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Edelman Trust Barometer: La confiança
en els mitjans es desploma a Espanya
Per Edelman i Dircomfidencial

En un escala d’1 a 100, la confiança dels espanyols arriba als
40 punts, amb la qual cosa situa al vagó de cua entre els països
en què més regna la desconfiança. És set punts menys que
l’estudi de l’any passat. Únicament Rússia cau amb tanta força.
De fet, només en aquest país i al Japó hi ha més desconfiança
que a Espanya dels 26 estats analitzats per Edelman.
És a dir, l’Estat espanyol ha passat de ser el número 12 a nivell
de confiança al 23 en només un any. La mitjana mundial de confiança està en 52 punts, 12 més que a Espanya. A nivell global,
la confiança en les institucions ha augmentat tres punts entre
els anys 2018 i 2019, amb la Xina, Indonèsia i l’Índia tirant del
carro de països on més confiança hi ha.

Espanya és -juntament amb Rússia- el país del món on més
ha caigut la confiança en les institucions, d’acord en la nova
edició de l’Estudi Trust Barometer realitzat per la consultora de
comunicació Edelman.

Aquest enfonsament de la confiança en les institucions espanyoles es deu principalment al Govern, liderat per Pedro Sánchez, que rep només 26 punts sobre 100 en l’índex creat per
Edelman. És vuit punts menys que l’informe de l’any passat,
quan governava Mariano Rajoy. La mitjana global és de 47, tres
punts més que l’any passat i 21 més que a Espanya. Només
Sud-àfrica està per sota de l’Estat espanyol.
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Garrotada a la premsa.- També pateix un gran garrotada la
premsa, a la qual se li assignen 36 punts, 8 punts menys que
el 2018. Només té un decreixement més gran Rússia (-9). La
mitjana mundial reflectida en l’estudi és de 47 (+3).
A nivell global, els ciutadans confien molt més en la premsa
tradicional (65 punts) que en les xarxes socials (43). En un punt
intermedi queden els nadius digitals (55) i els mitjans propis
(49). I, en general, el 73% dels enquestats es mostren preocupats que les notícies falses s’utilitzin com a arma llancívola.
De la mateixa manera, cau 8 punts la confiança en les ONG,
encara que aquest tipus d’organitzacions rep 56 punts, de manera que se situa en el llindar de la neutralitat a Espanya. També està en aquest rang la Unió Europea (56), tot i que, si és el
cas, baixa 4 punts respecte a 2018.
Menor és el descens de la confiança en els negocis (-5) , tot i
que se situa en un nivell (44), que està per sota de la mitjana
global (56). Per contra, només puja la confiança dels espanyols
en les marques, que aconsegueix una puntuació de 54, que és
tres més que el 2018.

Us oferim complert l’estudi Edelman Trust Barometer Global
Report 2019. CLIQUEU AQUÍ
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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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Tres prediccions per al periodisme de
2019
Per WAN-IFRA

Aquestes prediccions estan realitzades per responsables de
grans mitjans de comunicació i plataformes de tot el món com
The Washington Post, The Wall Street Journal, Conde Nast o
The New York Times. Aquí recollim tres d’elles que marcaran
(previsiblement) aquest 2019:
1. L’àudio (i en espanyol), cada vegada més important.- El
contingut d’àudio en espanyol “explotarà” en 2019, arribant no
només a les audiències llatinoamericanes, sinó als oients llatins
als EUA. Hi ha una gran oportunitat per als creadors d’àudio en
espanyol, tenint en compte els 400 milions de castellanoparlants en més de 20 països. Segons Carolina Guerrero, CEO
de Ràdio Ambulante, “el mercat llatinoamericà de podcast està
mostrant signes reals de vida amb un creixement de nous productes, formats i audiències”.

Cada any, NiemanLab elabora les seves prediccions per a la
indústria dels mitjans de comunicació. T’expliquem les que marcaran l’any acabat d’estrenar. 2019 és l’any del desenvolupament de la Intel·ligència Artificial, el creixement de nous suports
com l’àudio, l’aliança tecnològica contra les grans plataformes,
de les dades al servei de la informació veraç o de la recerca de
noves necessitats informatives de les persones.

Aquesta experta recorda que hi ha un “gran potencial” per afegir
grans audiències amb ofertes específiques. “A mesura que els
anuncis dinàmics i geolocalitzats es converteixin en l’estàndard
de la indústria, la possibilitat de monetitzar programes amb
grans audiències repartides en una dotzena de països serà encara més atractiva”, sosté.
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2. Les persones (i les seves necessitats de lectura), per davant.- 2019 serà l’any del periodisme iteratiu. En lloc de produir històries basades únicament en el que pensa un reporter
que pugui interessar a la gent, el periodisme iteratiu comença
per definir les necessitats d’informació de l’audiència, tenint en
compte per què una determinada comunitat s’involucra amb les
notícies.
El periodisme iteratiu comença amb la gent, però va més enllà de les dades demogràfiques per entendre com se senten
les persones i què necessiten quan busquen notícies. Per a
això, se serveix d’entrevistes a l’audiència, enquestes, anàlisi
de comentaris i observació per aprendre el que els importa als
lectors, més enllà de quants són.
Francesco Marconi és el responsable de R + D a The Wall
Street Journal i sosté que cal anar més enllà de les dades de
sempre. “És important ser proactiu en la comprensió de les necessitats de la nostra audiència. L’objectiu és anticipar els temes que realment importen a un lector i el context en què les
notícies poden ser més útils per a ell “, assegura.

3. La Intel·ligència Artificial (per fi) serà útil.- Fins ara, la seva
repercussió en molts camps, com el dels mitjans d’informació
ha estat més aviat mínima. En el cas del Washington Post utilitzen el sistema Heliògraf, una eina que permet crear històries
generades per màquines. Heliògraf ajuda a cobrir notícies que
d’altra manera tindrien una audiència massa petita com per garantir la seva cobertura. “Les històries generades per màquines
alliberen als periodistes perquè facin les històries que només els
humans poden fer”, afirma Jeremy Gilbert, director d’iniciatives
estratègiques en el Post.
La veritat és que, segons Gilbert, aquestes eines no han arribat
a una escala prou àmplia com per canviar la forma en què les
redaccions aborden una possible cobertura. Això, canviarà en
2019. Per a l’expert, la Intel·ligència Artificial permetrà a que
aquest any que comença i en el diari, la tecnologia aconsegueixi analitzar de forma massiva dades per descobrir fraus
(notícies falses), ajudar a l’audiència amb informació de context
per evitar caure en “trampes “o establir uns patrons-guions per
mantenir actualitzades les històries ja publicades, amb l’objectiu
de facilitar la feina dels periodistes. (Pinterest)
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Radiografia mediàtica d’Espanya: el
nord consumeix més premsa que el
sud

minuts de lectura al dia l’any passat. Però dins del túnel pel
qual transita la premsa escrita hi ha sortides que condueixen
a comunitats autònomes on gaudeixen d’una penetració i uns
nivells de consum raonable.

A Espanya el consum preferent d’un mitjà enfront d’un altre està
determinat per la zona geogràfica. A ningú se li escapa que malgrat la seva retrocés continuat, la televisió segueix sent el suport rei amb una taxa de penetració del 85% a tot l’estat, encara
que aquesta posició es veu cada vegada més compromesa per
Internet. De fet, el consum televisiu diari va ser de 210 minuts
el 2018, la xifra més baixa de tota la sèrie històrica.
Aquests són algunes de les dades que es desprenen del Marc
General dels Mitjans a Espanya 2019, elaborat per l’Associació
Per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). L’estudi
representa una radiografia del mapa mediàtic espanyol, on el
consum d’Internet ha passat de tot just 5,5 minuts al dia el 2000
a gairebé 140 l’any passat, i pujant. La resta de mitjans manté
una tendència negativa durant l’última dècada.
De sobres és coneguda la delicada la situació de diaris i revistes, a les que els espanyols van dedicar una mitjana de 10

Així succeeix, per exemple, en regions com Astúries, Cantàbria, Galícia, Navarra, la Rioja i el País Basc, és a dir, al nord
del país. En totes elles els diaris tenen una taxa de penetració
superior al 35%, del 40% en el cas d’Astúries. Aquests percentatges són molt similars als de revistes i pràcticament doblen el
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17% registrat a Andalusia, el 17,8% de Madrid, i per descomptat
el 14% de Castella-la Manxa. A Catalunya és del 26,3 per cent.
En el gràfic es pot comprovar que aquestes taxes es veuen correspostes amb el consum de premsa escrita (paper i digital) en
aquestes mateixes zones. Una mostra de la major demanda de
diaris existent ho corrobora el fet que tres de quatre dels diaris
regionals de Vocento que cobren actualment pel seu contingut
digital, com són El Correo, El Diario Vasco i El Diario Montañes,
s’ubiquen en aquesta franja geogràfica. El quart és l’Ideal de
Granada.
De tot l’anterior es desprèn per tant la idea que a la zona nord
es llegeix molta més premsa escrita (paper i digital) que en altres parts del país. Una polarització que no es dóna en ràdio,
on la diferència de penetració és molt menor, ni per descomptat
a la televisió.
Us oferim l’estudi Marco General de los Medios en España
2019. CLICAR AQUÍ - (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - infografia: AIMC)

El setmanari Montpeità guardona les
persones que hagin fet promoció de
Sant Fruitós del Bages
El setmanari de Sant Fruitós de Bages, Montpeità, el passat 18
de gener, va procedir a l’elecció del guanyador del Premi Montpeità 2018. El guardó té per finalitat reconèixer a les persones,
entitats o col·lectius que hagin destacat per la seva trajectòria
en la promoció i potenciació tant de Sant Fruitós del Bages com
de la seva gent en qualsevol àmbit.
Enguany, el jurat ha escollit com mereixedor del premi: “Música
per la llibertat”. La iniciativa va sorgir de la mà de la santfuitosenca, Anna Ortega, l’1 de novembre de 2017, amb motiu de
l’empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, amb el propòsit de tocar, cada dia a les nou del vespre davant l’ajuntament
de Sant Fruitós, “El Cant dels Ocells” de Pau Casals.
Des d’aleshores, s’hi ha anat afegint músics i cantants, convertint-se en un acte de record, suport i solidaritat envers els presos i preses polítics i exiliats. La iniciativa s’ha anat escampant
per tot el país, havent-hi actualment més de 70 pobles i ciutats
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de Catalunya que s’han adherit a aquesta manifestació popular.
(per redacció AMIC)

El portal web El Iris prepara la seva
edició en paper Foodies Menorca
El mitjà El Iris de Ciutadella està
preparant la seva nova revista “Foodies Menorca”, l’edició en paper del
portal web foodiesmenorca.com.
Foodies Menorca serà d’àmbit menorquí i estarà dedicada al món de
la gastronomia, tant la cuina, com
els vins i licors. A més hi haurà articles d’investigació històrica i es recomanarà cuines que es fan a altres
indrets.
Foodies Menorca serà de caràcter mensual i es preveu que
el seu primer número es publiqui al mes de febrer. La revista
tindrà entre 32-40 pàgines amb un preu que oscil·larà entre els
2,5 i 3,00 euros.

La revista Foodies Menorca, es podrà trobar a les principals
llibreries de Menorca, a més de Setmanaris i Revistes o bé es
podrà adquirir per subscripció. (per redacció AMIC)

La Razón regala pernils i aspiradores
per guanyar a ABC
La Razón segueix amb la seva aposta per les promocions: en
els últims mesos ha ‘regalat’ l’escombra d’última generació,
Easy Clean; un joc de paelles de coure; un climatitzador de
fred per suportar l’estiu; i un calefactor elèctric per escalfar-se
durant l’hivern. En els últims dies el reclam és un pernil o bé
una aspiradora de cable, que s’aconsegueix omplint una cartilla
amb diversos cupons i pagant els 14,95 euros de despeses de
distribució i lliurament.
Gràcies a aquest tipus de promocions, La Razón ha aconseguit
guanyar en difusió a ABC en tres ocasions durant els dos últims
anys: l’última va ser al juny de 2018, quan el diari de Planeta va
disparar un 23% la seva difusió i un 28% les seves vendes. Ara,
potser el ‘sorpasso’ torni a produir-se. (Font: Merca2)
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Jot Down se separa d’El País després
de tres anys

L’Ajuntament de Riudellots licita els
serveis de comunicació i premsa

Els camins de Jot Down i El País se separen. Després de tres
anys publicant conjuntament Jot Down Smart, les dues publicacions han decidit no renovar l’acord que les unia. El principal
punt de desacord ha residit en les condicions que PRISA proposava per perllongar el contracte: la companyia es va oferir
a imprimir i distribuir de manera gratuïta la revista si Jot Down
assumia els costos de producció.

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha obert el procés de
licitació per a l’adjudicació dels treballs de comunicació i difusió
institucional, entorn digital, transparència i bon govern, i participació ciutadana. El pressupost de licitació és de 26.201 euros
(sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza l’1 de febrer.

La publicació no va acceptar aquests termes pel fet que la caiguda de la publicitat impedia que fos rendible, pel que ha acabat per desvincular-se d’El País. Després d’aquesta ruptura, la
intenció de Jot Down és mantenir l’edició trimestral de la publicació, que costa 15 euros. (Font: ElConfidencial)

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (38 punts de 50), la proposta tècnica
(6 punts) i l’experiència (6 punts). (Font: Comunicació 21)
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La mort de les pàgines vistes com a
referent d’èxit en línia
Per Puro Marketing
Durant anys, l’element clau en els mitjans en línia pel que fa a
l’èxit que tocava era el trànsit i, sobretot, el trànsit al pes, per
dir-ho. El que importava eren les pàgines vistes i qualsevol que
comencés una carrera en la indústria rebia el missatge que havia de fer el que fos necessari per aconseguir-les. Calia aconseguir no només atraure visitants sinó que aquests fessin molts
clics i que amb això s’acumulessin el major nombre de pàgines
possibles. Era el moment en què es feien galeries d’imatges
en què cada nova foto suposava un nou clic i una nova pàgina
(tot i que moltes vegades això implicava carregar novament la
pàgina i fer que el visitant perdés el punt en què estava.

Això implicava no en poques ocasions no prendre les decisions
més centrades en l’experiència d’usuari o les que feien que la
seva navegació fos més còmoda, sinó simplement les que suposaven generar molt més trànsit. Això suposava també en no
poques ocasions que els lectors se sentissin frustrats amb la
navegació i que no veiessin amb bons ulls el que el mitjà en
qüestió els estava oferint.
Igualment, l’obsessió per aconseguir més pàgines vistes i pujar
al comptador també va estar -en part- darrere del boom del
clickbait. El que importava era senzillament aconseguir que
l’internauta fes clic. Un clic més era una pàgina vista a majors i
una més a sumar als resultats.
Que els mitjans en línia es comportessin d’aquesta manera tenia una explicació clara. A la batalla per fer-se amb el control
del mercat i per aconseguir despertar l’interès dels anunciants,
el que importava era la quantitat de trànsit. L’important, el decisiu i el que aconseguia que s’entrés en els pressupostos publicitaris era, directament, el trànsit, les pàgines vistes. Fins i
tot en aquells entorns en els quals el control era menor sobre
el que passava amb la publicitat, com en el cas de la publicitat programàtica, les pàgines vistes seguien sent molt neces-
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sàries, ja que era el que feia que es aconseguissin generar més
oportunitats per servir banners i més ingressos en publicitat.
Però han deixat de ser les pàgines vistes al pes la clau del mercat? Ha col·lapsat i al seu regnat?
Noves tendències.- Les últimes tendències pel que fa a periodisme
i mitjans es refereix estan ja apartant-se de les pàgines vistes com a
mesurador d’èxit. Com apunten en una de les prediccions per al nou
any i anàlisi de tendències que s’acaben de publicar a (l’influent)
NiemanLab, s’està migrant des d’un model en què l’èxit es mesurava en pàgines vistes a un en el que es mesura per impacte.
Les mètriques de l’èxit del que publica el mitjà en qüestió ja no es
mesuraran per pàgines vistes i fins i tot tampoc per temps de permanència sinó pel ressò que aquests continguts tenen en la comunitat per a la qual surten. A això sumen alguns dels casos d’èxit que
els propis periodistes estan creant. Són mitjans de nou encuny en el
que el que importa és qui està treballant i què està dient.
La llarga mort de les pàgines vistes.- La idea no és exactament nova. S’ha estat parlant de la mort de les pàgines vistes
com a mesurador d’èxit des de fa anys.

Alguns gegants dels mitjans online ja ho han dit en declaracions grandioses, sistemes de mesurament populars com Google Analytics no les posen com un dels elements més destacats
(no és, en definitiva, el primer que et diu quan entres) i, com ja
explicaven diversos experts fa uns anys, s’estaven associant al
que importava en el passat (i no tant en el futur). Les pàgines
vistes eren una mena de relíquia dels temps passats, quan es
pensava que la xarxa havia de ser sempre gratis i que els banners anaven a aconseguir mantenir-la econòmicament sense
problemes.
Però al mateix temps a aquest canvi de mentalitat caldria sumar
altres qüestions. En els últims anys, els internautes s’han tornat
més selectius i més exigents. El boom dels continguts de llarga
extensió i de fons, com els longforms, deixen clar que el que
busquen no és tant el contingut ràpid i banal sinó la qualitat.
En els últims anys, la quantitat ha deixat de ser la reina del
que s’esperava i buscat per la qualitat. Internet - i els que hi
treballen - han hagut d’aprendre noves normes i noves regles
d’escriptura. Ja no es tracta d’escriure tres paràgrafs “perquè la
gent no llegeix res més llarg en línia” sinó d’oferir continguts de
qualitat o que compleixin amb les funcions que s’esperen d’ells.
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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?

endesa.com
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Alhora, les pràctiques que eren reines en aquesta xarxa de les
pàgines vistes han començat a ser penalitzades per les eines
que són fonts de trànsit. Google penalitza la baixa qualitat i les
pràctiques que fan que la navegació sigui dolenta. Facebook
ha deixat clar en diverses ocasions que el seu algoritme no vol
tenir res a veure amb el clickbait.

Els continguts digitals mouen a
Espanya més de 11.000 milions a l’any

Canviar com es comercialitza la xarxa.- Aquest canvi no
només implica modificar com es mesura l’èxit i el fracàs dels
continguts online, sinó també com es comercialitza internet. Els
anunciants han començat a comprendre -com ho van fer també
en el seu moment amb les xarxes socials i l’obsessió per les
quantitats de followers- que l’important no és tant les pàgines
vistes com el que passa amb elles. Es comencen a tenir molt
més en compte dades com el temps de permanència o les taxes de rebot.

Les empreses dedicades als continguts digitals van moure a Espanya 11.467.000 d’euros el 2017,
un 16,3% més que l’any anterior.
Aquesta xifra, inclosa en l’últim informe anual sobre el Sector dels
Continguts Digitals a Espanya, que
elabora l’Observatori Nacional de
les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI), serveix com a mostra que la
digitalització és ja un pròsper negoci que no para de créixer. I
ho fa a doble dígit sense que s’albiri sostre.

I a això se suma que els mitjans de qualitat i de referència comencen també a vendre els seus anuncis d’una manera diferent. Mitjans de capçalera, des Reuters a The Economist, han
començat a vendre la seva publicitat no per pàgines vistes sinó
per temps. El que l’anunciant compra no és quantitats de trànsit
sinó temps d’atenció a la pantalla. (Infografia: Ciudad Blogger)

A la indústria dels continguts digitals destaquen televisió i ràdio,
que representen el 34,6% del total a Espanya (3.970 milions
d’euros el 2017). Els segueixen les activitats cinematogràfiques
i de producció televisiva, amb un altre 30% de la inversió (3.443
milions el 2017), un sector que està vivint una nova etapa daurada gràcies a les plataformes de streaming. Finalment, la pu-
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blicitat: 1.708 milions d’euros el 2017, el 14,9% de la inversió,
demostrant que al món digital el negoci està en els continguts,
i no en els anuncis.

Periodisme, mitjans de comunicació
i tendències i prediccions
tecnològiques 2019

Tot i això, les publicacions es van conformar amb 1.260 milions
d’euros el 2017, segons l’informe. No obstant això, la distància respecte a la publicitat és cada vegada més escassa, demostrant que els sistemes de pagament per continguts tenen
potencial per al “sorpasso” als anuncis a mesura que la seva
implantació sigui més gran.
Després d’ells, els sectors de videojocs, amb 713 milions d’euros,
i música, amb 247 milions. La música és un dels que ha agafat
brillantor en els últims anys, fruit de la popularització de plataformes com Spotify o Deezer, que han demostrat que pagar per
escoltar música és factible per als usuaris si el servei rebut el mereix. La música ja suposa el 2,2% de la facturació en continguts
digitals, amb un creixement superior al 50% respecte a 2016. No
obstant això, segueix per darrere dels videojocs (6,2%) i de la
premsa (11%, amb un creixement del 74,3% entre 2016 i 2017).
Podeu descarregar-vos l’informe anual del sector dels continguts digitals a Espanya CLICANT AQUÍ (Font: Media-tics – infografia: Ontsi)

Les nostres enquestes de 2019 Trends and Predictions informen a 200 líders digitals de tot el món sobre el que creuen que
seran els reptes i les oportunitats que afronta el periodisme, els
mitjans de comunicació i la tecnologia aquest any. Aquest serà
l’any en què la regulació de les empreses de plataformes començarà a fer efecte després de la creixent preocupació per la
desinformació, la privadesa i el poder del mercat. Alguna cosa
que, una vegada considerada impensable, s’ha convertit en “inevitable”, segons paraules del cap d’Apple, Tim Cook, encara
que els detalls seran desordenats, duríssims i tindran temps
per jugar.
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Mentrestant, l’extensió de continguts falsos, enganyosos i extrems seguirà soscavant les democràcies del món amb polaritzar les eleccions a Índia, Indonèsia i Europa, probablement,
els punts de flaix. El periodisme continuarà estant buidat per
canvis estructurals que ja han suposat caigudes importants en
els ingressos publicitaris.
Els editors busquen subscripcions per compensar la diferència,
però els límits d’aquesta tendència podran aparèixer el 2019.
Els editors confien que els ingressos que provenen de la publicitat es mantindran com una font vital en 2019; així, el 81%
confirma que segueix sent una àrea important per a ells. En
segon lloc es troba la subscripció (78%), seguida de publicitat
nativa (75%), esdeveniments (48%) i comerç electrònic (31%).
En conjunt, aquestes tendències poden conduir a l’onada més
gran d’acomiadaments periodístics en anys, debilitant encara
més la capacitat dels editors mantenir els polítics populistes i
els líders empresarials de gran abast a compte.
Us oferim complert l’estudi Journalism, Media and Technology
Trends and Predictions 2019, del Reuters Institute de la Universitat Oxford. CLIQUEU AQUÍ (Il·lustració: Reuters)

IAB Spain alerta sobre l’Impost sobre
Determinats Serveis Digitals
IAB Spain alerta sobre el Impost sobre Determinats Serveis Digitals aprovat fa uns dies pel Consell de Ministres i reclama la
necessitat d’arribar a un acord internacional al respecte i manifesta la seva completa disconformitat IAB Spain preveu importants conseqüències per a la competitivitat a Espanya respecte
al conjunt de la Unió Europea, no havent d’abordar aquesta
iniciativa a nivell nacional, sinó internacional. Aquesta Llei no
va aconseguir consens en el si del Consell d’Afers Econòmics
i Financers de la UE en la reunió del passat 5 de desembre.
Segons AB Spain, una tecnologia global i ubiqua precisa de
solucions acordades a nivell internacional, que s’apliquin d’una
manera uniforme als operadors dels diferents països i que no
introdueixin desequilibris entre les empreses d’uns o altres
mercats. Per IAB Spain, l’adopció d’aquestes mesures poden
comprometre la competitivitat dels operadors nacionals en un
mercat global, ignorant els esforços per arribar a un consens
internacional en la matèria. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
Google amenaça de tancar el servei de
notícies per la directiva de copyright
Google torna a la càrrega contra la directiva sobre els drets
d’autor aprovada pel Parlament Europeu el passat mes de setembre i que planteja seriosos canvis en l’accés a la informació
o l’enllaç a continguts en plataformes. Després d’avisar sobre
les possibles conseqüències que tindria per Youtube la ratificació de l’article 13, la tecnològica està considerant la possibilitat
de retirar el seu servei de notícies d’Europa.
Google News podria replegar-se en resposta al polèmic article
11, que tal com està formulat atorgaria als editors el dret de
reclamar una compensació per la reproducció dels seus continguts. (Font: Bloomberg)

La Fundació puntCAT vol “sortir de la
zona de confort”
La Fundació puntCAT vol tornar als orígens i retrobar-se amb
els principis fundacionals. Per això, proposa modificar els es-

tatuts per incrementar el nombre actual de patrons –un total
de 10- per situar-se entre els 12 i els 18, obrint també la governabilitat de la institució a la comunitat que va fer possible
el domini -68.000 persones i més de 2.000 empreses. Així, la
proposta és que aquests usuaris en puguin escollir un. Com a
novetat, obrirà una nova línia d’ajuts per valor de 160.000 euros
per projectes sense ànim de lucre alineats amb les “finalitats
fundacionals” de la institució.
Des de la seva fundació fa més d’una dècada, la institució va
obtenir, implantar, expandir i consolidar el domini de manera
“exitosa” però ara busquen sortir de la zona de confort per
“aprofundir en la relació entre internet i el català”, mantenint la
seva independència governamental. “El domini és una eina, no
una finalitat en si mateixa”, ha precisat el director del puntCAT,
Carles Salvadó. La fundació busca continuar sent referent en la
tecnologia i la llengua, aglutinant “esforços” perquè es puguin
continuar tirant endavant. Es plantegen tres línies de treball:
tècnica, cultural i estratègica. (Font: Via Empresa)
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Ona Bages engega el magazín
esportiu “Esport i Punt”

El Diari de l’Educació compleix 5 anys

Ona Bages i Ràdio Sant Fruitós van engegar el passat dilluns
7 de gener un nou magazín esportiu anomenat “Esport i punt”.
El programa radiofònic se centra principalment en l’esport local,
però també té una perspectiva comarcal, centrat en el Bages i
en el Moianès.
“Esport i punt” s’emet els dilluns i els divendres de 2/4 de 8 de
la tarda a 9 del vespre. El dilluns es fa un repàs de la informació
esportiva del cap de setmana i el divendres s’inclouen prèvies
de les diferents jornades i competicions. El programa vol ser
plural, vol tractar diversos esports i centrar l’atenció en els primers equips del club, tant masculins com femenins.

El Diari de l’Educació, mitjà associat a l’AMIC, ha fet 5 anys. El
mitjà, durant aquest lustre, ha publicat més de 4.000 entrades,
ha col·laborat amb altres diaris i més d’un miler d’autors i autores han contribuït en algun moment amb algun article, entrevista o reportatge informatiu. També ha editat quatre revistes i
vuit llibres.

El programa radiofònic compta amb diverses seccions, com
entrevistes, una tertúlia o un espai on es van a entrenar físicament amb un equip de categories inferiors de la comarca. (per
redacció AMIC)

El diari va sorgir amb l’objectiu de posar en primera plana de
l’actualitat qüestions de gran impacte social que havien quedat
fora de focus. Tota la gent que havia creat un any i mig abans la
Fundació Periodisme Plural va creure necessari crear un mitjà
que es posés al servei de tota la comunitat educativa.
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El Diari de l’Educació suma 40.000 i 50.000 usuaris únics de
mitjana, i acostuma a estar pel voltant de les 100.000 pàgines
vistes mensuals. Ara, el mitjà, té l’objectiu de seguir creixent
i per aconseguir-ho incorporaran nous avantatges de cara a
2019 per tots aquells nous subscriptors. (per redacció AMIC)

Neix Exterior.cat, el digital que explica
què fa Catalunya al món
El 21 de gener va néixer Exterior.cat, el nou mitjà digital del
Grup Comunicació 21 que pretén contribuir a donar visibilitat a
Catalunya de l’acció exterior de les delegacions que la Generalitat té al món, així com de les oficines a l’exterior de l’Institut
Ramon Llull.
Exterior.cat aspira a ser el mitjà de referència de l’acció exterior
i diàriament oferirà notícies, reportatges, entrevistes, dades i
articles d’opinió dels diferents representants de les delegacions
exteriors de la Generalitat. En definitiva, informarà de tot allò
que el Govern promou a fora per ajudar a establir capital i teixit
empresarial i cultural català al món, principalment al Benelux,

Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia i els Estats Units, on Catalunya té veu pròpia.
El digital Exterior.cat es complementarà cada tres mesos amb
una revista impresa, amb una difusió d’uns 6.000 exemplars. En
l’àmbit de les xarxes socials, s’apostarà bàsicament per Twitter
i, malgrat que en una primera fase el web només s’editarà en
català, posteriorment el projecte editorial contempla fer-ne una
versió en anglès.
Els continguts d’Exterior.cat són coordinats per un equip de periodistes i col·laboradors liderats per Quim Miró, professional acreditat (va ser durant set anys cap de premsa de l’Ajuntament de
Martorell) i que actualment viu als Estats Units. La seva mirada
exterior serà un plus per al nou mitjà digital, que també informarà
sobre projectes en marxa, convocatòries laborals, exposicions
culturals... I és que l’acció exterior es reactiva i Exterior.cat ho vol
explicar. (Font i infografia: Revista Comunicació 21)
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El New York Times llança noves
opcions per altaveus intel·ligents
El New York Times està desenvolupant productes de veu per altaveus intel·ligents. Divendres passat la companyia va anunciar
que llançarà un flash de notícies diari per a dispositius Alexa
anomenat The New York Times Briefing. També presentarà un
quiz interactiu setmanal de notícies a càrrec dels productors del
podcast The Daily.
Si bé els altaveus intel·ligents com Amazon Echo i Google
Home estan en desenes de milions de llars, els usuaris encara
no són tan fanàtics de consumir notícies a través d’aquests dispositius. Una enquesta recent de l’Institut Reuters per a l’Estudi
del Periodisme va descobrir que els usuaris pensen que la majoria de les ofertes informatives són massa llargues, una queixa
que el Times tracta d’abordar amb els seus nous productes. El
seu flash informatiu diari durarà al voltant de tres minuts; i un
episodi del Daily pot estendre’s fins a uns 25 minuts.
Per ara, els flaixos informatius i el quiz interactiu només estan
disponibles a través d’Alexa d’Amazon, però hi ha plans per

expandir-les també a Google Assistant i Siri d’Apple. (Font: The
Verge)

El web del New York Times compleix
20 anys
El 22 de gener de 1996 es va posar en marxa el web del New
York Times, un diari que, en l’actualitat, és una referència mundial en l’adaptació al món digital i la convergència entre el analògic i les noves tecnologies. I ho celebren amb un timeline ple
de joies per a nostàlgics.
Han passat 20 anys des que una de les capçaleres més importants del món decidís donar el salt al món digital amb un
web propi en un moment en què Internet no era més que un
somni a l’abast d’uns pocs (qui tenia connexió a Internet a casa
en aquella època?). El llançament va ser tot un esdeveniment.
(Font: Internet.medialab)
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Neuromedia: inversió publicitària i
record no sempre van de la mà
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

Es tracta de l’Anàlisi sobre Record vinculat a l’edat i el mitjà, i
la seva relació amb la inversió, de Neuromedia. En l’anàlisi realitzada per Neuromedia, es constata que inversió publicitària i
record no sempre van de la mà. El record publicitari és la clau a
l’hora d’establir estratègies de mitjans.

Vivim hiperconnectats i rebem un impacte publicitari cada 10
segons, la qual cosa significa 6.000 impactes publicitaris diaris.
L’ésser humà només és capaç de retenir un màxim de 18 missatges, amb capacitat per captar la seva atenció, connectant amb
un significat i generant un record. Per això, és essencial conèixer
que el record varia segons l’edat i delimitar quins mitjans recorda
millor el públic objectiu, per tenir-ho en compte a l’hora de realitzar una adequada planificació estratègica en mitjans.
Davant la pregunta sobre quina publicitat recordes, quines marques i en quin mitjà, sense suggerir cap tipus de marca, sector o producte (top of mind de IMOP), cada grup d’edat respon
d’una manera diferent.
Saray García, consultora estratègica de l’agència de consultoria i gestió integral de mitjans, Neuromedia, sosté que “els joves
recorden en un nombre més gran de mitjans publicitat diferent.
Per la pròpia naturalesa de l’edat, estan més oberts a estímuls
que estan marcant les seves aspiracions i pautes comportamentals en el món adult. En els més joves, les emocions i les
influències pesen més, ja que estan en un trànsit de maduració
i al seu torn, troben en les marques els valors, principis i comportaments que els identifiquen”.
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La gent gran, a la qual caracteritza el poder adquisitiu, ja identifiquen i coneixen les marques que estan establertes en la nostra societat, les decisions de compra són més rutinàries i en
les decisions d’alt nivell d’implicació, com una casa o un cotxe,
s’informen, comparen i pregunten, encara que hi hagi un interès
i un desig previ creat gràcies a la publicitat. Això suposa que a
part de l’aspiració i el desig d’adquirir una determinada marca,
hi ha una reflexió relacionada amb la despesa.
Amb les dades sobre el paper, el record en els més joves
s’adverteix principalment a la televisió, on més del 90% dels
joves ha recordat algun anunci publicitari. No obstant això, el
concepte de televisió en els joves no és el mateix que en els
adults, ja que per als primers s’estén a qualsevol contingut audiovisual que es veu en aquest dispositiu.
Però què passa amb la premsa i la ràdio? Aquests dos mitjans
són els que posseeixen l’audiència més fidel i més interessada en els continguts. La seva baixa saturació, la freqüència
d’exposició a la publicitat i la credibilitat que el propi usuari els
atorga, fa que en aquests mitjans es generi un record molt qualificat, sobre un públic molt segmentat.

També hi ha diferències entre els sectors més recordats segons
l’edat causa de l’interès de compra. Per exemple, els més joves
recorden més publicitat de temes relacionats amb la cultura,
vestimenta o telefonia, així com els més grans recorden més
anuncis de temes relacionats amb la llar: alimentació, begudes,
neteja, electrodomèstics, mobles o vehicles.
Encara que pot existir la temptació de lligar el record a la inversió generada en publicitat en cada mitjà, la veritat és que això
no passa. El cas més significatiu és el del cinema, que té ràtios
molt elevats de record amb relació a la inversió (0,8% anual del
total d’inversió en publicitat i un índex de record publicitari del
16% el 2018).
Per tant, a l’hora d’establir una bona estratègia de mitjans, no
només hem de tenir en compte paràmetres quantitatius (audiència, cobertura, ots), sinó també treballar buscant paràmetres qualitatius: seré un d’aquests 18 missatges que recorda
l’individu?, estic treballant amb la freqüència òptima per generar record?
Us oferim tots els gràfics d’aquest estudi de Neuromedia CLICANT AQUÍ (Infografia: Neuromedia)
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Espanya, entre els estats amb més
cadenes de televisió i inversió
publicitària de 2.143 milions
Es tracta del anàlisi del banc digital Self Bank de les xifres dels
grans grups de comunicació amb motiu de l’efemèride de la
primera emissió televisiva el 26 de gener de 1926. La inversió
publicitària en televisió arriba als 2.143 milions d’euros i suposa
el 40% de quota, respecte la resta de mitjans convencionals.
El dissabte 26 de gener se celebra l’efemèride de la primera
emissió de televisió: Va ser l’enginyer i físic escocès John Logie Baird qui va realitzar en el seu laboratori del districte del
Soho a Londres la primera demostració pública d’un sistema
real de televisió davant d’un grup de científics en 1926. La imatge tenia una resolució de tot just 25 línies i era diminuta. Aquest
mateix any, Baird va aconseguir per mitjà d’un cable telefònic
transmetre entre Glasgow i Londres un senyal de televisió i va
fundar la Baird Television Development Company.
Avui dia hi ha més de cinquanta canals en obert a Espanya
a nivell estatal i regional, alguns d’ells concentrats en grans

conglomerats de mitjans de comunicació que, fins i tot, cotitzen
en borsa. “Espanya se situa en el rànquing europeu entre els
països que més cadenes de televisió tenen, al costat de Anglaterra, Itàlia o Hongria, entre d’altres, el que ens dóna una idea
de la importància que té aquest sector al nostre país”, expliquen
des del banc digital Self Bank. Al mercat borsari espanyol cotitzen tres grans grups de comunicació amb canals de televisió
que cotitzen en borsa, com són Atresmedia, Mediaset i Vocento. Els dos primers tenen una valoració en borsa propera als
2.000 i 1.000 milions d’euros, respectivament.
“La inversió publicitària en mitjans convencionals el 2017 arribava als 5.356.000 d’euros; d’ells, gairebé la meitat corresponia
al sector televisiu, que és el que aconsegueix la major quota de
mercat amb una xifra de 2.143 milions d’euros i compta amb
una quota d’un 40% respecte a la resta de mitjans, encara que
internet li trepitja els talons i es consolida en la segona posició
per volum d’inversió”, expliquen des de Self Bank. (Font: Programa Publicidad)
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Com podem demostrar el valor de la
publicitat nativa?
A mesura que la publicitat
autòctona segueix creixent
en una posició destacada,
esdevenir una part encara
més integral de les estratègies de màrqueting i la
introducció de trossos més
grans d’ingressos publicitaris per als editors, sorgeix
la pregunta, com podem mesurar i veritablement demostrar el
valor dels nadius?
Aquesta pregunta es torna més imperativa per respondre, ja
que la despesa en nadius es converteix en un lloc comú. Les
marques insisteixen cada vegada més en mètriques més difícils, demostrant ROI i, en definitiva, justificant la despesa.
Un informe recent de l’Institut de Publicitat Nativa i WAN-IFRA
mostra que el 2018, mentre que les mesures de rendiment, com

el compromís de l’audiència i el temps passat semblava estar
en augment, mètriques més difícils -com ara l’ús de números
de vendes per mesurar l’efectivitat semblen estar en declivi, almenys en la indústria dels mitjans de comunicació. El 2018, per
exemple, va registrar una caiguda en el nombre d’editorials que
utilitzen les vendes com a mètrica, que van baixar del 32% dels
enquestats el 2017 al 24% el 2018.
L’informe obté respostes sobre com els editors de notícies publiquen publicitat nativa en general; com s’organitzen els editors al voltant dels seus esforços publicitaris nadius; com els
editors de mitjans de comunicació mesuren l’efectivitat publicitària nadiva i amenaces i oportunitats segons els editors
Descarregueu la còpia d’aquest informe anual de l’Institut
de Publicitat Nativa CLICANT AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – Infografia: IPN)
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Rayo, Espanyol i Eibar, els més
rendibles per als seus patrocinadors

Espanyol i Eibar se situen al capdavant”, s’indica. Pel que fa a
seguidors a les xarxes socials, torna a guanyar el Madrid,

No sempre els equips de futbol que encapçalen la classificació esportiva o la llista de programes més vistos a la televisió resulten ser els més rendibles per als seus patrocinadors.
D’acord amb un informe presentat per Ymedia, aquesta última
classificació la lideren Rayo Vallecano, l’Espanyol i Eibar, ja que
proporcionen a les marques que aposten per ells una major
audiència per cada 100.000 euros invertits.

Emirates és el patrocinador principal que més inverteix, 70 milions d’euros destinats al Reial Madrid, per davant de Rakuten
(50 milions al Barcelona), Plus 500 (15 milions a l’Atlètic), Blu
(4,5 al València) i Playtika (2 , 6 al Sevilla). A l’altre extrem es
Riviera Maya (500.000 a l’Espanyol), seguit de AVIA(600.000 a
l’Eibar). Quant a l’Osca (La Màgia), el Girona (Maratonbet) i el
Valladolid (4 Linieas), no declaren oficialment quant cobren del
seu patrocinador, s’estima que la xifra per als tres estarà entre
els 800.000 i el milió d’euros. (Font: Ymedia Vizeum)

L’estudi analitza les dades d’audiència dels equips la primera
volta de la Lliga Santander. Mentre que en la classificació esportiva dels clubs Barcelona, Atlètic de Madrid i Sevilla estan
al capdavant, Reial Madrid i Athletic de Bilbao es colen en la
classificació d’equips amb més audiència en televisió. El Reial
Madrid és l’equip que més cobra pel seu patrocinador principal,
segons dades proporcionades per agències especialitzades en
patrocini, apunta l’informe, seguit de Barcelona i Atlètic de Madrid. Però, si es creuen totes aquestes dades per saber quanta
audiència aconsegueix cada patrocinador per cada 100.000 euros invertits, “la taula dóna una volta completa i Rayo Vallecano,

El Consell de Ministres aprova Pla de
Publicitat i Comunicació Institucional
2019
El Consell de Ministres va aprovar el Pla de Publicitat i Comunicació Institucional 2019, amb 118 campanyes institucionals que
preveu una inversió de 62.850.000 d’euros. La informació sobre
drets i deures dels ciutadans i la promoció d’hàbits saludables
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i segurs són les prioritats de les campanyes del Pla, que es
poden veure a la web de la Moncloa.

tat, targeta social universal, ajudes de la PAC, no discriminació
racial i de gènere, difusió de dies internacionals, plans hidrològics, dividend digital o violència contra la infància i les dones),
a la promoció d’hàbits saludables i segurs per a la ciutadania
i a la cura de l’entorn (Seguretat viària, seguretat en el treball,
estalvi i eficiència energètica, informació alimentària, protecció
i conservació de la naturalesa i dels recursos naturals, tinença
d’animals, economia circular, consum i bon ús de l’aigua, canvi climàtic, reciclatge, estils de vida i alimentació saludables,
vacunació, prevenció de les ITS, ús prudent dels antibiòtics i
psicofàrmacs, prevenció del consum d’alcohol i tabac).

En el Pla es recull 118 campanyes institucionals que seran desenvolupades en 2019 pels ministeris, organismes i entitats públiques, amb especificació dels objectius de cada campanya,
cost previsible, aplicació pressupostària, període d’execució,
eines de comunicació a utilitzar, difusió, públics als quals es dirigeixen, idioma, avaluació a realitzar i mesures d’accessibilitat
previstes.

Els ministeris que planifiquen un major nombre de campanyes
institucionals són els de Transició Ecològica, amb 33; Agricultura, Pesca i Alimentació, amb 15; i els de Sanitat, Consum i
Benestar Social, amb 11 campanyes. Només tres campanyes
institucionals superen els sis milions d’euros, la de Seguretat
Viària de la Direcció General de Trànsit, la de Sensibilització
Fiscal i Informació al ciutadà de l’Agència Tributària i la de
Conscienciació social contra les diferents formes de violència
sobre les dones de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere. Les campanyes es difondran majoritàriament
a Internet, premsa escrita, ràdio, televisió, revistes i suports

Una mica més d’un 84% per cent de la inversió institucional es
destina a campanyes de promoció en matèria de drets i deures
dels ciutadans (servei exterior, fiscalitat, educació en la diversi-
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exteriors, per aquest ordre. (Font: Dircomfiencial – Infografia:
Extradigital)

El grup Publicis agrupa les seves
agències de Barcelona en un sol
edifici
Amb l’interès, d’una banda, de afavorir la col·laboració entre les
diferents agències del grup i, de l’altra, per obtenir un estalvi de
costos, el grup Publicis mou les agències ubicades a Barcelona
i les trasllada de forma esglaonada a una nova seu en la qual
compartiran espai.
Les agències de mitjans del grup d’empreses francès presents
a Barcelona, com Starcom, Zenith, Blue 449 o Performics; i les
creatives (Publicis o Saatchi & Saatchi) compartiran seu al carrer Aragó, 365 . Es tracta d’un edifici d’oficines de 2.450 metres
quadrats de superfície, molt proper a l’Avinguda de Diagonal.
Abans, les oficines de les agències de Publicis estaven repartides en la pròpia Avinguda Diagonal (Zenith i Blue 449), en Carrer de Beethoven (Starcom) de l’Hospitalet (Publicis i Saatchi
& Saatchi).

Aquesta mateixa operació ja la va fer Publicis Groupe a Madrid
abans de l’estiu passat. Totes les seves agències presents a la
capital d’Espanya es van mudar a l’avinguda Partenón, 12-14;
molt a prop d’IFEMA i també de l’aeroport de Barajas. En total, es
van traslladar 800 empleats que abans estaven disseminats per
diverses seus ubicades a la capital d’Espanya. (Font: Control)

Loterias mantindrà la seva inversió
publicitària
La Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat seguirà sent
aquest any l’empresa pública que més invertirà en campanyes
publicitàries. Està planificada una partida de 64 milions d’euros
per a les seves accions de comunicació a 2019, la meitat del
pressupost que reben totes les campanyes de tipus comercial de l’Administració General de l’Estat. Amb aquest nivell
d’inversió, Loteries també és un dels anunciants més importants de l’estat, classificació que lidera el grup El Corte Inglés,
amb 120 milions d’euros.
Gairebé la meitat del pressupost de Loteries (30 milions
d’euros) es destinarà a promocionar els sortejos extraordinaris
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de la Grossa de Nadal i del Nen. La resta -33 milions d’euross’assignaran als jocs d’Euromillones, La Primitiva, Lotos i apostes esportives). Aquestes quantitats estan en línia amb els pressupostos assignats a Loteries els últims anys, segons el Pla de
Publicitat i Comunicació Institucional de l’Administració General
de l’Estat.
La segona companyia pública que més invertirà en publicitat
serà Renfe, que té una dotació de 16 milions d’euros, que és
un 8% més que el planificat per 2018. Molt a prop aquesta Correus, que invertirà en campanyes publicitàries aquest any 12,8
milions d’euros, la mateixa quantitat que el passat exercici. La
majoria d’aquesta xifra (4,8 milions) anirà destinada a una campanya sobre productes relacionats amb l’ecommerce. (Font:
Dircomfiencial)

AMT gestionarà la publicitat i el
màrqueting digital de Mobile World
Capital Barcelona
AMT ha estat escollida per Mobile World Capital Barcelona
(MWCapital) per convertir-se en l’agència de comunicació que

liderarà la gestió integral de la publicitat i màrqueting digital de
la fundació.
L’objectiu de l’agència és desenvolupar una estratègia que aglutini tots els projectes i esdeveniments que neixen de la Fundació. MWCapital acull, entre d’altres, MWC Barcelona i va fundar
a l’abril Years From Now (4YFN), la plataforma de negocis per
a la comunitat de startups present en tots els esdeveniments de
MWC a tot el món.
La proposta de l’agència, fundada el 2006 per Álvaro Montoliu, busca vertebrar un nou model de gestió i enfocament creatiu capaç d’impulsar la Fundació MWCapital i treure el màxim
profit del seu potencial. A més, l’agència serà l’encarregada de
dissenyar totes les campanyes que componen el treball que
es porta a terme des MWCapital. La seva directora general és
Patricia Pérez la qual assenyala que “treballar per a una marca tan innovadora, amb vocació global, però al mateix temps
amb la voluntat ferma de transformar i posicionar la ciutat de
Barcelona, t’obliga a reinventar en cada moment el llenguatge,
el to i el canal. És un repte enorme que sens dubte afronta la
transcomunicación que impulsem des AMT”. (Font: Programa
Publicidad)
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Mediacom i Irismedia guanyen el
compte de mitjans de l’ICO

Campanya de CaixaBank per
conscienciar sobre la igualtat

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha adjudicat el seu compte de
mitjans a les agències Mediacom i Irismedia. La primera de les
companyies -de GroupM- s’ha fet amb el lot més atractiu, corresponent a la compra d’espais publicitaris en mitjans nacionals, que està valorat en 4,5 milions d’euros. Per la seva banda,
Irismedia ha guanyat el segon dels lots, que fa referència als
mitjans internacionals i té un import de 700.000 euros. És a dir,
l’ICO -dependent del Ministeri d’Economia- té pensat invertir en
mitjans mica més de 5 milions d’euros durant els propers dos
anys, que és el període màxim d’execució d’aquest contracte.

Ogilvy Barcelona signa la campanya de conscienciació de
“Wengage”, un programa de recent creació que inclou accions
dirigides a incrementar la visibilitat i la proporció de dones en
posicions directives i impulsar el debat social sobre la diversitat.
La campanya es compon de quatre vídeos que s’han publicat
en els canals socials de CaixaBank.

Fonamentalment, l’ICO es dirigeix amb les seves campanyes
publicitàries a empreses espanyoles per donar a conèixer les
seves línies de finançament. I els mitjans estrangers es fan servir per difondre la seva activitat en els mercats internacionals
com a emissor de bons. (Font: El Publicista)

Els objectius de totes les peces són: sensibilitzar els usuaris
sobre la menor presència de dones en diferents situacions; incrementar la seva visibilitat; generar debat sobre la diversitat;
i informar de les accions internes i externes que porta a terme
CaixaBank per reduir la desigualtat. La campanya del programa
Wengage es pot veure a través dels canals de Youtube, Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin de CaixaBank, així com a la
web i al blog de l’entitat financera. (Font: La Publicidad)
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Com aborden els mitjans de
comunicació britànics la intel·ligència
artificial?
Per Estefania Oliver, comunicació audiovisual / Next Media

Doncs bé, segons un recent estudi realitzat per Reuters Institute for the Study of Journalism, en col·laboració amb l’Oxford
Internet Institute i liderat per J. Scott Brennen, els mitjans del
Regne Unit fan una cobertura de la Intel·ligència Artificial i els
seus diferents usos i aplicacions des d’un enfocament dominat
per la pròpia indústria. És més, després de vuit mesos analitzant diferents notícies d’un total de sis mitjans de comunicació
del Regne Unit, aquestes dues institucions s’extreuen diverses
conclusions al respecte.
Entre elles, destaquem que el 60% dels articles publicats es van
enfocar en nous productes que inclouen o integren AI i que està
llançant la indústria, com, per exemple, telèfons intel·ligents o
sabatilles per córrer i fins i tot robots sexuals. I no només això,
sinó que, a més, els mitjans cobreixen de forma regular els esdeveniments promocionals de les empreses de la indústria relacionats amb la Intel·ligència Artificial.

Entre les noves tecnologies de les que llegim i escoltem tot el
temps, podem destacar la Intel·ligència Artificial (o AI per les sigles en anglès). Però, realment els mitjans de comunicació estan abordant aquesta tecnologia des del vessant correcta? Les
notícies sobre Intel·ligència Artificial que llegim ens informen de
què és realment important i ho fan d’una forma correcta?

D’altra banda, en un terç dels articles publicats, les fonts consultades i usades provenen de CEO o directius de les companyies
del sector, mentre que en una proporció molt menor provenen
de fonts governamentals i acadèmiques. En aquest últim sentit,
en concret el 12% de les notícies fan referència a Elon Musk
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que, per a qui no ho sap, és un magnat i empresari sud-africà
que lidera poderoses empreses com Tesla Motors, d’autos elèctrics, i SpaceX, de transport aeroespacial, entre d’altres.
Així mateix, segons aquest estudi, els dispositius i tecnologies
que inclouen Intel·ligència Artificial sovint es presenten com
una solució competent per rellevants problemes i malalties com
el càncer. No obstant això, poques vegades els periodistes o
comentaristes es qüestionen si són les millors solucions per a
aquests problemes i no sempre nomenen o reconeixen els debats en curs sobre els possibles efectes de l’AI.
I, finalment, subratllem una altra conclusió de l’informe que
assenyala com la cobertura mediàtica anglesa sobre la
Intel·ligència Artificial s’està polititzant, ja que els mitjans amb
una tendència més cap a la dreta destaquen, sobre això, temes econòmics i geopolítics, mentre que els mitjans amb una
inclinació més cap a l’esquerra es decanten per temes ètics,
incloent la discriminació i la privacitat.
Però, llavors què està passant amb la cobertura mediàtica relacionada amb l’AI? Doncs, segons l’autor principal d’aquest
informe, Brennen, la cobertura de notícies sobre Intel·ligència

Artificial s’ha estat desenvolupant en un context de pertorbació
econòmica en els mitjans de comunicació del Regne Unit, amb
retallades en els informes especialitzats. I, en concret, “aquesta
cobertura mediàtica posiciona l’AI, principalment, com una preocupació privada i comercial”, subratlla.
No obstant això, i malgrat aquests desafiaments, Brennen recorda i emfatitza el destacat paper dels mitjans de comunicació,
ja que “segueixen sent un espai clau per a la discussió pública
i per influir-hi” i no hauríem d’oblidar d’això. (Infografia: El Semanario)

La influència de Google en els filtres
bombolla
Com influeix Google en
els filtres bombolla? Google manipula els resultats
de cerca des de dades
personals. A la pràctica,
vol dir que alguns links es
mouen cap amunt o cap
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avall depenent de qui busqui. Aquests resultats editorialitzats
es basen en la informació que Google té de nosaltres (recerques, navegació, historial de compra).

fiquin aquesta pràctica, alguns usuaris ja han començat a fer
experiments que ho demostren.

Per què importa la manera en la qual es presentin els resultats? L’informe independent realitzat per Wall Street Journal
ha demostrat que els resultats de cerca poden tenir un efecte
significatiu pel que fa al tipus d’informació que cada usuari rep
i, sobretot, pel que fa als interessos polítics de les persones.
Podeu saber més clicant en aquest enllaç. (Font: spreadprivacy – il·lustració: Adweek)

Les apps escolten les nostres
converses
Parlar d’un producte electrònic durant una conversa privada
amb un amic o familiar. Entrar posteriorment a una aplicació
mòbil i veure’l anunciat a la cronologia. Aquest cas ha fet saltar
totes les alarmes sobre el fet que algunes aplicacions mòbils
ens escolten pel micròfon del telèfon amb l’objectiu de mostrarnos publicitat segmentada. Tot i que no hi ha estudis que veri-

El professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Carles Garrigues assegura que “els mòbils
poden escoltar-nos pel micròfon, poden enregistrar vídeos,
fer captures de pantalla o utilitzar el GPS per a saber coses
de nosaltres”. Si una aplicació mòbil volgués escoltar les converses privades dels seus usuaris per tal d’oferir-los publicitat
personalitzada, seria necessari executar un algorisme de reconeixement de veu. Ara bé, Garrigues assegura que es tracta
d’un procediment “complex”, ja que encara que aquesta pràctica sigui “tècnicament possible”, és “molt arriscada”. Garrigues
constata que aquest fenomen només pot tenir lloc si “l’usuari
prèviament ha concedit permisos a l’aplicació per a utilitzar el
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micròfon”. El mateix defensa el professor dels Estudis de Dret i
Ciència Política de la UOC Miquel Peguera, que assegura que
“l’escolta de converses privades per a la creació de perfils i per
a la presentació de publicitat personalitzada requereix en tot
cas el consentiment de la persona interessada, que hauria de
tenir prèviament una informació clara i completa sobre aquest
tipus de tractament de les seves dades”.
El que és més fàcil que passi, afegeix Garrigues, és que després de fer cerques a internet com a usuaris d’un compte de
Google, “apareguin anuncis relacionats amb els productes que
hem cercat a l’ordinador o a qualsevol altre dispositiu en què
estiguem identificats amb el mateix usuari”.
Garrigues assegura que “les aplicacions no poden accedir al
micròfon dels usuaris ni utilitzar-lo si aquests no ho han acceptat prèviament”. Una vegada l’aplicació té el permís per a utilitzar el micròfon, “és molt difícil saber si aquest és utilitzat en un
moment determinat”, assegura el professor. Davant d’això, els
experts recomanen a l’usuari informar-se de si ha donat permís
a l’aplicació perquè aquesta tingui accés al micròfon. “El més
important és que els usuaris estiguin atents als permisos que
concedeixen a les aplicacions que tenen instal·lades als seus

mòbils”, conclou Garrigues. Font Via Empresa – Il·lustració:
Cinco Dias)

Set recursos en línia per detectar
plagis
El plagi és una cosa seriosa i qualsevol còpia de continguts,
per més mínima que sigui, pot conduir a perdre la feina, problemes legals o coses pitjors. Es tracta d’una preocupació per
a escriptors, editors i publicacions en general. Si comptes amb
els recursos d’un gran mitjà, segurament podràs pagar per un
programari especialitzat. Però si la teva redacció és petita pots
emprar les següents eines gratuïtes i de fàcil accés per detectar
robatoris de contingut.
Duplicat Checker .- Aquest verificador de plagis té una interfície neta i fàcil d’usar, i és totalment gratuït. Els usuaris tenen
l’opció de crear un compte, el que els permetrà realitzar fins a
50 cerques per dia. Si no et registres, podràs fer només una recerca diària. Per verificar continguts, els usuaris poden carregar
un arxiu .docx o .txt, o simplement enganxar el text.
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Plagiarisma.- Encara que la seva interfície no està actualitzada, aquesta eina té una gran quantitat de funcionalitats que fan
que valgui la pena usar-la. Plagiarisma és compatible amb més
de 190 idiomes i permet als usuaris verificar continguts carregant arxius d’ordinador, pegant text al camp o escrivint un URL.
Els usuaris tenen un nombre limitat de revisions per dia i poden
pagar per fer més.
Grammarly.- Grammarly es pot usar per verificar si hi ha plagis
i per descobrir errors gramaticals o ortogràfics en anglès. Està
disponible com a aplicació en línia o com a extensió de Chrome,
i ressalta els errors que identifica. Els usuaris han de crear un
compte per poder usar Grammarly, però la majoria de les seves
funcions estan disponibles de forma gratuïta.
Motor de cerca Report Plagiarism Checker.- Aquest és un
verificador de plagis net, simple i directe, que està disponible
de forma gratuïta. Els usuaris poden enganxar, carregar documents des del seu ordinador o connectar des Dropbox. Després
que el verificador de plagi s’executi, farà marques en verd i vermell: verd quan no hi ha plagi i vermell per a contingut que ja
s’ha publicat.

Paperrater.- Aquest corrector i detector de plagis no requereix
que obris un compte. Els usuaris simplement peguen el seu text
i Paperrater buscarà material ja publicat, errors gramaticals i
suggeriments de vocabulari en anglès. Hi ha un nombre limitat
de revisions gratuïtes abans que se’t demani pagar.
Edubirdie.- Edubirdie és un servei en línia de joc i redacció
d’assaigs que compta amb una funció per revisar si hi ha plagi.
Tot i que els usuaris rebin constantment missatges de plans pagaments i altres serveis, el comprovador de plagi és gratuït. Els
usuaris reben una còpia ressaltada del text, amb links als llocs
on hi ha coincidències amb el contingut publicat anteriorment.
Plagium.- Aquest detector de plagis és gratis fins als 5.000
caràcters. Els usuaris simplement peguen el text que volen
analitzar i reben un informe. La versió de pagament permet als
usuaris carregar documents, sense límit de caràcters. (Font:
IJNET)
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Assetizr, redimensiona imatges per
lots gratuïts en macOS i en Windows
10
Una de les tasques més comunes a les que es poden enfrontar
certs tipus d’usuaris, com a fotògrafs, dissenyadors gràfics o
periodistes web és redimensionar imatges. És una cosa que
poden fer per reduir la mida de fotografies o simplement perquè
encaixin millor en els requeriments de webs i xarxes socials.
Val la pena provar Assetizr, una aplicació molt senzilla per redimensionar imatges en lot que pot agilitzar els fluxos de treball.
Està disponible de forma gratuïta a la App Store en macOS i en
la Botiga del Windows 10, encara que de forma temporal.
Assetizr permet redimensionar imatges, però també convertir
entre JPEG, PNG, TIFF, BMP, GIF i WebP. No de tots pots convertir a tots. Per exemple, de JPEG només permet exportar a
WebP, mentre que d’PNG també permet passar a JPEG. Quan
ja es tenen triades les imatges que es vol modificar, que la seva
resolució canviï és tan fàcil com arrossegar-les sobre la finestra
de l’aplicació. (Font: CompuTekni)
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L’AMIC promou el I Congrés
Interpirinenc de Mitjans de Proximitat
Per Estanis Alcover i Martí, comitè executiu del CIMP

vist realitzar-se a la Seu d’Urgell el pròxim mes d’octubre i que
abraçarà mitjans de tots els territoris vinculats al Pirineu, d’una
banda i l’altra de la serralada: Euskadi, Navarra, Aragó, Catalunya, Andorra. Occitània .
La comissió organitzadora del Congrés Interpirinenc està formada per professionals de l’AMIC i Mediàtic; representants
d’entitats de mitjans d’Euskadi i Navarra, i una representació
del món universitari. El nombre de mitjans potencials per a la
celebració de l’esdeveniment supera els 500, entre capçaleres
de premsa en paper i digital, ràdio i televisió de proximitat.

Enguany, l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació
(AMIC) obrirà el meló d’una idea que feia temps que diversos
professionals de la comunicació veien del tot necessari impulsar per a contribuir a dinamitzar el sector. Es tracta del primer
Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat, que està pre-

Una part importantíssima dels mitjans de proximitat és al País
Basc i la principal entitat que els agrupa, Hekimen, ja treballa
pel bon èxit del congrés des de la mateixa comissió organitzadora. Hekimen és un grup que inclou seixanta empreses del
País Basc i cent trenta projectes de comunicació, uns quants
dels quals són navarresos. Premsa, ràdio, televisió i xarxa; nacionals, locals i temàtiques. El vincle entre ells: comunicació
professional en basc. També s’ha sumat a aquest rellevant projecte Tokikom, una xarxa de 60 mitjans locals en euskera. La
majoria d’ells es van crear a finals dels 80, en el context de la
florida de les associacions locals d’euskera, com a eina per a la
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difusió i normalització de l’idioma. El 1997, aquests mitjans i les
seves associacions matrius es van agrupar en Euskaltzaleen
Topagunea i acull també mitjans en basc de Navarra.
Es treballa ara per a obtenir la complicitat dels mitjans de proximitat andorrans i de la Catalunya Nord i per a la incorporació
al projecte del congrés dels Observatoris de la Comunicació
del País Basc, Navarra i Catalunya. Quant a suport, el congrés
ha rebut ja els de la Generalitat de Catalunya, Obra Social La
Caixa, Naturgy, Ajuntament de La Seu d’Urgell i Xarxa Vives
d’Universitats, entre d’altres.
El I Congrés Interpirinenc dels Mitjans de Proximitat (CIMP) que
promou l’AMIC tindrà lloc a La Seu d’Urgell (Alt Urgell/Lleida)
els dies 24 i 25 d’octubre de 2019. Els objectius del Congrés
se sustenten en tres punts fonamentals: Ser el punt de trobada
dels mitjans de proximitat i els seus professionals de l’àrea interpirinenca per compartir experiències i reflexionar sobre el seu
present i futur. En segon lloc, esdevenir el congrés de referència
per conèixer què està passant al món dels mitjans de proximitat
en general, i en particular, en l’àmbit dels Pirineus, i, finalment,
posar en relleu la importància de tenir mitjans de proximitat per
consolidar l’espai comunicatiu interregional dels Pirineus.

La comissió organitzadora del CIMP ha elaborat ja una primera proposta sobre els eixos temàtics, com serien: 1) Promoció
de la llengua: Normalització i reconeixement dels mitjans de
proximitat; 2) La funció social dels mitjans de proximitat: Esdevenir especialista en la meva comunitat, ser un dinamitzador
social; 3) El model de negoci: Són realitats petites, empresarials
o d’entitats. Barreja de projecte empresarial i voluntaris. Necessitats específiques de formació; 4. Les mètriques aplicades
als mitjans de proximitat: Principals eines i indicadors més adequats; entre d’altres.
Les sessions del congrés es dividiran en tres categories: a)
Ponències temàtiques. b) Sessions de discussió i debat, i c) Tallers. Són previstes, també, sessions de networking d’empreses
de comunicació, professionals i proveïdors. (Il·lustració: Cartell
del CIMP / Mediàtic Marketing Communications)
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Generar confiança en els lectors,
clau perquè la premsa obtingui més
ingressos

IFRA, assegura en l’informe que per la premsa mantenir una
relació de confiança amb la seva audiència “No només és un
imperatiu econòmic, sinó també una obligació social i democràtica”. “L’anàlisi mostra que la manca de confiança pot afectar els editors on més els fa mal, amb les seves audiències i
anunciants, el que repercutirà en els ingressos. I, potser més
profundament, els està costant un paper central i fonamental
en les seves comunitats i en la societat en general “, indica el
màxim responsable de l’associació.

En el seu últim informe World Press Trends, l’Associació Mundial de Periòdics i Editors, WAN-IFRA, destaca la importància
de generar confiança en els lectors com a via per augmentar els
ingressos del sector.

Un altre dels apartats dels que es parla en l’informe, té a veure
amb la premsa escrita. L’informe destaca que la venda de l’
edició empresa es manté estable a tot el món . A més, i malgrat
el creixement constant d’ingressos provinents de la publicitat
digital a nivell mundial, la impressió encara representa gairebé
el 90% dels ingressos globals dels editors, el que representa
uns 135.000 milions de dòlars.

L’informe de tendències i oportunitats del mercat , World Press
Trends , que cada any elabora la WAN-IFRA fa en aquesta
edició especial èmfasi en el valor de generar confiança en els
lectors. I és que, generant confiança, argumenta l’organització,
augmenten els ingressos. Vincent Peyrègne , CEO de WAN-

D’altra banda, la WAN-IFRA fa una crida d’atenció sobre les
audiències i recorda que des de 2013 aquestes generen més
ingressos que els propis anunciants, de manera que demana
al sector centrar esforços en l’usuari i en l’experiència que a
aquest se li ofereix. A mesura que les fonts d’ingressos tradi-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
cionals continuen reduint-se, recorda l’associació, l’incentiu per
accelerar la innovació creix, especialment a la banda digital, on
es produeix la major part del creixement.
Sobre el pagament per continguts digitals , WAN-IFRA sosté
que és un element a tenir en compte , especialment en zones
com Europa i Amèrica del Nord on en els últims mesos, ha tingut un creixement constant. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
– foto: Reason Why)

Google, obligat a aplicar el dret a
l’oblit a les notícies inexactes
Des d’ara, les notícies que continguin dades errònies o inexactes tenen garantit el dret a l’oblit. Així ho ha decidit el Tribunal
Suprem que ha dictaminat una sentència que obliga a Google
a eliminar els enllaços a informacions periodístiques inexactes
, sempre que algun afectat ho sol·liciti. La Sala del ContenciósAdministratiu del Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de
cassació que havia presentat Google contra una resolució de
l’Audiència Nacional. En ella, garanteix el dret a l’oblit d’un cap
forestal de la Xunta de Galícia el nom protagonitzava les recer-

ques associades a uns fets parcialment inexactes que es van
publicar al diari El País .
D’aquesta manera, s’empara el dret a la protecció de les dades personals de tot aquell que ho sol·liciti davant del dret a
la informació sostingut per Google. La sentència explica que
l’exigència de tutelar el dret a la informació “no pot suposar
buidar de contingut la protecció deguda del dret a la intimitat
personal i a la pròpia imatge, així com el dret a la protecció de
dades personals, quan resultin afectats significativament per la
divulgació de notícies”.
El TS assegura que els cercadors a internet exerceixen lícitament la seva activitat empresarial quan posen a disposició del
públic aplicacions o eines de localització d’informació sobre
persones físiques per garantir la llibertat d’informació. No obstant això, també confirma que els cercadors estan obligats a
preservar amb la mateixa intensitat el dret fonamental a la vida
privada de les persones afectades, impedint qualsevol interferències que poden considerar-se il·legítim. (Font: Prnoticias)
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Es presenta l’edició catalana de
la nova ‘Agenda Europea per a la
Cultura’

jectes de cooperació europea com per a l’orientació estratègica
del sector.
La CE va proposar una nova Agenda Europea per a la Cultura
el mes de maig de 2018. Aquesta delimita el marc estratègic en
què es farà la propera fase de la cooperació cultural a escala
de la Unió a partir de 2019; té en compte l’evolució del sector
cultural des de l’agenda anterior (de 2008), i se centra en la
contribució positiva de la cultura a la societat, l’economia i les
relacions internacionals d’Europa. A més s’estableixen millores
en els mètodes de treball amb els estats membres, la societat
civil i els socis internacionals. (Font: Cultura21 – infografia: Europa Creativa)

Acord acadèmic entre el Col·legi de
Publicitaris i la UIC
han presentat l’edició catalana de la nova Agenda Europea per
a la Cultura. L’agenda inclou el document de treball dels serveis
de la Comissió i altres textos de política cultural europea, tots
ells per primer cop en català. La institució entén que aquesta
serà una eina útil tant per als actors culturals en els seus pro-

El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i
la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) han
signat un conveni de col·laboració en el qual s’estableixen les
bases d’una mútua col·laboració en àmbits d’interès compartit per ambdues institucions. Així, UIC Barcelona s’incorpora al
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Col·legi com a partner acadèmic, el que li permetrà participar
de forma plena de l’activitat i serveis que es promouen des del
Col·legi. A més, un membre d’aquesta universitat passa a ser
membre de ple dret del Col·legi.
El conveni, a més, concreta l’organització d’una jornada sobre
temes d’actualitat en l’àmbit de la Publicitat i les Relacions Públiques, a més d’altres accions on convergeixin els caps de les
dues institucions. L’esperit de col·laboració de l’acord preveu
-en virtut dels canvis normatius experimentats pel Col·legi de
Publicitaris- la possibilitat que puguin ser membres del Col·legi
els estudiants del grau en Publicitat i Relacions Públiques, i
Màrqueting. A més, també s’estableixen avantatjoses condicions de col·legiació per als acabats de titular.
Per la seva banda, UIC Barcelona proporcionarà als membres
del Col·legi facilitats per cursar els màsters/cursos/postgraus
de la seva oferta formativa. Així mateix, tant UIC Barcelona
com el Col·legi es comprometen a compartir informació sobre
les activitats que realitzen i a difondre entre els seus membres
aquelles que puguin resultar d’interès. (Font: CPRP)

L’AMIC visita a la directora general
de la Direcció general de Cooperació
Cultural, Àngels Ponsa

Ramon Grau, president de l’AMIC, i Josep Ritort, secretari general, la setmana passada van presentar l’AMIC i els seus projectes pel 2019 a la Sra. Àngels Ponsa
La trobada que va tenir lloc a la seu de la Direcció General de
Cooperació i Cultura de Barcelona, i va servir per explicar al
president Ramon Grau els projectes que desenvolupa l’AMIC
amb els mitjans d’arreu del territori i, amb més detall, aquells
que tenen vinculació amb el món cultural del nostre país. Àngels
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Ponsa es va interessar per les actuacions més properes al seu
àmbit, les eines tecnològiques i l’equip que disposa l’associació
per estar més presents arreu del territori a través dels mitjans
de proximitat, impresos i digitals. (per redacció AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Redacció de discursos.- Barcelona. Dimarts 29 de gener i 5
de febrer (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.
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.

De periodista a consultor de comunicació.- Barcelona. Dilluns 4 de febrer (de 15:30h a 20:30h) - L’orientació d’aquest taller, impartit pel professor Josep Salvat, és completament pràctica i els objectius són capacitar els participants per iniciar un
canvi en la seva trajectòria i portar-la del periodisme de mitjans
a la consultoria en comunicació.
Com ens hem de comunicar a Twitter i Facebook.- Barcelona. Dimecres 6 i 13 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - En aquest
curs, a càrrec de Sílvia Llombart, treballarem sobre casos pràctics que durem a terme a classe, plantejarem situacions i aprendrem com comunicar a Twitter i Facebook a partir de la pràctica.
YouTube per a periodistes creadors. Com treure’n profit.Barcelona. Dijous 7 de febrer (de 09:30h a 14:30h) - YouTube
és la plataforma de vídeos que permet, entre altres opcions,
mantenir-se al fil de la notícia o bé estar al corrent de campanyes corporatives. En aquest curs, dirigit per Ivan Comas, ajudarem a treure’n profit com a periodista, comunicador o gestor de
continguts.
Iniciación al SEO: SEO interno y longtail.- On line. Del dilluns 11 al 25 de febrer (10 hores) - L’objectiu d’aquest curs

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
totalment on line, dissenyat per Pilar Yépez, és entendre què és
SEO (SearchEngineOptimization) des d’una perspectiva global
i posar-lo en pràctica en la nostra feina com a professionals de
la comunicació. Per això, es partirà del concepte i funcionament
d’un buscador, analitzant com funciona la recerca i els resultats,
per passar després a les tècniques concretes per treballar el
posicionament orgànic, amb una pràctica que l’alumne realitzarà individualment.
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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El periodisme s’està convertint en un
món de falsos autònoms
Per Pablo Escalona / Revista AyE Autónomos i Emprendedores

“Hi ha hagut certa facilitat per convertir la nostra professió en un
món de falsos autònoms”, assenyala Salvador Molina, coordinador de l’àrea de professionals de la Comunicació de la Federació Nacional d’Associacions d’Autònoms (ATA) i autor de dos
llibres sobre la transformació digital a aquesta entrevista. “Una
cosa és la professió i una altra el món laboral, casar tots dos
mons genera complexitats i genera també situacions de frau”.

Molina atribueix aquest problema a la situació de canvi que ha
viscut el periodisme en l’última dècada, a causa de la conjuntura econòmica i a la crisi estructural del sector derivada de
la disrupció dels mitjans digitals, que han canviat el paradigma empresarial dels mitjans de comunicació. “Això que és un
mal tradicional al sector de la premsa, s’ha fet exponencial per
aquests dos acceleradors, propiciant l’aparició de falsos autònoms: periodistes que segueixen treballant per al mateix mitjà però que cobren com un empresari, com un fals autònom”,
apunta.
El coordinador dels professionals de la informació a ATA Federació assenyala que l’auge d’aquests falsos autònoms es pot
explicar a través del procés de reestructuració que està patint el
sector de la premsa. L’aprimament de plantilla en molts mitjans
de comunicació està obligat per la disminució d’ingressos publicitaris. Això ha forçat a prescindir de molts treballadors, que
realitzaven la seva tasca a màquines, en disseny i, sobretot, als
que treballaven en les redaccions periodístiques”.
“El periodista sempre pot ser freelance independent i autònom.
És una decisió personal triar ser treballador per compte propi o
ser treballador per compte d’altri (assalariat). Jo em trobo més
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còmode en la primera. Però el que mai es pot fer és obligar
un empleat a convertir-se en autònom i exigir-li les mateixes
condicions laborals que tenia quan era treballador per compte
d’altri. Això és ser un fals autònom, algú que per poder seguir
treballant ha de dir a Hisenda i a la Seguretat Social que ell és
el seu propi empresari, quan en realitat segueix treballant per
al mateix cap, empresa o mitjà, en les mateixes condicions que
un assalariat. Forçar algú a simular el que no és i no vol ser, és
coartar la seva llibertat, els seus drets laborals i és un frau de
llei”, explica Molina.
Bàsicament, es tracta de situacions en què un mitjà obliga a
un assalariat a donar-se d’alta com a autònom, i seguir fent les
mateixes funcions, en el mateix horari i amb els propis mitjans
de l’empresa, a través d’un contracte mercantil. Aquesta seria
la situació real d’un periodista que presta els seus serveis com
a fals autònom.
Aquesta situació ha portat al fet que un gran nombre de professionals del sector s’hagin vist obligats a sortir de les nòmines
dels contractes per compte d’altri i a seguir treballant per al
mateix mitjà mitjançant una espècie de “subcontractació per
compte propi”, afirma Molina. “Això no és nou però s’ha fet ex-

ponencial a causa de les possibilitats que ofereixen les noves
tecnologies”, afegeix.
Salvador Molina també explica com es motiven aquestes subcontractacions: “És veritat que a un treballador de tallers no el
pots reciclar i subcontractar-li una feina però a un dissenyador
gràfic, si. I a un periodista que feia informació borsària també
perquè li pots seguir demanant que segueixi fent el suplement
de borsa i l’hi pagues a part, com una subcontractació”.
També en mitjans públics
Molina assenyala que el problema dels falsos autònoms té difícil solució perquè aquestes empreses de premsa estan en mala
situació econòmica i forçar-les a regularitzar les seves plantilles seria portar-les en molts casos a la fallida concursal. “Tanmateix, això no ens pot portar a una actitud còmoda de mirar
a una altra banda i no denunciar-ho. Cal denunciar aquestes
situacions i intentar que es solucionin”, afegeix.
“Això passa en mitjans de comunicació privats però també passa en mitjans públics. Hi ha una televisió regional de nou encuny en la qual les contractacions s’han fet d’una manera una
mica estranya des del punt de vista legal. De la mateixa manera
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passa en altres mitjans de comunicació estatal, tipus agències
de notícies, on el problema dels falsos autònoms afecta milers
de treballadors. I aquesta situació ha estat denunciada diverses
vegades”, denuncia.
Molina assenyala que els periodistes poden donar-li la volta
a aquesta situació i convertir-la en una oportunitat. El món ha
canviat, els mitjans de comunicació i les regles del joc han canviat: “Ja no he de aspirar a treballar en les grans capçaleres tota
la vida sinó a tenir el meu propi mitjà de comunicació, generar la
meva pròpia veu i així generar en un valor que quan ho vulgui
una televisió, una ràdio o un diari que em paguin per això. I,
així, no només viure d’un sol pagador sinó de quatre, cinc o deu
mitjans diferents”.
Això genera major quantitat tant d’independència com de subsistència: “si et falla un mitjà segueixes tenint els altres. Jo crec
que això és una oportunitat encara que és una imposició de la
situació actual en què estem “.
El periodisme és un sector precari?
La situació dels periodistes freelance és problemàtica, aquest
col·lectiu és un dels efectes sense reparar de la crisi econòmi-

ca. Tant és així, que el 38% d’aquests professionals autònoms
treballa per menys de 500 euros al mes i set de cada deu no
arriben als 1.000 euros mensuals, segons les dades publicades
informe de situació del Sector 2018, publicat per la Unió de Periodistes Valencians. Pel que és inevitable qüestionar-se si es
tracta d’un sector precari.
Molina explica aquesta situació d’aquesta manera: “Les professions de menys valor afegit tenen la maledicció de ser les més
mal pagades. El periodisme és una professió en la qual el valor
afegit té una gran amplitud d’espectre, és on millor es poden
cobrar quatre paraules alhora que és on pitjor es poden cobrar.
Qualsevol pot escriure o copiar i enganxar un text, però generar
aquest valor afegit és el que fa aspirar a millors remuneracions.
Aquesta baixa valoració de la professió a la part més baixa de
la taula porta al fet que molts professionals acabats de sortir de
la universitat acceptin llocs de treball de molt baixa qualificació
on es reben retribucions molt baixes”.
Tanmateix, és veritat que quan es posa en valor la professió,
que el periodisme no només és reproduir un text sinó que entra en joc l’anàlisi, la informació i l’aportació de valor les retribucions augmenten. “Per això es produeix aquesta situació de
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vulnerabilitat de la professió de periodista. Però no és perquè
se li pagui malament a un periodista sinó perquè s’estan estenent els treballs de baixa qualificació en el món del periodisme”.
(Il·lustració: periodistes.cat)
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La intel·ligència artificial promet
avanços que podrien canviar
profundament el paisatge
Per Nicolas Rauline i Elsa Conesa / Les Echos

Com a pioner, l’Associated Press va començar a publicar notícies generades per màquina el 2014, centrant-se primer en
resultats corporatius i després en puntuacions esportives. “Ens
preguntem quines tasques podrien automatitzar els periodistes”, diu Lisa Gibbs, AP Partnerships Manager. “Els resultats
empresarials es basen en dades sòlides i públiques, i els documents sempre tenen una estructura similar, per la qual cosa
és molt adequat per a l’automatització, especialment per a una
agència generalista com la nostra”. Aquesta elecció va perme-

tre a l’AP augmentar la seva cobertura dels resultats, fins i tot
per a les empreses que no va cobrir: avui publica 3.700 informes trimestrals d’impresos contra 300 fa quatre anys, que inclouen errors. Els periodistes tenen una mitjana d’un 20% més
de temps per investigar. “El nostre objectiu és publicar 40.000
articles automàtics a finals de 2019”, adverteix Lisa Gibbs.
Recomanar articles al lector. Aquest és un dels principals usos
actuals de la intel·ligència artificial als mitjans de comunicació. Segons un estudi de Reuters, el 59% dels mitjans utilitza
intel·ligència artificial per recomanar articles o planificar-los per
fer-ho. El principi és el mateix que les recomanacions generades per Netflix o Amazon. A partir dels hàbits de lectura de
l’usuari, un algoritme pot proposar articles que li puguin interessar. Es basa en una certa quantitat de dades: les paraules que
s’utilitzen a l’article, és clar, però també la descripció que es pot
fer o les dades de navegació de l’usuari...
Un sistema que augmenta el trànsit: un vídeo recomanat té
un augment del públic del 70% a BuzzFeed. Aquest últim també utilitza la intel·ligència artificial per millorar la referència
d’articles: la màquina omple les metadades que permeten que
el contingut es destaqui millor en els cercadors. Però la inter-
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venció humana no està prohibida. “El treball dels nostres editors continua sent important. La intel·ligència artificial està per
ajudar-los, alliberar-los de determinades tasques repetitives, és
complementària del seu treball”, explica Lucy Wang, responsable de dades de BuzzFeed.
Retranscriure entrevistes o vídeos. Els periodistes americans passarien una mitjana de sis hores setmanals per transcriure entrevistes. Una tasca difícil i que requereix molt de
temps, però, la transcripció d’entrevistes d’àudio o de vídeo es
pot confiar fàcilment a les màquines, més ràpida i relativament
fiable. També poden manejar textos llargs, en diversos idiomes,
i alguns fins i tot proposen escriure síntesis.
Diversos canals de televisió, com ara CNN, ja ofereixen una
retranscripció en viu dels seus programes i altres mitjans estan considerant el desenvolupament d’aquests serveis.” Això
podria ajudar a seleccionar de forma més ràpida els passatges
més interessants de les entrevistes, diu Lisa Gibbs, AP, que cita
l’exemple dels discursos dels líders a l’Assemblea General de
les Nacions Unides. L’agència té una aliança amb la posada en
marxa de Trint.

Detecta temes candents. Més i més mitjans estan utilitzant
observadors de xarxes socials, capaços d’alertar-los quan un
subjecte comença a fer notícies. El Programari permet rastrejar
un esdeveniment mitjançant paraules clau, que s’utilitza repetidament en molt poc temps. BuzzFeed, per la seva banda, també ho fa servir per predir la viralitat d’un article i promocionar-lo
al canal correcte.
“Estem construint models que ens permetin esbrinar què és el
millor per a cada contingut, després publicar-lo a Facebook ,
YouTube, Instagram...”, diu Lucy Wang de BuzzFeed. Un altre
camp de recerca en el pur jugador: traducció. Present en una
dotzena de països, utilitza intel·ligència artificial per determinar
si un article s’ha de traduir a altres idiomes, depenent de la
probabilitat del públic d’aquest país.
Detecció d’esdeveniments o persones. Les màquines poden
identificar fàcilment individus o situacions a les fotos, generar
llegendes o omplir bases de dades més completes amb paraules clau per a les agències que venen les seves imatges,
que es fan avui a les sales de premsa. Algunes agències ja
estan treballant amb una posada en marxa del reconeixement
d’imatges.
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Detecta vídeos falsos. Els vídeos falsificats, ells mateixos generats per màquines, proliferen a les xarxes socials i la seva distribució hauria de continuar creixent. Les eines a les quals es pot
accedir fàcilment a Internet fan possible ensenyar una màquina
a intercanviar de manera indesitjable les cares o els cossos de
dos individus en un vídeo, modificar la decoració, eliminar o afegir objectes o persones que apareixen en ells. Igual que aquests
vídeos ultra-realistes que mostren a Barack Obama el lliurament
d’un discurs que mai va fer o que mostren famosos en situacions
compromeses i totalment fabricades. Aquestes falsificacions de
nova generació suposen un veritable repte per als mitjans de
comunicació, que desenvolupen eines per identificar-les.
El Wall Street Journal ha creat un equip dedicat específicament
a la detecció d’aquests falsos vídeos. “És possible detectar la
propera generació de notícies falses amb intel·ligència artificial”, diu Francesco Marconi, cap de R + D per al diari empresarial. Utilitza eines com Truepic o Serelay, que confien en el
bloc de bloqueig per autenticar imatges, o TinEye, que permet
cerques inverses per trobar versions antigues del vídeo. Gràcies a una subvenció de Google, AP ha desenvolupat Verify,
una eina que es desplegarà l’any que ve i que, eventualment,
podria estar disponible per a altres mitjans.

Robots per interactuar amb el lector. La fugida dels xats ha
estat de curta durada. Fa dos anys, era l’aplicació de moda.
Com a conseqüència d’altres sectors (com el comerç electrònic,
que el va utilitzar per a la relació amb els clients), els mitjans
de comunicació havien desenvolupat robots capaços de discutir
amb el lector. Quartz va ser un dels primers a fer-ho. L’usuari
podria fer una pregunta sobre les notícies i el chatbot buscarà
l’article que millor s’adapti a la consulta. Una manera de crear
un enllaç addicional amb el lector.
Tanmateix, l’efecte d’aquesta moda s’ha dissipat: el Washington Post en prescindeix, altres ho han imitat tranquil·lament o
han deixat d’actualitzar-se. Un altre desavantatge del model: la
majoria de chatbots es van desenvolupar a Facebook Messenger, per atraure el públic més ampli possible. Per tant, era gairebé impossible que els mitjans de comunicació obtinguessin una
font d’ingressos directes. (Il·lustració: Shutterstock/Les Echos)
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La tecnologia de la veu i la intel·ligència
artificial s’imposaran en 2019
Per Redacció La Publicidad

El màrqueting de 2019 serà més tecnològic, però la tecnologia s’utilitzarà per saber com pensen, què opinen i què senten
els consumidors per poder dur a terme campanyes publicitàries
hiperpersonalitzades. Aquesta és la principal conclusió a la
qual arriben els CEO de les start-ups de Ogilvy Upcelerator,
l’acceleradora corporativa de Ogilvy Barcelona. Els màxims
responsables de les companyies emergents MOCA, Gestoos,
Currency Alliance, Bitbrain, Human Data i DelidataX expliquen
quines són les tendències de l’any que del màrqueting i la comunicació publicitària i els reptes a què s’enfronten.

Una visió que comparteixen Jordi Urbea, director general
d’Ogilvy Barcelona, i Diego Fernández, director d’Ogilvy Upcelerator, que coincideixen que s’obre un ventall d’oportunitats per
al sector; la prova fefaent és l’aparició d’empreses emergents
que capten, analitzen i interpreten aquests coneixements emocionals i cognitius del consumidor, i permeten a les marques
generar campanyes ultrapersonalitzades.
No és casualitat que l’anunci de Google d’aquest Nadal recuperi a Macaulay Culkin 28 anys després de la pel·lícula que el
va llançar a la fama i el situï de nou “Sol a casa”. Però aquesta
vegada, Culkin té l’ajuda inestimable de l’assistent de veu de
Google per dur a terme les seves malifetes i lluitar contra els
lladres. La tecnologia de veu, aplicada ja en l’àmbit de la llar,
irromprà en 2019 en el sector publicitari i generarà grans canvis
en el món virtual. “Els assistents com Alexa, Google o Homepod
d’Apple obligaran a modificar els webs, la seva indexació, els
cercadors... i, per tant, també la forma de desenvolupar campanyes a Internet”, diu Jordi Urbea, director general d’Ogilvy
Barcelona.
La forma en què marques i empreses gestionen la seva relació
amb els consumidors canviarà, perquè la Intel·ligència Artificial
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(IA), ara aplicada a àmbits com l’economia i la salut, passarà
a ser la tecnologia emprada en les campanyes de màrqueting
i comunicació publicitària . Segons Diego Fernández, director
d’Ogilvy Upcelerator: “La IA s’atorgarà a les interfícies conversacionals -bots i assistents virtuals- una naturalitat que potenciarà la seva utilitat i farà més eficaces les campanyes”.
Els chatbots seran una eina cada vegada més comú en l’atenció
al client, i pel que fa a xarxes socials, les aplicacions de missatgeria instantània es consolidaran com a plataformes publicitàries que explotaran les tecnologies més actuals. “Aquest
2019 veurem que WhatsApp obrirà la seva plataforma perquè
els usuaris puguin generar brossa, de manera que per a les
marques serà més real i accessible tenir un chatbot útil i de fàcil
accés”, afegeix Fernández.
D’altra banda, ja no hi haurà una única campanya per a tots els
usuaris; ni tan sols una única per a diferents sectors d’usuaris.
“Les comunicacions seran ultrapersonalitzades, d’anticipació i
predicció, interactives. Seran en temps real, es llançaran en el
moment just en què el consumidor estigui més receptiu i en el
lloc precís en el qual es trobi”, explica Urbea.

És una època de grans possibilitats per a la creativitat, que també serà adaptada, i el repte passa per aconseguir millor experiència d’usuari. En aquest sentit, han proliferat empreses que
promouen la interacció de l’usuari en àmbits en què fins ara
no existia. La start-up Gestoostreballa per millorar l’experiència
d’usuari en diferents àmbits, com, per exemple, el de la senyalètica digital en estacions, aeroports, etc. Segons Pablo Molinas, Chief Business Officer de Gestoos: “Fins ara la senyalització digital era passiva, però les pantalles que estiguin en els
espais físics poden proporcionar també una bona experiència
d’usuari. Es tracta de donar el control a l’usuari sobre aquestes
pantalles”. (Infografia: Ejecutiva Magazine)
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Concentració, diversificació i digital:
la premsa regional i local francesa
busca reinventar-se
Per Vincent Bresson / InaGlobal
Aquesta no és una primícia: la premsa diària regional francesa
(PQR) ven menys. Els seus lectors es renoven poc, els grups
de premsa regional intenten, en els últims anys, superar la seva
manca d’atractiu ajustant el seu model econòmic.
El diari francès més venut a França és, per molt, regional. Durant tot el 2017 (encara no tenim les dades finals del 2018) el
periòdic Ouest-France va arribar a les 671.000 còpies de
mitjana diària, mentre que Le Figaro, el primer títol diari nacional, girava al voltant de les 307.000. Però tot i que la premsa
diària regional es ven més que la premsa nacional, pateix els
mateixos mals. Les vendes a PQR es desvien any rere any.
Tot i que l’any passat, la premsa diària regional va imprimir 4,4
milions de còpies, aquesta xifra va arribar a 5,7 milions el 2010
i a 7 milions el 1990. Els ingressos publicitaris també estan lluitant. Segons l’Institut de Recerca i Publicitat d’Estudis (IREP),

la publicitat va reportar 937 milions d’euros a la premsa diària
regional francesa el 2010. Aquesta xifra només va ser de 583
milions set anys més tard. Aquests dos factors condueixen a
una disminució inexorable del volum de negocis del PQR, fins
i tot la desaparició d’alguns periòdics. Des de 1992, el nombre
de títols ha passat de 62 a 52. N’hi havia 153 al final de la Segona Guerra Mundial.
Mostrem el perfil del lector de la premsa regional de França
segons les xifres de l’Aliança per a les xifres de la premsa i
mitjans, 2017:
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Per a Pauline Amiel, professora de l’Escola de Periodisme i Comunicació d’Aix-Marsella i autora d’una tesi sobre la premsa
local “el sector PQR està permanentment en marxa. Sempre hi
ha obertures, tancaments, rebuigs. I aquest moviment es mou
cap a la formació de grans grups.”
Aquesta execució hipotecària de la competència també pot
orientar-se als títols de la premsa de proximitat setmanal
(PHR), sovint independent, i que editen alguns milers o fins i
tot desenes de milers d’exemplars, ha portat a un munt de concentracions per mitjà de l’absorció. Si aquestes concentracions
plantegen qüestions sobre el pluralisme, també condueixen a
plans socials, com la pèrdua de llocs de treball.
Tres exemples: l’adquisició de Midi Libre pel grup La Dépêche
va donar lloc a tancaments d’agències i a “150 retallades laborals en cada grup”. La plantilla de La Voix du Nord també ha
estat revisada a la baixa, es van eliminar 132 llocs, que representen el 19% de la plantilla. La Voix du Nord va eliminar 132
llocs de treball, tot i que Gabriel d’Harcourt, director general
adjunt, no va amagar la seva satisfacció pel rendiment econòmic del diari.

Les últimes novetats de PQR són digitals. Però és digital el futur
del local? Le Voix du Nord que va llançar Vozer, un lloc dedicat
als “mil·lenaris”, ho vol creure. Llançada a principis de 2017,
Vozer representa prop de 30.000 missatges a Facebook, una
xifra important per a una plataforma que només és de 18 a 25
anys a la regió de Lille. A la seva pàgina web, La Voix du Nord
ha optat per una oferta diferenciada. Una part és totalment gratuïta i l’altre és Premium, que és 100% de pagament i reservada
per als subscriptors.
Ouest-France va adoptar la mateixa estratègia creant L’Edition du
Soir, una oferta digital del 100% publicada en línia al final del dia.
S’evoca la notícia del dia així com els debats de la societat o temes més lleugers fins i tot inusuals. I funciona la fórmula: 140.000
lectors de pagament que s’han subscrit. Com a resultat d’aquesta
estratègia de desenvolupament web, Ouest-France va avançar
fins al 8è lloc dels sites de notícies més visitats a la França metropolitana i la seva audiència digital pràcticament ha quadruplicat
des 2014 fins 2018. Més recentment, el grup també va decidir a
embarcar-se en el podcast amb la plataforma de “la paret de so”.
Com la majoria dels seus col·legues, La Dépêche ofereix als
seus sites articles d’accés gratuït i d’altres disponibles per als
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subscriptors, llevat que el lector accepti veure un anunci. Després de diversos anys de provar diferents models, els grans
grups semblen haver trobat estratègies digitals estables.
Ara bé, la rendibilitat en línia encara és difícil de trobar per a
la premsa local. “Encara no hem trobat una cura miraculosa a
la web”, resumeix Pauline Amiel de Les Échos. De moment, i
des de fa una colla d’anys, l’aposta per pal·liar el descens del
paper ha estat la diversificació dels actius que implica acceleradors de posada en marxa. Una opció que pot sorprendre,
però això està ben pensat si creiem el que diu Pauline Amiel:
“La majoria dels grups regionals i locals pertanyen a grups que
tenen un important patrimoni immobiliari ja que han estat vivint
en aquests territoris durant molt de temps. Aquestes premisses
no sempre s’utilitzen perquè les redaccions han disminuït i hi ha
menys personal. Amb la incubació de noves empreses, creen
una xarxa potencial per utilitzar les seves dades i ressaltar les
seves activitats a través de les aplicacions de les start-ups que
han incubat.”
Aquest és el cas d’Ouest-France, que ha creat OFF7 i ofereix
a la seva pàgina web associacions de start-ups “amb el poder
d’un gran grup de mitjans i activitats diversificades”. La funció

de OFF7 és allotjar durant 12 mesos iniciatives joves que els
permetin desenvolupar el seu projecte a través de les activitats
i contactes d’Ouest-Françao fins i tot amb un finançament de
fins a 150.000 euros. Una barreja de gèneres entre periodisme
i emprenedoria, que dóna suport a Pierre Lavialle, el director
de la revista Voile et Voiliers, al lloc web de l’accelerador de
posada en marxa. “El nostre coneixement d’aquest sector, els
seus assumptes estratègics i les parts interessades facilitarà
els seus esforços, els seus contactes i la seva percepció dels
serveis que es prestaran.”
Aquesta tendència és seguida per altres grups que la veuen
com una oportunitat per diversificar més. Aquest és el cas del
grup Télégramme, que ha signat una associació amb la companyia 1Kubator, però també el grup Rossel-La Voix amb la
seva incubadora La Fabriq. Nice-Matin no es queda enrere i
acollirà aviat a les seves instal·lacions el projecte “Le Mas”.
Així, doncs, els moviments de concentració i diversificació poden contenir econòmicament la disminució de la circulació. La
premsa regional és més resistent que els seus homòlegs nacionals. Quan els ingressos dels nacionals es van reduir un 11% el
2016, els ingressos de PQR es van reduir només un 4,8%. “El
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regionals i locals han estat ferits ferits per la crisi però la han
resistit millor que els diaris nacionals. La veritable la força del
regionals i locals no és només la seva proximitat amb els lectors, sinó també un territori a través de la informació del servei”,
va dir Pauline Amiel.
Els principals grups de premsa regionals francesos estan intentant diferents estratègies per fer front a la crisi, a preu
d’evolucions sovint doloroses. Seran suficients per frenar la pèrdua de lectors i consolidar l’activitat periodística?
El Butlletí us ofereix el treball complert de Pauline Amiel
“L’identité professionnelle des localiers à l’heure des mutations
économiques et de la dématérialisation de la presse locale”.
Només cal CLICAR AQUÍ (Gràfic: inaglobal)
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Les noves generacions estan
disposades a pagar “per continguts
exclusius i de qualitat”
Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena

L’enquesta revela que les noves generacions, a diferència de
les que van créixer amb la gratuïtat de la informació a internet,
estan ja més disposades a pagar per continguts, en haver crescut en un internet en què ja es paga habitualment (Spotify, Netflix, jocs de mòbil...) però només en el cas que els continguts
siguin exclusius o ofereixin un servei de qualitat que no pugui
trobar-se en cap altre lloc.
No pagarien mai per continguts superficials i virals, que poden trobar-se en molts altres mitjans. La recuperació del periodisme per antonomàsia, en què prima la qualitat i no la quantitat, i sobretot amb un
enfocament que enfonsa les arrels en el local per arribar al general,
s’erigeix, per tant, en la millor via per aconseguir ingressos per continguts, d’acord amb les preferències de les noves generacions.

Els resultats d’una nova enquesta de Price Waterhouse Cooper
posen de manifest una cosa que comença a ser assimilat als
diaris: que la multiplicació de continguts sense valor periodístic
als diaris digitals, dissenyats per redaccions centrals o àrees
encarregades de crear continguts pensats només per aconseguir pàgines vistes, és el pitjor camí cap al futur del pagament
per continguts.

Alemanya: gairebé el 40% dels joves menors de 29 anys ha
pagat per periodisme de qualitat
Segons les conclusions de l’enquesta de PWC, centrada en el
mercat alemany, però extrapolable a altres països europeus,
quasi el 40 per cent dels joves de 18 a 29 anys han pagat alguna vegada per continguts periodístics. Aquesta dada contrasta
amb les respostes dels majors de 30 anys, i sobretot els de més
de 40, segment d’edat la disposició a pagar és la més baixa.
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Segons l’enquesta, a més d’aquest 40% dels joves d’entre 18
a 29 anys que han comprat subscripcions o notícies en mitjans
digitals, el 60% restant, un altre 20% vol dir que està disposat
a utilitzar ofertes de contingut de pagament.
Això suposa que un 60% dels joves d’entre 28 a 29 anys, o bé
ha pagat ja per continguts periodístics o està disposat a fer-ho.
Entre els joves de 30 a 39 anys, el 34 per cent ha pagat per continguts periodístics i el 18 per cent està bàsicament obert a això.
Hi ha una sèrie de raons per a aquest canvi de tendència, apunten des de PWC: d’una banda, un major volum de contingut periodístic d’alta qualitat està desapareixent de les zones d’accés
gratuït i situant-se darrere de les barreres de pagament . “Com
a resultat, els lectors més joves estan començant a adonarse que el bon periodisme no és gratis”, diu Werner Ballhaus,
director de Tecnologia, Mitjans i Telecomunicacions de PwC a
Alemanya.

“Qualsevol persona que tingui una subscripció a altres serveis,
pot trobar normal pagar una subscripció a una revista digital o
descarregar articles individuals”, explica l’expert de PwC. Els
sistemes de pagament són cada vegada més fàcils d’usar, afegeix, i això afavoreix també l’increment dels pagaments, que
abans eren llargs processos en línia.

Un altre factor que ressenya l’enquesta és que, a diferència de
la generació d’Internet, la generació que ha crescut amb l’auge
dels telèfons intel·ligents, està acostumada a fer servir el mòbil
per pagar productes no físics.

No obstant això, encara queda un percentatge important entre
els joves que no està disposat a pagar pel contingut periodístic,
encara que matisant la seva resposta. El 46 per cent va dir
que normalment no pagaria pel contingut, ja que generalment
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està disponibles en altres llocs de forma gratuïta. D’acord amb
Ballhaus, qualsevol persona que vulgui guanyar diners amb els
continguts d’invertir en periodisme exclusiu.
Una altra possible estratègia per augmentar els ingressos per
Internet seria invertir en contingut dirigit a usuaris més joves:
“Perquè van créixer amb contingut de pagament i estan arribant
a una edat en què poden pagar més”. Per als lectors de mitjana
edat, d’altra banda, només hi ha l’esperança que aprecien el
valor del periodisme d’alta qualitat a mesura que envelleixen, i
després tornin a gastar diners, indica Ballhaus.
Els lectors d’entre 40 i 59 anys, els menys disposats a pagar
En aquest sentit, la disposició a pagar disminueix significativament entre els majors de 40 anys. Només un de cada sis de 40
a 59 anys (al voltant del 17 per cent) ha comprat una subscripció o articles en diaris digitals.
PwC atribueix això principalment al fet que aquesta generació
s’ha acostumat a la cultura lliure a Internet: “L’auge dels mitjans
en línia a finals dels 90 i principis dels 2000 ha comportat una
cultura que la informació és gratuïta”, diu Ballhaus “la nostra

enquesta -afegeix Ballhaus- apunta alguns indicis que pot fins
i tot que això sigui reversible”, sobretot el canvi general de cultura que està portant Netflix i altres proveïdors de continguts
en línia.
Us oferim gratuïtament i completa l’enquesta de Price Waterhouse Cooper als CEO. CLIQUEU AQUÍ (Il·lustracions: PWC
i FayerWayer)
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Llegir molt
Per Paco Sánchez / La Voz de Galicia

Luka Brajnovic era un professor de la Facultat de Comunicació
de la Universitat de Navarra que va arribar fugit de dos camps
de concentració -un nazi i un altre comunista- i d’una fila de afusellament de la qual es va salvar en l’últim minut. Era un home
que havia patit molt, però va saber què fer amb tant dolor i, en
evitar l’amargor, el va convertir en dolçor.
Els seus alumnes el volíem molt. Fa uns dies va ser el seu centenari, però ho esmento perquè ens va recomanar llegir cent

pàgines cada dia. Millor, ens va dir que ell llegia això. Em va
semblar excessiu, però ho vaig intentar. Després vaig repetir
aquest consell moltes vegades. Avui he vist que m’he quedat
curt. Culpa d’un article de Chang Chu, personatge interessant,
que arrenca amb la recepta per a l’èxit que dóna Warren Buffett:
llegir cinc-centes pàgines al dia. Chu resumeix l’assumpte a
200 llibres a l’any, que xifra en una inversió de quatre-centes
hores. El nombre pot espantar si oblidem el temps que se’ns
en va en les xarxes socials i davant del televisor. Chang Chu
proporciona les dades americanes, que no s’allunyen gaire de
les espanyoles: 705 hores en xarxes socials i 2.737 a la televisió. És a dir, 3.500 hores escombraries, diu ell, de les que no
resultaria tan difícil apartar les 400 que necessitem per llegir
200 llibres a l’any.
Chu dóna després consells per aconseguir-ho. Això ens arreglaria el cap, milloraria la nostra capacitat d’atendre, potenciaria les competències per generar idees noves, produiria tones
de comprensió o almenys de tolerància, ens empararia davant
les notícies falses, els arguments idiotes, les idees fixes i equivocades, el mal gust i la xerrameca. Cervantes: “El que llegeix
molt i camina molt, veu molt i sap molt”. (Infografia: Croatia.org)

