professor adjunt associat, UC Berkeley Graduate School of Journalism / The Atlantic

propis col·legues en aquestes pàgines, atrapats en el lloc on
treballen, com cinc membres del personal del periòdic local The
Capital, morts a Annapolis, Maryland.
Quan els esdeveniments són horribles, com a Colorado quan
era redactor de Rocky Mountain News, i 12 estudiants i un professor van morir a Columbine High School, vaig aprendre la
diferència entre periodistes locals i nacionals. Els periodistes
locals no arriben a deixar l’escena de la tragèdia. És on viuen.
El que fan és important per a la seva comunitat. Els periodistes
locals ho saben als seus ossos. És pel que val la pena fer el
seu treball.

La caiguda mortal d’un avió monomotor en un camp de blat de
moro va ser la primera història que vaig cobrir per un diari local,
la Kalamazoo Gazette. Vida i mort. Aquest és el pa i la mantega
dels diaris locals. Els obituaris es troben entre les seccions més
llegides. El que els periodistes no esperen és trobar els seus

Una de les raons per les quals m’agradava treballar en el periodisme local era que em vaig sentir a prop de les històries que
vaig cobrir. M’agradaria conèixer gent de la qual vaig escriure a
la botiga de queviures. O en un cinema. No podia allunyar-me
sense de veure-les de nou, tant si vaig escriure alguna cosa
que els pogués irritar o alguna cosa que els agradava. És una
de les coses que fa que els periodistes siguin honestos.
Hi ha pocs moments de fama o glòria per cobrir les notícies
locals, diferent a la manera en què es pot informar sobre esde-
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veniments nacionals o internacionals. Ho sabien Rob Hiaasen,
Wendi Winters, Gerald Fischman, John McNamara i Rebecca
Smith, els cinc que van morir a la redacció de The Capital. Però
sé que molts els agrada. He treballat entre ells durant més de
tres dècades, des de Michigan fins a Nou Mèxic, d’Ontario a
Colorado, de Hawaii a Washington, DC.
L’ editor del periòdic, Jimmy DeButts, va descriure eloqüentment als seus col·legues caiguts en un tweet: “Sàpigues @capgaznews els periodistes i editors donen tot el que tenen cada
dia. No hi ha setmanes de 40 hores, ni grans dies de pagament,
només passió per explicar històries de la nostra comunitat”.
Aquell matí, els periodistes i editors supervivents del periòdic
van publicar el diari com sempre, cobrint les notícies de la mort
dels seus companys.
Hi ha milers de persones a tot el país fent aquest treball diari,
tractant d’obtenir una història més, un fet més, una foto més
per capturar la vida de la seva comunitat. Són els que creen
les primeres pàgines memorialitzant tot, des de la victòria d’un
equip esportiu local fins a la devastació d’una inundació o incendi local.

Els periodistes de proximitat i els seus diaris tenen un paper especial. Ajuden a definir el caràcter i la identitat d’una comunitat.
La cobertura a les seves pàgines confereix estatus. Reconeixement. L’absència de les seves pàgines també envia un missatge dolorós, que la vida d’algunes persones no importa. I tot i
que les seves primeres pàgines poden ser el que més recorda
la gent, el valor del tipus “agate”, el tipus petit que enumera
els temps dels corredors en una cursa o els guanyadors en un
concurs en una fira local o en la llista de tots els graduats d’un
determinat curs no s’han de subestimar.
El refrany diu: els noms són notícies. És cert. La gent busca els
noms dels seus amics i familiars al seu diari local. Es mantenen
en contacte amb els seus èxits i, de vegades, falles a través de
les pàgines dels diaris locals.
No conec cap dels que van morir. Però estic segura que la gent
d’un periòdic local és com ells. Lluiten entre les demandes de
treball i les demandes de la seva família. Mai no poden fer prou
per a ningú. No conec cap dels que van morir o el seu paper.
Però sé el que se sent a la feina per respondre als telèfons trucades amb persones preguntant-se com determinada informació s’havia pogut fer malament. Sé que és rar que els telèfons
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apliquin elogis. Aquesta no és la forma en què funciona el món.
I estic segur que els que van morir, igual que els que van anar
a treballar, estaven bé amb això. No esperaven escoltar l’amor.
Però mereixen l’amor. Ara especialment. Sense ells, les seves
comunitats no tindrien història. No tindrien el primer esborrany
de la seva pròpia història.
Sé que el treball dels periodistes que van morir, com el treball
de molts dels meus companys, era un treball d’amor. No sé perquè el diari que va ser atacat. Però sé que a molts els agrada, i
també mereixen el nostre amor. Aquests periodistes i aquestes
publicacions no són enemics de la gent, com ho jura el president Trump tan perillosament. Són les persones. (Infografia:
WDBJ7)
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”El periodisme de qualitat ha de ser
de pagament”
Per F. Cano / El Español

La taula de debat organitzada per KPMG i la Associació de
Periodistes d’Informació Econòmica (APIE) va comptar amb la
participació de la consellera delegada del digital El Español,
Eva Fernández; el presentador del Telediario 2 de La 1, Carlos
Franganillo; el director de La Linterna de COPE, Ángel Expósito; la redactora en cap d’opinió de el Mundo, Lucía Méndez,
i el corresponsal de la ràdio alemanya Deutschlandfunk, Hans
Gunter Kellner.
Los Lunes de KPMG, és un curs per a periodistes que des fa
una dècada imparteixen experts de la firma que amb aquestes jornades volen ajudar a entendre els temes d’actualitat més
complexos viscuts en els últims anys a Espanya.

Quin és el futur del periodisme davant les xarxes socials? Quin
efecte tenen les fake news en la credibilitat de la professió?
Està massa polititzat el panorama mediàtic espanyol? Aquestes
i altres preguntes van intentar ser respostes aquest dilluns per
destacats periodistes i gestors de mitjans de comunicació en la
jornada El periodisme en la cruïlla, en el marc del desè aniversari de Los Lunes de KPMG.

La visió de la indústria
La consellera delegada d’El Español va aportar la visió de la
indústria, insistint que actualment la premsa espanyola no té
un model de negoci i que aquesta situació és el germen de
bona part dels problemes que afecten el sector. “Això obliga els
mitjans a subsistir intentant obtenir cada vegada més audiència
per competir de manera impossible amb Facebook i Google,
que es queden amb el 80% de la publicitat digital”.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE
“Aquest increment d’audiència ha fet que molts mitjans es vegin
obligats a augmentar exponencialment el seu nombre de clics
i intentar tenir més publicitat, cosa que els fa més vulnerables
a les fake news”, ha va afegir Eva Fernández, posant l’accent
en que l’única manera de combatre aquesta situació és cobrant
per la informació.

estem regalant els nostres continguts” . “Hi ha molts mitjans
espanyols que promocionen els seus continguts en xarxes socials. I on és el valor? No només regales els teus continguts,
sinó que li lleves el poder prescriptor a la teva marca i són ells
els que es posicionen a canvi de res. Els mitjans hem de tornar
a ser rellevants”.

“Els mitjans tenim l’oportunitat de revertir aquest model i fer
com a Alemanya o els Estats Units, on hi ha més periodisme
d’anàlisi i de recerca, es contracta a més professionals i s’obté
un producte de millor qualitat”, va dir. “El sector espanyol està
immers en una cursa induït per un model basat en l’escala
d’audiències que fa que els mitjans es lliurin 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 per alimentar l’única font d’ingressos existent:
la publicitat”, remarcà Fernández, qui també va dir que “l’actual
model està en regressió, bé per la necessitat de trobar una alternativa al negoci publicitari o per la tornada al periodisme de
“qualitat””.

És aquí on cal reivindicar el valor dels diaris. “El lector accedeix
a mes fonts informació que mai en la història però això no vol
dir que es cregui tot el que llegeix. El lector que vol estar ben
informat seguirà dirigint-se a aquells mitjans amb marques reconegudes i de prestigi que li filtrin les bones de les dolentes
fonts, que li donin un valor afegit amb bones anàlisis o amb
reflexions i opinions sobre els temes rellevants”, i va repetir: “
Aquests continguts tenen un gran valor i no cal oferir-los gratis.
La gratuïtat és el que devalua el periodisme”, va concloure en
una jornada en què també es va fer autocrítica de la feina dels
periodistes en l’actual context de desprestigi de la professió i de
proliferació de noves formes d’informació.

Respecte a la relació entre les xarxes socials i els mitjans
de comunicació, Eva Fernández va recordar que “els mitjans

En relació a la realitat dels mitjans, tots els convidats van coincidir que la viabilitat econòmica de les empreses periodístiques
és fonamental per assolir la independència. Quant a l’impacte
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de les fake news, els participants del fòrum van indicar que sí
que ha influït en el desprestigi de la premsa, però que realment
no hi ha xifres que demostrin objectivament que han inclinat la
balança en processos electorals com l’última elecció presidencial de Estats Units.
En el debat també es va arribar a la conclusió que moltes vegades les fake news neixen des dels mateixos mitjans de comunicació i que els propis periodistes són corretges transmissores
d’aquests rumors.
Durant la jornada també es va abordar la politització dels mitjans, sobre la qual els convidats creuen que no ha canviat gaire
des dels grans suports, però sí a la calor de les xarxes socials,
on qualsevol periodista s’ha transformat en un actor polític. (Fotografia: Jorge Barreno, El Español)
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Disponibilitat del lector per pagar
notícies en línia
Per Mary-Katharine Phillips, analista d’Innovació Mediàtica / Twipe
La crisi de finançament del periodisme ha dominat les converses de la indústria en els últims anys, ja sigui sobre estratègies
de pagament, diversificació d’ingressos o generació d’ingressos
directes del lector. Tenint en compte això, Twipe va començar
les seves últimes investigacions en la sèrie Reinventing Digital
Editions, en què es van analitzar 4.000 consumidors de notícies a Europa i als Estats Units. Els resultats s’han publicat
recentment a l’informe Reinventing Digital Editions: Reader Insights, que inclou persones lectores desenvolupades a través
d’entrevistes individualitzades amb 30 lectors.

L’abundància de contingut gratuït evita que els lectors paguin.
De lluny, la raó més comuna que els lectors donen per què no
pagar per les notícies digitals és perquè poden trobar un munt
de contingut gratuït ja en un altre lloc (el 61,9% dels enquestats). És ben clar que l’abundància de continguts gratuïts en
línia és el bloquejador més gran en capturar amb èxit els ingressos del lector digital per a molts diaris d’avui.
A partir d’aquí, veiem més evidència de la predicció de notícies
de Rachel Davis Mersey el 2019: la notícia local es converteix
en veritablement local. “L’evidència que el públic no està disposat a pagar les notícies locals està nítida pel fet que la majoria
de les notícies locals no són locals”, diu Rachel Davis Mersey,
professora assistent de l’Escola de Periodisme Medill, de la
Northwestern Universitat.
Amb internet, qualsevol altra cosa que no sigui veritablement
notícies locals competeix amb un diluvi de contingut gratuït de
diverses fonts, reduint encara més la voluntat del lector de pagar les notícies digitals.
El cost de pagar per les notícies digitals i la possibilitat d’accedir
al contingut pagat de diferents maneres (com ara procedir de
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manera social o passar el lloc de pagament a mode d’incògnit)
també són motius comuns per no pagar. La desconfiança en
els mitjans de comunicació només representa el 6,8% dels enquestats a nivell mundial, tot i que aquesta xifra augmenta fins
al 17,5% als Estats Units i del 12,5% al Regne Unit.
Els lectors estan disposats a pagar pels formats específics de
notícies en línia. En una sorprenent troballa, el 30,6% dels enquestats que paguen per les notícies digitals van dir que van
començar a pagar perquè no podien obtenir el format específic
de forma gratuïta en cap altre lloc.
Un dels aspectes més crucials d’una estratègia de pagament
és garantir que els lectors realment vegin el lloc de pagament
en algun moment. Esperem veure les vendes més estrictes i
més estrictes dels editors l’any 2019, seguint l’exemple de The
New York Times, que va llançar per primera vegada un full de
pagament amb 20 històries per mes i després va reduir a la
meitat aquesta quantitat dues vegades per aterrar finalment en
5 històries.
Paywalls no només és important per a l’adquisició, sinó també
per a la seva retenció. Obtenir un lector per començar a pagar

les notícies en línia és només la meitat de la batalla. Sabem de
quina importància són les estratègies de retenció (i interacció):
després de tot, la meitat de tots els subscriptors nous a nivell
industrial trigarà entre els tres primers mesos.
Els motius més comuns que els enquestats donen per què segueixen pagant per les notícies en línia són l’accés il·limitat a
les notícies digitals. Podem veure que un lloc de pagament és
realment important en l’estratègia de retenció.
En les entrevistes de Twipe amb lectors, també trobem que els
enquestats aprecien que la garantia digital sempre està preparada per a ells a primera hora del matí, ja que de vegades
el diari imprès arriba massa tard per a la rutina del matí. Altres
enquestats enumeraven la possibilitat d’estar al dia amb les notícies locals en qualsevol lloc on van ser la principal raó per la
qual es van subscriure. Un dels enquestats va explicar que, a
mesura que viatja sovint, la seva subscripció digital li permet
“mantenir l’hàbit del diari a través de la xarxa”. Aquest aspecte
de la formació d’hàbits és clau.
Podeu llegir complet aquest informe de recerca CLICANT AQUÍ
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El futur immediat del periodisme
Per Institut Reuters

de 29 països, que van respondre a una enquesta sobre els reptes i oportunitats clau per a aquest any, incloent 40 directors
editorials, 30 CEO i 30 caps de l’àrea digital pertanyents en
gran part a les principals companyies de mitjans tradicionals,
així com a noves organitzacions digitals.
Xarxes socials sota pressió. Segons l’estudi, aquest serà
l’any en què la regulació de les xarxes socials començarà a
concretar-se, després de la creixent preocupació per la desinformació i la privacitat. Una cosa que s’havia considerat impensable s’ha convertit en “inevitable”, en paraules del cap d’Apple,
Tim Cook, encara que els detalls de la regulació seran confusos, difícils de resoldre i trigaran temps a ser resolts.
Desinformació minant les democràcies. Mentrestant, “la propagació de contingut fals i enganyós continuarà minant les democràcies a tot el món amb eleccions polaritzadores a l’Índia,
Indonèsia i Europa”.

L’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme acaba de publicar
un extens estudi sobre els reptes que afrontarà el periodisme
en l’any que acabem d’entrar. Reuters, per elaborar l’informe,
ha preguntat a 200 professionals dels mitjans de comunicació

Focus en el pagament per continguts, però els límits es
veuran aquest 2019. El periodisme “continuarà patint pels
canvis estructurals que ja han dut a caigudes significatives en
els ingressos per publicitat. Els editors estan buscant subscrip-
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cions per compensar la diferència, però és probable que els
límits de fins on poden aportar les subscripcions es facin evidents aquest 2019”.
Ve una onada de acomiadaments. En conjunt, segons
l’informe, “aquestes tendències poden portar a la més gran
onada d’acomiadaments periodístics en anys, el que debilita
encara més la capacitat dels editors per responsabilitzar els polítics populistes ja poderosos líders empresarials”.

encara que més de la meitat dels enquestats (52%) se centren principalment en les estratègies d’ingressos dels consumidors, la majoria de les publicacions encara depenen de la
publicitat digital per obtenir ingressos. El 81% dels enquestats
va esmentar que els anuncis gràfics eren una font d’ingressos
molt important, seguits per les subscripcions amb un 78%. La
discrepància reflecteix un optimisme cada vegada més gran
entre els editors pel que fa a la disposició dels consumidors a
pagar i el pessimisme creixent al voltant de les perspectives de
creixement futur en publicitat digital.

Algunes altres de les claus que llança l’informe són:
• La subscripció i la membresía són la prioritat clau per als mitjans de comunicació. La meitat dels enquestats (52%) espera
que aquest sigui el focus principal d’ingressos en 2019, en comparació amb només el 27% que pensa que el focus principal seguirà sent la publicitat en display, un 8% que considera que serà
la publicitat nativa i un 7% que creu que el que més creixerà
seran les donacions. “Aquest és un gran canvi d’enfocament
per a la indústria dels mitjans de comunicació”.
• Hi ha una discrepància entre els fluxos d’ingressos actuals
i desitjats dels editors, il·lustrada per un segon troballa clau:

• Alhora, sembla haver-hi una acceptació creixent que alguns
tipus d’informació de qualitat necessitaran ser subsidiats. Gairebé un terç (29%) espera que aquest any siguin significatives
les ajudes de fundacions i organitzacions sense ànim de lucre, i
una cinquena part (18%) espera que les plataformes tecnològiques contribueixin més, mentre que un de cada deu (11%) creu
que els governs brindaran més suport al periodisme de qualitat.
No obstant això, el 29% dels enquestats no espera que cap dels
anteriors actors pugui anar al seu rescat.
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Gairebé dos terços (61%) estan preocupats o extremadament
preocupats per l’esgotament del personal. La retenció (73%)
i l’atracció de personal (74%) és un mal de cap en particular,
donades els sous, l’implacable ritme de treball i pressions que
pateixen una redacció moderna. Més de la meitat (56%) estan
preocupats sobre els nivells de diversitat de redacció.

La indústria dels mitjans està perdent la paciència amb Facebook i els editors estan tornant a enfocar la seva atenció en un
altre lloc. Menys de la meitat dels enquestats (43%) diu que la
plataforma és probable que sigui important o extremadament
important aquest any, un nombre similar al d’Apple News i YouTube, però molt menys que per a Google (87%).

Més de tres quarts (78%) pensen que és important invertir
més en Intel·ligència Artificial (IA) per ajudar a assegurar el futur del periodisme, però no com una alternativa a retallar llocs
d’editors. La majoria veu una major personalització com un
camí cap al futur (73%).
Amb molts editors llançant nous podcasts de notícies diàries,
potser no és sorprenent que la majoria (75%) pensi que l’àudio
es convertirà en una part més important del seu contingut i estratègies comercials en 2019. Una proporció semblant (78%)
pensa que els altaveus intel·ligents com Alexa. d’Amazon. i
Google Assistant tindran un impacte significatiu en com les audiències accedeixen al contingut en els propers anys.
Algunes prediccions més específiques:
• Les plataformes intensificaran la seva batalla contra la des-
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informació i la desinformació, però el problema aquest any se
centrarà també en xarxes tancades i grups comunitaris, on és
més difícil rastrejar i controlar.
• Hi haurà una major confiança en les notícies i un millor etiquetatge de la informació veraç dissenyat per ajudar a que els
consumidors decideixin en què i en qui confiar.
• Amb els consumidors cada vegada més conscients del temps
que estan perdent en línia, veurem més persones que abandonen les xarxes socials i sorgiran més eines per a la desintoxicació digital i hi haurà un enfocament en contingut “significatiu”.
• Lesnotícies de consum lent (llargs reportatges, entrevistes en
detall, etc.) començaran a recuperar presència amb el llançament de noves empreses periodístiques com Tortoise (Regne
Unit) i l’holandès De Correspondent, que s’expandeix als Estats
Units. Aquests mitjans són un antídot a la saturació actual de
cobertura ràpida, superficial i reactiva.
• L’augment dels paywalls està allunyant a més persones de
les notícies de qualitat i fent internet més difícil de navegar. La
irritació del consumidor augmentarà aquest any, el que portarà

a una combinació de més evitació de notícies i l’adopció del
programari de “bloqueig de pagament”.
Us oferim l’accés gratuït a l’informe complet (en anglès) CLICANT AQUÍ (Infografies: Institute Reuters)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
El mirall del 6,6%
Per Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics de
proximitat Línia / Comunicació 21

Quanta gent té Twitter? Abans d’escriure aquest article no hauria estat capaç de respondre la pregunta, ni tan sols amb una
xifra aproximada. I segurament molts dels que m’esteu llegint
tampoc. Els actors del circ mediàtic –periodistes, polítics, gent
destacada de la societat civil i cultural...– no tendim a fer-nos
aquest tipus de preguntes. Preferim viure dins de la bombolla. Actuar per a l’autoconsum. Obviar el món d’allà fora, molt
més incòmode i allunyat del nostre estil de vida informat, compromès, transcendental [noti’s la ironia]. Entre nosaltres, tot és
més senzill. Uns quants retuits i la sensació d’èxit creix ràpidament. Però èxit entre qui? Representatiu de què?

Segons les últimes xifres de la indústria de les xarxes socials,
a la ciutat de Barcelona, per exemple, hi ha 107.721 usuaris
actius a Twitter, sobre una població d’1,63 milions d’habitants.
Traduït, un 6,6% de barcelonins utilitza aquesta xarxa social.
És molt? És poc? Ho deixo sense respondre, perquè ni soc
expert en xarxes socials ni això pretén ser un assaig tècnic. Només apunto la dada: un 6,6% de persones que interactuen en
una plataforma que es tendeix a confondre amb el conjunt de
la societat, en aquest cas barcelonina. Amb el 100%. Perquè si
es tingués clar que s’està interactuant amb el 6,6% de la ciutat,
segurament ja no seria tan cool, oi? O potser sí, perquè els que
hi hem de ser ja hi som, pensaran alguns. Els mateixos que
prefereixen obviar la pregunta, jugar-hi fort i omplir els dipòsits
d’orgull digital.
I mentrestant, allà fora, la ciutat va fent. El 93,4% restant dels
barcelonins, lluny de Twitter, fa altres coses. Per exemple, llegir diaris en paper gratuïts. Quants ho fan, això tan analògic?
Doncs un 10,1%, segons l’última Enquesta de Serveis Municipals de l’Ajuntament. I en alguns districtes, com a Nou Barris o
Sant Andreu, la xifra supera el 16%. És molt? És poc? Ho tornaré a deixar sense respondre. Simplement constataré que és
més que la gent que utilitza Twitter. En alguns districtes, força
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més. Curiosament en aquells on certs polítics d’esquerres amb
un gran nombre de seguidors a les xarxes socials adrecen les
seves proclames de transformació social.
“El periodisme és necessari com a contrapoder (també) a
l’escuma desacomplexada i partidista de Twitter”, deia fa dies
el periodista Joan Rusiñol precisament en aquesta plataforma.
D’acord, però sense perdre de vista que aquesta escuma, allà
dins, la practica en tot cas el 6,6% de la societat. I que a fora
ens espera el 93,4% restant, disposat a llegir, escoltar o mirar
informacions que li importin –i que molt sovint no són les mateixes que ens importen a nosaltres–. Potser podríem començar
per sortir de la bombolla i impregnar-nos molt més de la gent
que no és al circ mediàtic ni se l’hi espera. Segur que ens emportaríem més d’una sorpresa. (Infografia: Clases de Periodismo)
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