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OPINIÓ: I si tornem a confiar en els bons periodistes?
La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Idees per a la retenció de subscriptors
en els mitjans, segons Gannett
Per International News Media Association

s’aconsegueixen per primer cop tenen com a element disparador el preu de la subscripció inicial, en molts casos a preu
baixíssim, però que després s’incrementa a la finalització
d’aquest període de prova o triat.
Les taxes de cancel·lació solen ser elevades. Encara que en
aquests moments el pes de l’estratègia de captació és el predominant, d’aquí a poc el debat canviarà cap al de com adaptar
l’estratègia de continguts de pagament per mantenir el major
nombre de subscriptors.

Molts murs de pagament dels que s’estan erigint en els diaris
apunten, per falta de previsió, cap a una estratègia en què predomina fonamentalment la captació de subscriptors, i dediquen
poc esforç a plantejar maneres de retenir al subscriptor quan
arribi el moment en què hagi de renovar la subscripció.
La manca d’estratègia en aquest sentit cobra més importància encara pel fet que moltes de les subscripcions que

Per ajudar els mitjans de comunicació a aprofundir en polítiques que prevalguin també la retenció, alguns mitjans o empreses vinculades als mitjans de comunicació, estan compartint
les seves experiències en mitjans especialitzats o associacions
de mitjans.
És el cas, per exemple, de Amy Shioji, responsable de Coneixement del Client (CX) del grup Gannett (grup propietari d’USA
Today, i de nombrosos periòdics regionals com The Indianapolis Star, The Cincinnati Enquirer, The Tennessean, The Courier-Journal, The Des Moines Register, The Milwaukee Journal
Sentinel, i molts altres), el qual comparteix amb nosaltres unes
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recomanacions per evitar que els subscriptors, que tant costa
captar, se’n vagin.
Són aquestes:
1. Escoltar. Els mitjans de comunicació sovint depenen únicament de les dades operatives per “entendre” als seus clients.
Miren les mètriques a nivell transaccional, com les visites de
pàgina, els clics, etc. Si bé les dades operatives sense dubte
poden ajudar a incrementar el compromís de la seva audiència,
un ha d’evitar inferir la intenció o la necessitat del client només
amb aquestes dades. Pregunti als subscriptors directament a
través d’enquestes. O millor encara, escolti el que ja li estan
dient a través de trucades d’atenció al client. Cartes a director o
mencions a les xarxes socials.
2. Reduir l’esforç. No és cap secret que millorar la facilitat amb
la qual el client es relaciona amb el mitjà pot augmentar la satisfacció i la probabilitat de continuar. En pensar en marques preferides com Amazon, Apple o Netflix, veiem que no només se
centren en la qualitat i l’excel·lència del producte, sinó que també
se centren (si no més) en la facilitat d’ús. Llavors, perquè els editors no estan tan obsessionats amb fer fàcil les coses al client?

Busqui formes de mesurar l’esforç del client a través de preguntes en l’enquesta, en interaccions clau i punts de contacte, així com en entorns post-transaccionals. Analitzi les dades
operatives existents, com ara la velocitat de càrrega de la pàgina per avaluar l’esforç del client i prioritzar àrees per millorar
l’experiència.
3. Crear compromís. Observi els comportaments que més contribueixen a la retenció de subscriptors: freqüència de vistes, el
temps emprat, els dies actius, la secció o subsecció visitada,
etc. És possible que els butlletins i alertes siguin particularment
efectius per portar als subscriptors (i als usuaris en general) de
tornada al lloc com a vehicles de comunicació importants.
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4. Treballar des del moment de la captació. L’oportunitat de
desenvolupar la lleialtat a la marca i l’hàbit del lector comença
en el moment en què algú es subscriu. Aprofiti el flux de subscripció en línia posterior a la compra per crear o donar a conèixer les característiques clau que els mantindran compromesos
i que tornin. Això podria incloure un mòdul de subscripció al
newsletter (idealment amb butlletins informatius prèviament
verificats o recomanats), la capacitat de personalitzar la seva
experiència amb alertes de temes i preferències de contacte, o
una pàgina d’inici que descrigui la varietat de beneficis disponibles com a part de l’experiència de subscripció, etc.
5. Dir gràcies. És possible que no tingui tecnologia per treballar
dades científicament o disposar de mitjans d’aprenentatge automàtic per extreure i modelar dades i anàlisis predictives, però
cada editor pot prendre un moment per agrair als subscriptors
el seu suport i la seva contribució.
6. Compte amb els afectats per falta de pagament. A causa del robatori de dades, la reemissió de targetes de crèdit es
troba en el punt més alt. Hi sol haver, per tant, fallades en els
pagaments per aquestes raons. Examini si té sentit estendre el
període de gràcia per als subscriptors afectats, o implementar

comunicacions prèvies fins i tot abans del termini de la subscripció.
7. Col·laborar amb les redaccions amb freqüència. Cada
vegada més redaccions es centren en l’adquisició, però molts
menys se centren en la retenció i el paper que exerceixen en
el compromís amb el subscriptor. Un primer pas clau és començar a tenir converses de retenció amb la redacció i compartir dades sobre aquesta retenció. Comparteixi els hàbits de
lectura dels subscriptors i els temes o característiques (com
notificacions) com una manera d’estimular la participació activa
de la redacció.
8. Explicar una història convincent. Els informes de retenció
i abandonament són importants, però també ho són les declaracions que insisteixen en l’oportunitat d’aconseguir augmentar
les retencions. El creixement de nous subscriptors és important,
però quina és l’oportunitat d’ingressos equivalent per retenir un
subscriptor existent d’alt valor durant tres a sis mesos més?
Trobareu més informació en aquest enllaç. (Il·lustracions: INMA
i Vilaweb)
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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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Periodisme amenaçat
Per Iosu de la Torre / El periódico

El barceloní carrer de Montcada, el del Museu Picasso, ha perdut un dels quioscos de premsa més emblemàtics de la ciutat
comtal. En el seu lloc ha obert una botiga de records per a
turistes i viatgers efímers. On podia trobar-se la premsa diària
de mitja Espanya i una variada gamma de diaris estrangers i
revistes de disseny ara pengen samarretes, imants per a la nevera, postals, bosses, gorres, amb la tipografia de Barcelona, el
10 de Messi, el cognom Gaudí.
Els nous inquilins ni tan sols s’han molestat a descargolar el
cartell del diari que indicava que aquests escassos metres qua-

drats feien olor de la tinta de les notícies. Hi va haver un temps
en què el passeig per aquell Born que no feia pudor de baix cost
podia interrompre uns minuts per revisar les portades, decidirse per un titular o una foto tremenda. I comprar un esportiu o
algun diari del nord. Cada vegada hi ha menys quiosquers a
les ciutats. El del carrer de Montcada s’ha esvaït amb la jubilació dels seus arrendataris, informa l’estanquera que també
s’ha unit a la barreja de les cigarretes i els purs amb els ventalls
de colors. Els que sobreviuen són herois com Zacaries, el de
Diputació-Casanova, la resistència davant la transmutació del
quiosc a mercat de ‘souvenirs’, factoria de nous oficis.
La crisi del periodisme s’ensuma en aquestes illes clausurades
o reutilitzades quan, de sobte, algú avisa que cal mirar el Twitter
immediatament perquè a Sergio Ramos (o a un dels seus empleats) se li ha ocorregut autoentrevistar-se perquè corri la versió
del capità del Madrid sobre l’hecatombe blanca, exercici onanista
hores abans que Zidane volés al rescat de Florentino.
Els nou tuits del futbolista sense possibilitat de rèplica ni repregunta es llegeixen amb idèntica atenció que paüra. I, pitjor
encara, els diaris es fan ressò del nou exercici donant-lo per
bo quan certament l’acció de Ramos senti com una palada de
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terra sobre la fossa on jeu l’ofici d’explicar i portar notícies. O
com una traveta a la recerca de la quarta groga, esforç inútil a
l’espera de redempció.

D’aquesta xifra, un total de 9,6 milions d’euros es va destinar a
la compra de mitjans; i la resta a la creativitat, producció, seguiment i accions especials.

Els gurus adverteixen que toca reinventar-se. Com a metàfora
del contrast, la foto de família dels directius del Madrid donant
la benvinguda al superheroi sense capa Zinedine Zidane: vestit i corbata clàssics, clàssiquíssims, per envoltar el tècnic francès embotit en uns pantalons de tub arremangats com per anar
a pescar i una americana de talla M. El remei, seguint amb la
metàfora, potser arribi el dia en que els germans Pérez (Florentino, Pérez I, i Enrique, Pérez II) es vesteixin al sastre de Zidane. Què complicat. És com demanar-li a Felip VI que actualitzi
el vestit i els procediments. (Foto: Andrei Dan Suciu/ tripwolf)

El mitjà més beneficiat l’any passat per l’Ajuntament de la Ciutat
Comtal va ser Internet, que va rebre 3,8 milions d’euros, uns
600.000 euros més que en 2017. Després se situa la premsa
diària, amb 2,7 milions d’euros, encara que és un 11% menys.

La Vanguardia i El Periódico acaparen
el 40% de la publicitat institucional de
l’Ajuntament de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona va invertir l’any passat 14,1 milions
d’euros en campanyes institucionals. És un 10% més que el
gastat en 2017.

Després d’aquests mitjans, estan les revistes i les ràdios (1 milió d’euros cadascuna), exterior (540.000 euros) i la televisió
(252.000 euros).
Entre els mitjans de comunicació més beneficiats per l’Ajuntament
de Barcelona destaquen La Vanguardia i El Periódico, que van
rebre el 40% dels fons destinats a la compra d’espais publicitaris.
La capçalera del grup Godó va ingressar 1,1 milions d’euros per
a la seva versió impresa i altres 813.000 euros per a la digital.
El diari de Zeta, per part seva, va rebre 1 milió d’euros per al
suport tradicional i 922.000 euros per a l’online. Això fa un total
de 4 milions d’euros per als dos diaris catalans, que és el 40%
de la despesa en compra de mitjans del Consistori.
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Després d’aquests mitjans, el que més ingressos per publicitat institucional va acollir va ser RAC1, amb una mica més
de 400.000 euros; ON Barcelona, amb 271.000 euros; i Que
Fem?, amb 257.000 euros.
El nadiu digital al qual més fons se li va lliurar va ser Va néixer
Digital, amb 56.000 euros d’ingressos públics; mentre que Elnacional.cat va rebre 24.000 euros.
Entre els principals diaris generalistes d’àmbit nacional, la inversió va ser molt escassa, amb tot just 8.000 euros per a El Mundo
o 250 euros per al Confidencial. Digitals amb gran èxit en trànsit,
com L’Espanyol o OKDiario no van rebre res. No obstant això,
altres suports amb menys usuaris van ingressar més, com ElDiario, amb 22.000 euros o Público, amb 40.000 euros. Fins i tot, va
tenir una major dotació The New York Times o Financial Times,
als quals se li van lliurar entre 12.000 i 13.000 euros.
Quant a les campanyes més cares executades l’any passat per
l’Ajuntament de Barcelona, sobresurten la de l’Institut de la Cultura, que va suposar 880.000 euros; una de promoció del comerç (600.000 euros) i la del Mobile World Congress (588.000
euros). (Font: Dircomfidencial)

Europa torna a multar Google, ara
amb 1.490 milions
La Comissió Europea (CE) va imposar una multa de 1.490 milions d’euros a Google per abusar de la seva posició de domini
en el mercat de la publicitat en línia a través del seu servei AdSense for Search. Es tracta de la tercera sanció de Brussel·les
al gegant tecnològic en menys de dos anys. La Comissió ha
fixat la multa al 1,29% de la facturació de Google a 2018, tenint
en compte “la durada i gravetat de la infracció”.
Aquesta sanció, la tercera i menys quantiosa que infligeix
Brussel·les al gegant tecnològic en menys de dos anys per incomplir normes comunitàries antimonopoli, es deu al fet que va
imposar “clàusules restrictives” en contractes amb pàgines web
de tercers que van impedir als seus rivals emplaçar-hi les seves
propis anuncis relacionats amb cerques.
Segons va informar la comissària europea de la Competència,
Margrethe Vestager, en una roda de premsa, Google ha consolidat el seu domini en els anuncis de cerca en línia i “s’ha
protegit de la pressió dels seus rivals en imposar restriccions
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contractuals anticompetitives en pàgines web de tercers”. “Això
és il·legal sota les normes antimonopoli de la UE”, va subratllar
la comissària, que va explicar que el comportament irregular va
durar deu anys, del 2006 al 2016, durant els quals l’empresa
nord-americana “va negar a altres empreses la possibilitat de
competir sobre els mèrits i innovar”.
Segons ha dit, “no hi havia raó perquè Google inclogués aquestes clàusules restrictives excepte per mantenir fora els seus competidors”, el que en última instància va fer que els consumidors
acabessin pagant “preus més alts”. (Font: Comissió Europea)

Unitat Editorial millora els seus ingressos
en 2018 xifrant en 310.800.000 €
Unitat Editorial tanca l’exercici de 2018 amb els millors resultats
econòmics de l’última dècada, amb un resultat brut d’explotació
(ebitda) de 44,7 milions d’euros i un creixement del 39,4% respecte a 2017, quan es van comptabilitzar 32 milions . Els ingressos totals del grup arriben als 310.800.000 d’euros enfront
dels 300.500.000 de l’exercici anterior. Les dades econòmiques
d’Unidad Editorial, al tancament de l’exercici 2018, recullen

l’adopció d’una nova norma comptable internacional. L’adopció
d’aquesta nova norma no ha tingut cap efecte en l’ebitda del
grup, produint-se un increment tant de la xifra de negocis consolidats com dels costos consolidats en 15,2 milions d’euros.
Pel que fa als ingressos, Unidad Editorial destaca especialment
en l’àrea de la publicitat. En aquest sector, els ingressos publicitaris bruts de la companyia editora del diari El Mundo han assolit l’any 2018 un total de 150.700.000, millorant la facturació
un 5% respecte a l’any anterior.
A l’àrea dels mitjans digitals, la venda publicitària acumulada va
suposar un 48% del total d’ingressos comercials bruts, demostrant una pujada del 19,4% respecte al mateix període de 2017.
La tendència creixent de l’exercici es complementa amb el pla
estratègic de sinergies i aprofitament de recursos desenvolupat
per la companyia, que ha aconseguit en 2018 una xifra total
d’estalvi de 13,7 milions d’euros. (Font: Prnoticias)
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RTVE renuncia al pla per quadruplicar
les hores en català

Absolució del setmanari L’Ebre, de
Tortosa

L’aspiració de RTVE de quadruplicar les hores de català en
dos anys ha estat descartada. El pla, anunciat a principis d’any,
estava supeditat a l’aprovació dels Pressupostos Generals de
l’Estat, que finalment no van tirar endavant. L’administradora
única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha confirmat
la renúncia. Així doncs, sense la partida extraordinària de 18
milions inclosa en el projecte de pressupostos per finançar els
nous continguts de RTVE Catalunya, la corporació pública ha
descartat buscar una altra via de finançament.

La secció segona de l’Audiència Provincial de Tarragona, amb
data 21 de març, va notificar que desestima el recurs d’apel·lació
interposat per l’alcalde de Batea, Joaquim Paladella, contra la
sentència que absolia d’un delicte de calúmnies el setmanari
L’Ebre i els periodistes Josep Maria Arasa i Ximo Rambla, dictada a finals de l’any passat pel jutjat penal número 2 de Tortosa.
Per tant, l’absolució és ferma i definitiva a tots els efectes.

En total, el pla preveia passar de les 20,5 hores setmanals de
programació en català a 50 en un any, i a 80 hores en dos anys.
El pla preveia programes informatius, de debat i magazins, a
més de doblatge de pel·lícules, sèries i documentals. (Font: Comunicació 21)

Paladella havia acusat el mitjà i els periodistes de “calúmnies
continuades” per haver publicat uns articles periodístics, entre
el desembre del 2014 i el maig de l’any 2015, que qüestionaven
el finançament d’un centre de rehabilitació a Batea amb fons de
la càpita assignada a l’Hospital de Móra.
La sentència de l’Audiència Provincial, que esgota el recorregut de
la querella de Paladella, reitera que els acusats van fonamentar
els articles en informes que formaven part d’un procediment judicial i el contingut dels quals abocava dubtes sobre la regularitat de
la destinació dels diners. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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La plantilla de Vocento es planta,
exigint millores salarials

Diferents representants de més de una desena de capçaleres
del Grup Vocento es van reunir a Madrid per unificar postures
i emetre un comunicat en el qual han demanat a la companyia
recuperar alguns dels avantatges que s’han perdut en els últims
anys després de patir els efectes de la crisi. En un comunicat
fet públic per la Coordinadora de Comitès de Vocento han especificat una bateria de mesures entre les que destaquen la
negociació dels salaris més baixos i el foment de la conciliació
laboral i personal.
Asseguren que la millora de la companyia és evident, tal com
reflecteixen els seus últims resultats econòmics, i que bona part

de les seves capçaleres mostren números negres. Per aquest
motiu, els representants dels treballadors insisteixen en aquest
comunicat en el rebuig del repartiment indiscriminat de plusos,
sobretot en la retallada de salaris, “Les condicions han de ser
iguals per a tota la plantilla”, reiteren.
Un altre dels punts que preocupa especialment a aquest
col·lectiu, és la prolongació de la jornada que està patint bona
part de la plantilla de Vocento. Els treballadors també aprofiten
aquest comunicat per mostrar-se reticents amb l’aposta de la
companyia pels continguts digitals de pagament amb què compten bona part de les seves capçaleres regionals. La plantilla entén que aquesta estratègia és “arriscada” i deixa molt a desitjar
pel que fa a rendibilitat. (Font: Prnoticias – foto: Cinco Días)

Vocento es fixa en La Voz de Galícia
després de l’ocasió perduda amb Zeta
El sector de la premsa bull davant la imminent resolució del procés de venda del Grup Zeta, que a falta d’un anunci oficial pot
donar-se per feta. Les “assumibles” condicions econòmiques
sota les quals s’ha signat el principi d’acord amb Prensa Ibérica
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-que inclou una quitança del 70% del deute- ha portat a altres
editors a lamentar-se per l’oportunitat perduda.
Entre ells Vocento, que va mantenir negociacions amb Zeta
però es va retirar de la licitació a principis d’octubre per les exigències econòmiques dels venedors, que en aquell moment no
escoltaven ofertes per sota dels 50 milions d’euros. No en va,
la seva retirada va propiciar que la banca tutelés la venda amb
vistes a tancar-la el més aviat possible. Aquesta circumstància,
al seu torn, ha facilitat el que la companyia dels Asensio hagi
acabat, previsiblement, en mans de Javier Moll per 30 milions
d’euros.
En aquesta ocasió s’ha centrat el tir ni més ni menys que amb
La Voz de Galícia, el quart diari generalista més llegit a Espanya. El nom del diari regional es va posar damunt de la taula del
consell de Vocento fa unes setmanes. De fet, es va plantejar
com una opció de negoci a perseguir o, si més no, a sondejar
atès que s’ajusta a les seves interès. Preguntat per aquest assumpte, un portaveu de Vocento, però, ha desmentit aquest interès. En cavi des de La Voz han reconegut un interès “inicial”.
(Font: Dircomfidencial)

Tanca La Opinión de Tenerife, sense
beneficis en vint anys
Els quioscos de Tenerife perdran el proper 21 d’abril una capçalera històrica. A partir d’aquest dia deixarà de sortir al carrer La
Opinión de Tenerife després de 20 anys competint en un mercat
local minvant. Segons la informació avançada per eldiario.es,
la direcció del diari ha comunicat aquest dijous a la plantilla
la posada en marxa expedient de regulació d’ocupació (ERO)
d’extinció per motius econòmics.
El procés d’acomiadament afectarà els 40 treballadors que empra actualment el diari de Tenerife. En paral·lel, s’ha obert un
procés de baixes voluntàries. Com causa principal s’al·ludeixen
raons econòmiques, per quan la seva editora, propietat de
Prensa Ibérica, no ha tingut beneficis des que es va crear, fa
dues dècades. L’anunci del tancament ha estat comunicat un
mes després que Prensa Ibérica arribés a un acord amb la família Rodríguez per fer-se amb el 70% de l’Editorial Leoncio
Rodríguez, societat editora d’El Dia de Tenerife.
“Davant l’adquisició del diari El Dia, el grup considera que no
té sentit mantenir dues capçaleres que competeixen entre si en
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una demarcació territorial com l’illa de Tenerife. Hi ha, per tant,
raons econòmiques i de competència “, declaren des de la companyia comandada per Javier Moll. (Font: eldiario.es)

La Clau compleix 35 anys
Aquest 2019 el quinzenal gratuït La Clau compleix 35 anys
d’història. La publicació del Maresme va sortir per primera vegada el 23 de març de 1984 i, des de llavors cada quinze dies
ha estrenat nou número. El que va començar com un projecte familiar s’ha convertit en una gran iniciativa col·lectiva, però
amb els mateixos objectius des de l’inici: reforçar el vincle entre
els diferents pobles de la comarca del Maresme i, des de fa
un any, també Badalona. A més, el mitjà de comunicació vol
continuar fomentant la llengua, vol continuar comunicant i sent
altaveu d’empreses, particulars, associacions i consistoris per
difondre cultura, festes i trobades populars.
La Clau, mitjà associat a l’AMIC, és un mitjà que ha evolucionat
i ha sabut adaptar-se als nous formats: l’any 2004 va posar en
marxa el web www.laclau.cat que connecta tots els pobles del
Maresme i Badalona. Els darrers mesos han fet un pas enda-

vant i han modernitzat el web fent-lo més usable i òptim per a
qualsevol dispositiu mòbil. (Font: Redacció AMIC)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
Congrés de Periodisme Digital
d’Osca. Conclusions
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Per això, va afegir el professor García Mongay, “el que hem de
fer és, precisament, llançar un missatge optimista, que hi ha
gent que emprèn, que hi ha diaris tradicionals que estan fent
Intraemprenament o sigui, emprendre dins de casa i hi ha periodistes que estan emprenent i estan fent coses interessants”.
Les conclusions de la XX Congrés de Periodisme Digital, presentades per Darío Pescador abans de la clausura de la trobada, són les següents:
Tots som savis a toro passat. Una mica més difícil és ser savi abans
que ens agafi el toro. El meu mestre i amic, Pepe Cervera, a qui tant
trobem a faltar, ja va advertir en el primer Congrés de Periodisme
Digital d’Osca en què consistia el canvi que teníem a sobre.

El Congrés de Periodisme Digital d’Osca compleix anys, i ho ha
fet abordant de nou aquells temes que preocupen tant al sector
com als seus lectors. Durant la presentació, el director del Congrés, Fernando García Mongay, va voler llançar un missatge
d’optimisme als seus participants, atès que aquesta cita anual
es va convertir, un any més, en una font de renovació per al
sector i en el qual “hi ha gent que ve a buscar feina, hi ha gent
fins i tot que ho ha aconseguit i hi ha estudiants de periodisme”.

En aquell congrés, i en els que van seguir, no va deixar de repetir dues idees molt clares. D’una banda, que els mitjans de
comunicació ja havien perdut de fet el control de la informació.
De l’altra, que els periodistes, i tota la societat, tenien una oportunitat única per reprendre-ho.
Internet és un invent que permet, per primera vegada en la història, que qualsevol ésser humà es comuniqui amb un altre ins-
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tantàniament, en qualsevol lloc. De debò algú creia que això no
canviaria la faç del planeta per sempre?
Vint congressos més tard, la principal font d’informació en la terra són les xarxes socials. La comunicació ja no és de masses,
sinó interpersonal, i les masses són les que controlen el medi.
Però qui controla les masses?
A Espanya el 36% de la informació es consumeix a través de
WhatsApp, un gran forat negre on l’audiència és un misteri, i
que presenta la mateixa oportunitat perquè un periodista doni
una notícia, que perquè polítics i poders fàctics introdueixin
desinformació, incitin a l’odi i publiquin dades falses, disfressats
de missatges en cadena que acaba passant-teu cunyat.
La reacció dels mitjans de comunicació ha estat produir més
notícies, més ràpid, o com ha dit la periodista Marta Peirano,
per sobre de les nostres possibilitats. Ficats en una cursa per
embotir més missatges més curts al cap d’una audiència sense
temps, amb el tuit com a mesura tant del missatge escrit com
el parlat, i amb cada vegada menys mitjans, pitjors sous i més
precarietat.

Multiplicar els impactes per atreure l’atenció del públic és una
batalla perduda, perquè hi ha qui ho sap fer molt millor, i amb
intencions molt pitjors. Les granges de trolls tenen més gent
en plantilla que les majors redaccions, i produeixen fake news
personalitzades, dissenyades per a tu gràcies a les dades que
s’extreuen les pròpies xarxes socials.
Missatges que ja han modificat el curs de les eleccions als EUA
o el referèndum de l’Brexit. Una pel·lícula feta de fotos antigues
amb mentides noves, que molt aviat estarà en totes les seves
pantalles.
En una inundació, el primer que cal és l’aigua potable. Al mar
d’informació en què vivim, ens falten notícies creïbles. El president Trump ha mentit ja 7.200 vegades, però així i tot el 90%
dels nord-americans pensa que són els mitjans els que menteixen sobre Trump.
Soledad Gallego Díaz, directora del diari El País, va parlar de
la importància de guanyar al capdavant de la credibilitat. De no
permetre que altres marquin l’agenda i el pas de les notícies.
De donar informació poderosa, important i creïble.
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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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Està l’aposta de les empreses de mitjans que es plantegen, una
vegada més, cobrar per la informació que produeixen. Vint anys
després, els mitjans han après que no totes les informacions
tenen el mateix valor. Ara s’enfronten a la doble tasca de convèncer el lector que aquesta notícia val diners, i més important,
que és de fiar.
De veritat no et fa res que et menteixin? preguntava Ana Pastor
a l’audiència. Però per desgràcia la gent vol creure mentides, i
és part de la naturalesa humana rebutjar de forma visceral tot
allò que contradiu les nostres creences.
Així arriben projectes com Maleïda o Newtral ofereixen un sistema de detecció de mentides, sense amplificar ni passar-los per
alt, sinó oferint els fets pels mateixos canals pels quals viatgen
les mentides. Altres mitjans com Público obren la cuina de les
fonts perquè siguin els lectors qui pugui certificar per si mateixos la validesa de les notícies.
En el camí per recuperar la credibilitat altres periodistes també
intenten establir una relació més estreta amb l’audiència a través de newsletters o grups de missatges, o el cas dels periodistes rodamón, independents o involuntaris, que expliquen les

històries sota el seu nom i la seva mirada . Recuperant en definitiva un contacte proper i quotidià que en gran mesura s’havia
perdut.
En aquest congrés ens han recordat, un cop més, que els periodistes necessiten baixar del púlpit i començar a conversar.
Que necessiten ser independents, fins i tot al seu abast, necessiten deixar que la veritat els sorprengui, perquè aquesta és
l’essència del seu treball, perquè al final, és l’únic que poden
vendre. (Foto: eldiario.es)

Per què els mitjans haurien d’estar al
WhatsApp
Espanya és el país europeu amb més penetració a l’hora
d’informar-se per WhatsApp, segons Reuters, concentra el 36%
de la població, però els mitjans no han trobat una forma d’integrarse en la xarxa social. “La gent s’informa per WhatsApp, els mitjans
hauríem d’estar aquí per difondre la realitat”, va dir Ángela Bonachera al congrés d’Osca, to ressaltant que la missatgeria mòbil
seguirà i els mitjans han de ser-hi. El repte és veure com fer-ho, no
caure en la saturació d’informació i el “robots de correu”.
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En el marc del XXè Congrés de Periodisme Digital a Osca i
en el decurs de la taula rodona “El periodisme i missatgeria
mòbil”, es va explicar que la integració dels mitjans es complica
quan l’empresa propietària de la xarxa de missatgeria instantània, que no és altra que Facebook, no es planteja un escenari
favorable. “WhatsApp pretén seguir sent un lloc per a familiars i
amics”, apunta Sánchez. “No volen que els assenyali com agregadors de les fake news” afegeix.
La taula va fer saber que en una reunió amb Facebook,
l’empresa va notificar que els mitjans de comunicació no són la
seva prioritat “en absolut”. A més, hi ha el problema de la desinformació. “Reenviar un missatge des d’un canal seria molt més
senzill per a lluitar contra ella, fer-ho de manera individual però
l’empresa no ho vol” es va concloure. (Font: El Mundo)

Dos de cada tres minuts que
naveguem per internet ho fem des
d’un dispositiu mòbil

IAB Spain, l’associació de la publicitat, el màrqueting i la comunicació digital a Espanya, ha presentat aquest dimecres l’edició
de 2019 de l’Estudi Anual del Mòbils & Connected Devices patrocinat per Adgage i realitzat en col·laboració amb nPeople i
GFK. L’objectiu d’aquest estudi és conèixer l’estat del mercat
de la mobilitat a Espanya i la seva importància per a les marques, així com demostrar les possibilitats que trobem en realitzar campanyes publicitàries en els dispositius mòbils causa de
l’ús massiu dels mateixos.
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La penetració de l’Smartphone entre els internautes majors de 14
anys arriba a un 96%, el que representa 31,3 milions d’usuaris,
xifra que s’ha estabilitzat des de 2016. La penetració de Smart
TV a les llars és cada vegada més gran, el 2019 ha estat el dispositiu amb major creixement, passant d’un 49% en 2017 a un
60% i continua decreixent la presència de l’ordinador de sobretaula (65%). Dels altres dispositius amb capacitat de connectarse a internet sobresurten els smartwatchs, ja que 2 de cada 10
usuaris mòbils posseeixen aquest tipus de dispositius.
Gairebé el 70% del temps que naveguem per internet ho fem des
de dispositius mòbils. El temps mitjà de consum en dispositius mòbils és de 2 hores i 53 minuts amb una mitjana de 7,6 sessions al
dia. Pel que en 2019, vam passar gairebé dues hores al dia connectats a internet des dels nostres dispositius mòbils: 1h i 27 min
des de Smartphone, 28 min des de la Tablet. L’ús de Smartphone
per connectar-se a Internet és més gran entre setmana i entre
aquells usuaris que tenen entre 24 i 44 anys (9 de cada 10). Gairebé un 60% dels que es connecten a Internet des Smartphone en
horari laboral tenen entre 25 i 54 anys. Pel que fa a la Tablet, el
target més adult (més de 55 anys) la utilitzen més entre setmana,
el 60%. El seu ús entre els joves en el cap de setmana difereix en
gairebé 10 pp (70% d’usuaris menors de 44 anys).

El nombre d’apps que creiem utilitzar és d’11 a Smartphone i 9
en Tablet (amb metodologia declarativa) però realment el nombre d’apps que utilitzem és de 31 a Smartphone i 13 en Tablet
(metodologia monitoritzada). (Font i foto: IAB Spain)
NOTA: El Butlletí us ofereix complerta l’edició de 2019 de
l’Estudi Anual del Mòbils & Connected Devices patrocinat per
Adgage. Només cal CLICAR AQUÍ

El 70% dels consumidors compartiria
més dades online si tingués beneficis
perceptibles
El comerç digital ha canviat la manera com els
consumidors interactuen
amb les marques. Hem
passat del cara a cara a
les relacions anònimes
construïdes en la confiança. Aquestes relacions de confiança online
són més difícils d’aconseguir, es guanyen amb el temps, i es construeixen en un entorn segur i amb una gran experiència de client.
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En aquest sentit, l’últim Informe d’Identitat Global i Frau de Experian va revelar que el 74% dels consumidors perceben la seguretat com l’element més important de la seva experiència en
línia, seguida per la conveniència. Mentre que les empreses han
invertit sovint una a costa de l’altra, els consumidors de tot el món
esperen i demanden totes dues. Tant és així, que el 70% d’ells estan disposats a compartir més dades personals amb les organitzacions amb les que interactuen a través d’internet, particularment si
veuen un benefici com una major seguretat en línia i conveniència.
La disponibilitat d’informació que els consumidors comparteixen
amb les empreses fa això possible. Però aquesta mateixa informació és la que els exposa a un major risc de frau, fent que la
confiança sigui més important que mai. Els resultats de l’estudi
revelen també que els consumidors i els líders empresarials
coincideixen que els mètodes de seguretat propiciats per les
noves tecnologies i les solucions avançades d’autenticació infonen confiança en línia.
Tant és així que la confiança del consumidor va créixer el 43%
al 74% quan es van emprar mesures biomètriques per protegir
els seus comptes. I les empreses també estan començant a
adoptar la tecnologia canviant. La meitat de les organitzacions

declarar globalment un increment en el seu pressupost per a
la gestió del frau en els últims 12 mesos. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – foto: elmundofinanciero)

Mitjà internet: 4.697 marques i 45.370
creativitats
Es tracta dels principals resultats del seguiment d’Arce Media
del mitjà internet durant el mes de febrer d’enguany, una anàlisi
amb dades de valor tarifa. L’estudi ha detectat una activitat d’un
total de 4.697 marques i 45.370 creativitats: Volkswagen, 888
Casino i Peugeot són els anunciants amb una més gran inversió durant febrer de 2019. Per sectors l’Automoció ha liderat la
inversió a internet representant el 19%.
El segueixen el sector Cultura, Ensenyament i Mitjans amb un 13.6%
i Finances i Assegurances amb un 10.9%. Marca, As i El Mundo són
els publishers en els que major inversió publicitària s’ha detectat. El
19% de la inversió detectada ha estat servida per Google.
Us oferim el gràfic de febrer del mitjà internet en aquest enllaç.
(Font: Marketing Directo)
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Més de 220.000 persones trien
València Extra per a seguir les Falles
2019
El diari digital València Extra marca una nova fita en aquest mes
de març. Més de 220.000 persones s’han informat València Extra de tota l’actualitat de les Falles 2019. En concret, segons la
dada auditada per l’empresa OJD han sigut un total de 227.781
persones que han apostat pel nostre diari digital per a seguir els
premis de les Falles, el Ninot Indultat, les entrevistes al Regidor
de Cultura Festiva, Pere Fuset així com de les Falleres Majors
de València, Marina Civera i Sara Larrazábal; el recorregut per
les millors falles i la resta de continguts especials que ha elaborat l’equip de periodistes de València Extra.
El periòdic valencià, València Extra, ja va marcar una de les fites més importants el mes de febrer passat sent el diari digital
en valencià més llegit i col·locant-se com el huité mitjà de comunicació digital de la Comunitat Valenciana més llegit, segons
les dades de la reconeguda empresa OJD. En concret, el mes
de febrer van ser un total de 123.182 lectors amb un increment
superior del 24%.

Així, amb aquestes dades, ja supera novament el seu millor
registre històric i el consolida com un dels mitjans més llegits a
la Comunitat Valenciana. València Extra amb sol 2 anys i mig
d’existència s’ha guanyat la confiança dels valencians i les valencianes que cada dia connecten amb el digital per a informarse de tota l’actualitat en valencià i en castellà.
Una empresa sòlida que abasta tota la Comunitat Valenciana
El Grup Extra recentment ha obert les dues marques germanes
de Valènciaextra.com que són Castelloextra.com i alacantextra.com per a acostar l’actualitat més pròxima i completar així
tota la cobertura de la Comunitat Valenciana mantenint els signes diferents del mitjà líder com són el valencià, l’audiovisual i
la proximitat amb els nostres lectors.
El grup editorial que ha guanyat cada dia més notorietat ja va
llançar el mes de febrer passat el seu segon número en paper
per a tota l’Horta amb una aposta íntegra en valencià i una entrevista en exclusiva a l’alcalde de València, Joan Ribó. València Extra ha sigut també focus d’atenció d’altres mitjans com el
setmanari veterà, el Temps, amb una entrevista al director de
València Extra, Álex Ladrón de Guevara.
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Tot l’equip de València Extra agraeix una vegada més la confiança depositada de tots els lectors i confiança a continuar
creixent i oferint aqueixa actualitat més pròxima des de tots els
angles. (Font: valenciaextra.com)

Facebook i les noticies locals

“desert de notícies”, un lloc on no hi ha prou articles publicats
sobre una localitat específica de manera regular. Això és en
gran part degut al fet que els ingressos publicitaris dels diaris
locals han disminuït, ja que els gegants tecnològics com Google i Facebook dominen la quota de mercat dels dòlars publicitaris gastats.
Al gener, Facebook va anunciar que donaria 300 milions de
dòlars als projectes de periodisme. Això podria ajudar al periodisme local, tot i que no és suficient per desfer els canvis de
marea que la indústria ha anat resistint. Podeu ampliar aquesta informació mitjançant el treball de Rani Molla i Kurt Wagner des d’aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia –
Il·lustració: TreceBits)

Facebook ens diu que vol promocionar les notícies locals,
però no n’hi ha prou. Fa un any, la companyia va llançar una
secció especial de la seva aplicació per promocionar històries
locals, anomenades Today In. Però en una entrada del bloc,
aquesta setmana Facebook ha reconegut la dificultat fonamental d’aquest projecte: el paisatge estèril de les notícies locals
a molts llocs. Un de cada tres usuaris de Facebook als Estats
Units, per exemple, viu en allò que la companyia denomina un

Neix Trobasons, el web que reuneix la
música en occità
El web Trobasons s’ha posat en marxa amb l’objectiu de reunir
tota la música que utilitzen o han utilitzat l’occità com a llengua de producció artística. Es tracta d’una proposta inèdita a
la xarxa que arrenca amb més de 100 grups, 350 àlbums i més
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de 3.000 cançons. Els continguts s’aniran ampliant de manera
significativa en les setmanes vinents.
El web ha recopilat tota la producció musical en occità i l’ha
catalogat per artista, disc i cançó. Els usuaris podran accedir a
les lletres de cançons, als àudios i vídeos (agregats de Youtube, Spotify o Deezer) i l’accés directe a les principals botigues
digitals (iTunes, Amazon, Google Music).
Trobasons és un projecte ideat i liderat per l’equip responsable
de Viasona, l’enciclopèdia digital de la música en català impulsada el 2010. “La posada en marxa d’aquest projecte ha de
servir d’estímul a artistes per a produir en occità, i de retruc, al
poble aranès per a conèixer la riquesa de la producció musical”,
assenyala el seu responsable, Joan Bernà. “A més, amb una
eina com Trobasons es pretén també contribuir a la promoció i
divulgació de la música en occità i esdevenir una plataforma per
donar visibilitat als diferents projectes”, afegeix. (Font: redacció
AMIC)

Exterior.cat supera les 30.000 visites
des de la seva posada en marxa
Exterior.cat suma 31.264 visites des de la seva posada en marxa el 21 de gener passat, segons l’informe de Google Analytics.
El mitjà del Grup Comunicació 21 explica què fa Catalunya al
món i té la voluntat de contribuir a donar visibilitat a l’acció exterior de la Generalitat i les diferents delegacions que té al món,
així com de l’Institut Ramon Llull i les seves oficines. El nou mitjà
dona cobertura a tot allò que la Generalitat promou a l’exterior
per ajudar a establir capital i teixit empresarial i cultural català,
principalment al Benelux, Regne Unit, Irlanda, Alemanya, Itàlia
i els Estats Units, on Catalunya té veu pròpia.
A més, Exterior.cat també informa sobre projectes en marxa,
convocatòries laborals, inversions en ciència o activitats culturals, i fa seguiment de col·lectius i casals catalans. En una
primera fase, el web només està en català, però en un futur es
contempla fer-ne una versió en anglès. L’edició digital d’Exterior.
cat es complementarà cada tres mesos amb una revista impresa, amb una difusió d’uns 6.000 exemplars.
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Els continguts estan elaborats per un equip de periodistes i
col·laboradors liderats per Quim Miró, que durant una dècada
va formar part del gabinet de premsa de l’Ajuntament de Martorell, i que actualment viu als Estats Units. (Font: Comunicació
21)

Ja passen dels tres milions de
pàgines de premsa digitalitzades a
Girona
El web de l’Arxiu Municipal de Girona ja compta amb més
de tres milions de pàgines de premsa digitalitzades, segons
l’Ajuntament. Any rere any el nombre d’exemplars consultables
augmenta amb la incorporació de noves digitalitzacions i les
versions digitals de les capçaleres que avui dia es publiquen
a la ciutat. Enguany el nombre de pàgines afegides ha estat
102.927.
Aquest nombre correspon als exemplars del 2017 de les capçaleres Diari de Girona, El Punt Avui i El Punt Avui Comarques Gironines, L’Esportiu i L’Esportiu Comarques de Girona,
Presència, L’Econòmic i Catalonia Today. A tot això cal sumar-

hi la incorporació del Butlletí del Grup Excursionista i Esportiu
Gironí (1920-2016) amb 19.437 pàgines, coincidint amb el centenari d’aquesta entitat. En aquest enllaç es poden consultar
les capçaleres de premsa gironines disponibles. (Font: CPC)
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Un 75% d’empreses espanyoles
consideren molt efectiu el Màrqueting
de Continguts
Per Reason Why

L’impacte del Content Màrqueting a la inversió
Les empreses cada vegada estan més conscienciades de la importància del mesurament de l’impacte del Content Màrqueting en la
inversió realitzada. Aquesta conclusió s’extreu del següent dada: el
63% dels enquestats duen a terme un mesurament del retorn de la
inversió en Màrqueting de Continguts . Aquesta xifra ha augmentat
en un 11% respecte a les dades obtingudes l’any passat (52%).
Publicar en blogs externs a l’empresa aporta més visibilitat
de marca i reconeixement
Així mateix, el 36% dels enquestats aposten per la difusió en
blocs externs a l’empresa, a causa del impacte positiu que tenen en el reconeixement i la visibilitat de marca, i per millorar
l’estratègia i resultats de posicionament web.

A l’hora de crear i posar en marxa l’estratègia de Màrqueting de
Continguts, fins a un 47% de les empreses externalitza aquests
serveis, atès que reconeixen la necessitat de recolzar en un
proveïdor especialitzat per obtenir millors resultats. És una
dada que es desprèn de l’IV Informe de Màrqueting de Continguts a Espanya, realitzat per hoyreka!, que detalla les novetats
i tendències del sector.

El nivell de satisfacció dels enquestats es manté en línia amb
el de l’any passat, ja que el 75% dels enquestats qualifiquen de
notable o excel·lent el seu nivell de efectivitat . L’any 2018 ha
augmentat en un 14% el nombre d’empreses que inverteixen
més de 1.000 € / mes en Màrqueting de Continguts.
En definitiva, les empreses espanyoles inverteixen més en Màrqueting de Continguts causa de l’alt grau de satisfacció perce-
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but i la correlació entre la inversió realitzada amb les vendes
obtingudes.
Antonio Gimeno , CEO i cofundador de hoyreka !, assegura:
La planificació estratègica del Màrqueting de Continguts, juntament
amb una combinació efectiva de la tecnologia i la creativitat en els
projectes, permetrà augmentar el ROI. (Infografia: Reason Why)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complet el IV Informe de
Màrqueting de Continguts a Espanya. CLIQUEU AQUÍ

Aconseguir un màrqueting extraordinari
a través d’una publicitat integrada i
holística
Al món hiperconnectat en què vivim, les marques tenen
l’oportunitat de connectar amb les seves audiències de maneres i en llocs molt diferents. Gestionar tots els Touchpoints,
prendre decisions i respondre ràpidament és crucial. Ara més
que mai, els professionals del màrqueting necessiten evidència
que la seva publicitat connecti i impacti en el seu negoci.

Segons l’informe “Getting Mitjana Right: Un màrqueting extraordinari a través d’una publicitat integrada i holística” , elaborat
per Kantar Millward Brown, mesurar/demostrar el ROI és el
principal repte estratègic a què s’enfronten els professionals del
màrqueting avui dia , seguit de la comprensió del comportament
omnicanal i l’optimització dels mitjans.
En el sector hi ha unanimitat sobre quina és la millor manera de
mesurar el ROI: combinant vendes i impacte a mig-llarg termini
en marca. No obstant això, no tots els professionals estan utilitzant aquest enfocament mixt. Mesurant només vendes no tenim la foto completa del ROI i perdem l’oportunitat d’aconseguir
insights que podrien portar-nos a un creixement real del negoci.
El principal obstacle en el mesurament i optimització holístiques
és la manca de consistència en la forma en què es mesura i
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avalua cada canal. Mentre el mesurament de la TV està dominat per l’abast, la freqüència i l’eficàcia en marca, el mesurament en Online i en mòbil depèn més del ROI en vendes.
La manca d’accés a la informació correcta complica encara
més la situació. En un ecosistema d’Touchpoints tan complex
com és l’actual, integrar informació across device, across channel, de l’estratègia creativa i de mitjans és crucial. Cada dia
van sorgint noves estratègies per impulsar el creixement de la
marca que requereixen una major comprensió per part dels professionals del màrqueting sobre com les idees, el contingut i els
mitjans poden activar-se per crear un màrqueting global.
Mitjançant l’informe Getting Mitjana Right, es pot conèixer
com la indústria està progressant en la creació d’un màrqueting integrat i descobrir les implicacions rellevants que conté
per aconseguir el mix de mitjans adequat. (Font i il·lustració:
Millwardbrown)

CaixaBank conquesta la Generació Z.
BBVA, l’app financera de Millennials
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El telèfon mòbil s’ha convertit en una eina imprescindible per al
dia a dia de tots els seus usuaris tot i que si analitzem el seu
ús en menors de 35 anys, aquest s’intensifica fins a un 14%
l’any 2018. Per això, Smartme Analytics ha elaborat l’Informe
anual sobre els Millennials i la Generació Z, a través de tecnologia d’observació passiva registrant totes les empremtes
digitals dels usuaris al telèfon mòbil per identificar-ne els comportaments i interessos, ja que les noves generacions són cada
vegada més digitals.
Així, aquest informe analitza i compara l’ús del telèfon mòbil entre usuaris pertanyents a la Generació Z, amb usuaris d’edats
entre els 18 i els 24 anys, els Millennials, compresos entre els
25 i els 34, i els majors de 35 anys. Per a això, s’han pres referències com les diferències en el nivell adquisitiu de les dues
generacions i les seves principals interessos a través de l’ús
d’aplicacions de 10 categories diferents com Xarxes socials,
Retail, Finances, Restauració, Viatges, Moda o TV & Cinema.
Per la seva banda, el sector finances és un dels que més s’ha
adaptat al món digital, el que es demostra especialment en el
creixement de la penetració i la freqüència d’ús de les seves
aplicacions mòbils. Concretament, en apps financeres ha pujat

un 20% el temps d’ús diari en 2018 pel que fa a 2017 en tots
els grups d’edat, estant especialment la Generació Z gairebé al
nivell dels Millennials.
D’entre les més de 105 monitoritzades, en el top 5 de les aplicacions més usades, trobem diferències significatives per grup
d’edat. Si ens centrem només en la Generació Z, nadius digitals
acostumats a recórrer al telèfon mòbil per a realitzar qualsevol
activitat, ImaginBank sobresurt com a primera app bancària en
penetració per sobre de la resta d’aplicacions d’entitats tradicionals.
D’altra banda, destaca la tercera posició de Fintonic per als dos
grups d’edat més joves, mentre que els Millennials, encara que
són més digitals que els més grans de 35, continuen fent servir
en gran mesura la banca tradicional.
BBVA i Caixabank aconsegueixen estratègicament estar presents amb bons resultats en tots tres grups, el que els situa
ara les companyies que millor estan sabent captar i mantenir
usuaris de totes les edats. Per la seva banda, ING i Bankia són
presents tant en Millennials com en majors de 35, mentre que
Santander tanca el top 5 d’aquest últim i del grup més jove.
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“Els usuaris Millennials i, especialment, els de la Generació Z,
marquen la diferència en l’ús de nous aplicacions financeres
com Bnext o N26, que tot i no entrar en aquesta top 5 de les
aplicacions de major penetració, són les que més creixen en
menors de 35. a partir d’aquesta edat els nous bancs tenen menor enganxi i els usuaris segueixen utilitzant en major mesura
les apps dels bancs tradicionals”. destaca Lola Chicón, CEO
d’Smartme Analytics. (Font i infografia: Economia de Hoy)

Demarta, vicepresident The New York
Times, aposta pel Branded Content
Apple tree communications va organitzar a Madrid una nova sessió de
#appletreebytes, els debats al voltant de innovació, estratègia, revolució
digital i creativitat en els
que reuneix líders del sector de la comunicació i el màrqueting.
En aquesta ocasió el convidat va ser Jean-Christophe Demarta,
el vicepresident sènior de Publicitat Global de The New York

Times. Durant l’esdeveniment, Demarta va destacar la importància del branded content com a element clau en la publicitat
editorial.
Demarta va subratllar que “el lector és el rei, i hem de pensar en
les seves expectatives quan entra al nostre diari i la nostra pàgina web. Si a més d’un contingut de qualitat, li oferim publicitat
que li pugui interessar i no li abasseguem amb una gran quantitat d’anuncis, que només persegueixen clics, és més probable
que aconseguim la seva satisfacció i és segur que les marques
passaran millor els seus missatges.”
The New York Times ha innovat el seu model de publicitat amb
un enfocament específic en branded content, amb la creació del
seu T Brand Studio, que crea i distribueix continguts i experiències rellevants per a marques. El T Brand Studio compta amb
175 professionals, que treballen de forma totalment separada
del “newsroom” on treballen més de 1.600 periodistes.
NYT assegura la total independència dels seus periodistes i a
més compta amb un equip creatiu per a marques de primer nivell. “Pensant a llarg termini, vam canviar el nostre enfocament
pel que fa a l’efectivitat de la publicitat. Ens vam adonar que
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generant publicitat de qualitat que interessés al lector, podíem
aconseguir millors resultats per a les marques”. “El fotoperiodisme, la realitat virtual i augmentada i els podcasts són alguns
exemples de les noves maneres d’explicar històries que estem
fent servir a The New York Times, i que funcionen molt bé. També li donem molt de pes a l’influencer i experiential màrqueting”,
va explicar Demarta.
Les particularitats de la publicitat digital i la impresa. Segons
Jean-Christophe, en digital, “la creativitat es troba majoritàriament en els vídeos i les infografies, però estem veient a moltes
empreses que tornen al poder de la versió impresa; perquè si
es treballa de forma creativa, pot generar molt bons resultats.
Per exemple, per celebrar els 70 anys de Dior, The New York
Times va crear uns embolcalls a mesura que mostraven la història de la marca a una narrativa pictòrica molt original, la qual
es va distribuir selectivament durant l’aclamada setmana de la
moda a París”. (Font: Programa Publicidad – foto: Story Jungle)

Google va eliminar 58.800.000
d’anuncis phising el 2018
En 2018 l’empresa de tecnologia Google va retirar un total de
2.300 milions d’anuncis per violar alguna de les polítiques de la
seva plataforma publicitària, 1.000 milions d’anuncis menys que
l’any anterior. Per categories, els relacionats amb la suplantació
d’identitat (phishing) van conformar el gruix dels anuncis eliminats.
En el seu informe anual de publicitat, la companyia de Mountain View va excloure de la seva plataforma publicitària 2.300
milions d’anuncis que incomplien alguna de les seves polítiques
de privacitat -majoritàriament, publicitat enganyosa-. Això va resultar 1.000 milions d’anuncis menys que el 2017. Segons fonts
de la companyia, això es deu al fet que s’ha modificat la forma
en la qual s’analitza i retira els anuncis. Així, en lloc de revisar i
eliminar un espot es retira un compte per bloquejar la possible
publicació d’anuncis enganyosos per part d’aquesta.
Per categories, la majoria dels anuncis retirats es refereixen a
creativitats que busquen la suplantació d’identitats - és a dir,
phising-. En concret, 58.800.000 d’anuncis. La resta, 531.000
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van correspondre a anuncis de bons de préstecs i 207.000 que
dirigien a pàgines de revenedors d’entrades.
Al gegant tecnològic, el negoci publicitari li va aportar en l’últim
trimestre de l’any 32.000 milions de dòlars -el 83% del seu benefici-, també va actualitzar els seus algoritmes d’aprenentatge
de màquina (machine learning) amb 330 classificadors de detecció nous per detectar els anuncis en pàgines i aplicacions
aparegudes en el seu Play Store. Amb això, van retirar la publicitat de 1,5 milions d’apps i de 28 milions de pàgines, a més
d’eliminar els comptes de 734.000 editors i desenvolupadors de
la xarxa publicitària. (Font: Ipmark)

Facebook ajusta els seus filtres
per impedir la difusió d’anuncis
discriminatoris
Facebook vol crear una plataforma publicitària adreçada exclusivament als anunciants d’habitatges, crèdits i ofertes
d’ocupació. L’objectiu d’aquest acord passa per deixar enrere
les pràctiques discriminatòries que van tenir lloc fa algun temps
a la plataforma als Estats Units. L’acord contempla tant el paga-

ment a aquests grups de 5 milions de dòlars com la implementació de nous protocols que han estat dissenyats per evitar que
els anunciants les campanyes versin sobre habitatge, ocupació
i crèdits puguin segmentar basant-se criteris com la raça, el
sexe, la religió o l’edat.
Facebook va comunicar aquesta novetat dimarts, dient que
“les nostres polítiques ja prohibeixen als anunciants utilitzar
les nostres eines per discriminar”, i afegint que, encara que ja
ha realitzat un gran esforç a la recerca d’evitar la discriminació, “podem fer-ho encara millor”. En aquest sentit, entre els
seus plans figuren la construcció d’una plataforma publicitària
completament nova que estarà dirigida exclusivament als anunciants d’habitatges, crèdits i ofertes d’ocupació.
Després que l’agència de notícies ProPublica publiqués un
article informant que els anunciants podien segmentar les seves campanyes sobre la base de la raça dels usuaris, l’estat
de Washington EEUU) va iniciar una investigació que va durar vint mesos -durant la qual, per exemple, es van llançar vint
campanyes falses a Facebook en què es va poder seleccionar
l’audiència de diferents minories ètniques per anunciar discoteques, restaurants, assegurances, ofertes de feina o lloguer
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d’apartaments, entre d’altres- i que va concloure amb la demostració d’aquesta pràctica. L’acord assolit i les mesures preses
posen fi a aquest procés. (Font: Advertising Age)

Rosa Romà, reelegida degana del
Col·legi de Publicitaris i RRPP de
Catalunya
Rosa Romà ha estat reelegida degana del Col·legi
de Publicitaris i Relacions
Públiques de Catalunya
per als propers tres anys.
Romà encapçala una junta de Govern formada per
destacats professionals de primer nivell: Marc Elena (Adsmurai) vicedegà de Publicitat, Àlex Marquina (CCMA) vicedegà de
Relacions Públiques, Aleix Satorras (Evil Love) tresorer, Sílvia
Hernàndez (Generalitat de Catalunya) secretaria i Mabel Mas
(Time Out), Sílvia Sivera (UOC), Beth Abad (Agència Catalana de Consum), Elisabet Garcia (Nestlé), Marc Puig (Branding
TIME) i Marc Martí (Marc Martí) com a vocals.

El principal objectiu de la nova junta és accelerar el procés de
transformació que està duent a terme el Col·legi. D’una banda,
convertir-lo en el principal referent institucional de la indústria
de la comunicació, el màrqueting, la publicitat i les relacions
públiques a Catalunya i, de l’altra, representar els interessos
professionals del sector i impulsar conjuntament el potencial i el
talent d’una indústria que progressivament recupera el pes que
li correspon en l’economia catalana.
En paraules de Rosa Romà, “el màrqueting i la comunicació de
Catalunya és avui un ecosistema emergent i renovat; reconegut
pel seu talent, resultats i ambició transformadora. La nova junta
del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya
ens hem proposat convertir el Col·legi en un accelerador i tractor de negoci, talent i visibilitat; i com a experts volem exercir
de connector i catalitzador de la transformació que exigeix el
mateix sector del màrqueting i la comunicació per reivindicar un
major lideratge nacional i internacional”.
Romà (Mollerussa 1980) és actualment directora de Màrqueting, Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa de la
Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus. (Font: MAE)
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Quinze aplicacions tan bones que és
difícil creure que siguin completament
gratuïtes
Per Gabriela González / Genbeta

Tot i que en els últims anys sembla que gairebé totes les aplicacions interessants s’haguessin passat al model de programari
com servei, i que per qualsevol utilitat et volen cobrar una subscripció mensual, encara segueixen existint una enorme quantitat d’eines gratuïtes per al teu ordinador.
Encara que moltes són summament conegudes, en aquesta
llista no et parlarem de VLC o de LibreOffice, que tenen milions
d’usuaris de tot el món, sinó d’altres aplicacions tan bones o

millors que alternatives de pagament , depenent del cas, que
són excel·lents en el que fan, tant, que resulta difícil creure que
siguin del tot gratuïtes i lliures d’ús.
Handbrake.- Handbrake és una eina per convertir vídeo en gairebé qualsevol format conegut per la home, permet utilitzar una
gran varietat de còdecs, és multiplataforma (Windows, Linux i
macOS), és gratuïta i de codi obert.
IrfanView.- Un dels millors visors d’imatges alternatius per a
Windows, excepcional si et sembla que la utilitat per defecte del
sistema deixa molt a desitjar. IrfanView no només serveix per
mirar les teves imatges, sinó per convertir, optimitzar, escanejar
i imprimir, crear passis de diapositives, processar en embalum,
i molt més a través dels seus plugins. És compatible amb Windows XP, Vista, 7, 8 i 10.
Everything.- Si algú s’ha fixat que el cercador de l’explorador
de Windows no busca realment en tot el sistema (encara que
Microsoft estigui finalment planejant solucionar-ho), una de les
millors alternatives per resoldre aquest problema és utilitzar
Everything, un motor de cerca d’escriptori per a Windows que
localitza arxius i carpetes summament ràpid i que a més bus-
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ca en tot el sistema. L’eina funciona amb totes les versions de
Windows, des XP a Windows 10 i més, i és programari lliure.
Desmos.- Una calculadora científica completament gratuïta,
amb funcions de gràfica, equacions, transformacions i altres.
Pots fer-la servir lliurement des del web en un navegador modern des de qualsevol sistema operatiu, o pots fer-te amb les
apps mòbils per iOS o Android.
DaVinci Resolve 15.- Considerat un dels millors editors de vídeo
professional, la seva última versió DaVinci Resolve 15 és extremadament poderosa i pots fer-la servir des de Windows, Linux o
macOS amb totes les prestacions per editar a la versió gratuïta.
Krita.- Krita és un excel·lent programa de pintura digital dissenyat especialment per a artistes que treballen amb il·lustració, historietes, art conceptual, pintura, i altres. És completament gratuït
i multiplataforma, disponible per a Windows, Linux i macOS.
OpenToonz.- Aquest és el programari que fan servir a Studio
Ghibli per fer la majoria de les seves pel·lícules . És un programa
per a la producció d’animacions 2D completament gratuït i de
codi obert. OpenToonz està disponible per a Windows i macOS.

MuseScore.- MuseScore és un programari professional per a la
notació musical completament gratuït i sense restriccions. Amb
el pots crear, reproduir i imprimir partitures des de Windows,
Linux, macOS o ChromeOS, a més de comptar amb versions
mòbils de l’app per iOS i Android.
Source Filmmaker o SFM.- Aquesta és la eina de creació de
pel·lícules que s’utilitzen en Valve per crear les escenes dels
seus famosos jocs dins el motor de videojocs Source. Source
Filmmaker o SFM està disponible de forma completament gratuïta a través de Steam.
OBS.- Aquesta és una eina famosa i molt estimada per molts
streamers professionals. OBS és un programari gratuït i de codi
obert creat per a la gravació de vídeo i la transmissió en viu. És
compatible amb Windows, Linux i macOS.
Blender.- Antic però bo. Blender és potser el millor programari de codi
obert per a la creació de gràfics en tres dimensions, modelatge, VFX,
animació, dibuix, i més. Està disponible per a Windows, Linux i macOS.
Space cerca.- Aquesta interessant eina ens ofereix un “simulador de l’univers” a través del qual podem explorar des del
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nostre ordinador, un univers virtual viatjant a través d’estrelles,
galàxies, planetes i asteroides. És completament gratuït i el
projecte viu de donacions. Space cerca està disponible per a
Windows des XP a Windows 10.

Excel i Tableau: una magnífica
associació

Darktable.- Per a molts darktable és el més proper a Lightroom
que pots aconseguir de forma gratuïta i en un projecte de codi
obert. És una aplicació per al flux de treball en fotografia que
ofereix revelat de RAW, edició i retoc de les imatges. Darktable
està disponible per a Windows, macOS i empaquetat per a múltiples distribucions Linux.
Audacity.- Un llegendari entre les aplicacions de codi obert
més conegudes i usades. Aquest editor i gravador d’àudio multiplataforma és una de les millors alternatives gratuïtes per al
treball d’edició, gravació, creació d’efectes, conversió d’àudio,
etc. Audacity el pots fer servir en Windows, Linux i macOS.
BrickLink.- Aquesta última és gairebé un petit regal per als més
frikis. BrickLink és un increïble programari per a la construcció i renderitzat fotorealista de Legos . La seva interfície és bastant senzilla
i fàcil d’usar, integra un generador d’instruccions i pots usar-lo en
Windows o macOS sense pagar un cèntim. (Il·lustració: Genbeta)

Tableau ha et públic un interessant informe mitjançant el qual
descobrim els avantatges d’ampliar el conjunt d’eines d’anàlisi.
Es tracta d’adaptar les funcionalitats de recopilació i administració de dades d’Excel amb la capacitat analítica intuïtiva de
Tableau per transformar les dades sense processar en informació útil.
Excel és una excel·lent eina per emmagatzemar les dades. Però
Tableau permet reunir en un sol lloc totes les dades guardats
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en fulls i llibres de treball diferents, fins i tot els que es troben
en Excel. Es poden aleshores analitzar fàcilment les dades de
diversos llibres de treball, fulls i subtaules de forma simultània.
Amb Tableau, s’estalvia temps, ja que té la possibilitat de visualitzar totes les dades en un mateix lloc. A més, utilitzar Excel i
Tableau junts permet portar les anàlisis de dades a un nivell
superio, alliberant-se de les restriccions dels fulls de càlcul i
els gràfics estàtics oferint una interactivitat que brinda a tots la
capacitat de crear converses a partir de les dades.
El Butlletí us ofereix el Whitepaper gratuït. Només cal CLICAR
AQUÍ. (Font: Statista – il·lustració: Tableau)

Apple llançaria el seu propi OTT el 25
de març
Apple va convocar per al 25 de març a una reunió amb els mitjans de premsa a la seva seu de Cupertino, on tot fa suposar
que presentarà el seu servei de streaming de vídeo, llargament
esperat. Des 2017 la companyia treballa seriosament per conformar aquest nou servei, de manera que al començament de
l’any passat ja comptava amb un equip de més de 40 persones

treballant en Apple Worldwide Vídeo, la seva divisió de creació
de contingut original, i una inversió projectada per aquests 12
mesos de més de mil milions de dòlars.
El que sembla confirmar que ha arribat el moment de la presentació oficial de la nova plataforma OTT, de la qual encara no ha
transcendit el nom, és que la invitació per a la roda de premsa del
proper 25 està encapçalada amb la frase “It ‘s show time”. Segons els rumors, Apple presentarà allà els detalls de l’OTT, inclòs
el nom i la marca que el distingirà, a més de la data de llançament, preu i les primeres produccions originals a ser estrenades.
Està confirmat que els usuaris dels productes d’Apple -iPhone, iPod, iPad i Apple TV-podran accedir-hi de manera gratuïta,
mentre que els usuaris d’Android podran descarregar una app
amb subscripció mensual. (Font: Prensario Internacional)

Skype permetrà videotrucades de fins
a 50 participants
Skype no viu l’època d’esplendor que vivia fa uns anys, quan
era notablement popular. No obstant això, continua sent una
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referència quan es tracta de realitzar trucades de vídeo per
la facilitat d’ús i la seva qualitat. És per això que a Microsoft
pretenen reforçar aquesta parcel·la on tenen les de guanyar.
Mitjançant un missatge als fòrums de la companyia, els de Redmond han anunciat que dupliquen el nombre de participants
màxims permesos en trucades en vídeo grupals. Del màxim de
25 participants actuals passem a 50.
Pròximament arribarà la versió estable, però de moment ja pot
gaudir-se de la versió preliminar de Skype, estant disponible per
a totes les plataformes. En el mateix comunicat, publicat durant
aquesta setmana, la responsable de Microsoft encarregada de
desvetllar el nou màxim de participants també ha anunciat un
altre gran canvi, segons les seves pròpies paraules.
Concretament, s’està afegint la funció de notificació a totes les
videotrucades grupals. Això vol dir que el timbre de trucada serà
completament opcional. Quan un usuari iniciï una trucada en vídeo tant en grups grans com en grups petits, Skype enviarà una
notificació a tots en lloc de sonar com si es tractés d’una trucada. Tanmateix, si malgrat això desitgem que soni, se’ns donarà
l’opció que soni el timbre una vegada que la trucada s’ha iniciat.
Només si no responen a la notificació, és clar. (Font: Genbeta)

Una extensió de Chrome per amagar
els comentaris tòxics
Internet pot ser un lloc cruel ple de comentaris poc apropiats.
L’odi en xarxes socials porta uns anys sent un problema social.
Aquí hi entra una bona eina. Tune permet als usuaris ajustar
el volum de toxicitat que estan disposats a acceptar. Aquesta
nova extensió per Chrome ajuda força. Tune permet als usuaris
ajustar el nivell de toxicitat dels comentaris que estan disposats
a acceptar. A través d’Intel·ligència Artificial bloqueja als haters.
Tune permet bloquejar comentaris en llocs com Facebook,
Twitter, Reddit, o YouTube. Això sí, avisen que encara es tracta
d’una cosa experimental i que per tant pot fallar, mostrant comentaris que en realitat són tòxics i viceversa: amagant altres
comentaris normals. (Font: Reason Why)

Firefox 66 ja està disponible
Tot i que encara no ho està en cap tipus de dipòsits, Firefox 66
ja està disponible per a tots els sistemes operatius suportats:
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Windows, macOS i Linux. En el cas dels sistemes de Microsoft i
Apple, la nova versió està disponible per baixa-la des de la seva
pàgina web i el que obtindran serà un arxiu instal·lable com
qualsevol altre. Els usuaris de Linux encara hauran d’esperar
per instal·lar-la com cal tret que descarreguin els arxius binaris
(complets, això sí) i els executin/instal·lin manualment.

informació, mentre que és menys bo o fins i tot perjudicial per
a la resta de dispositius. Alguns usuaris que ja ho han provat
asseguren que Firefox 66 consumeix més recursos que el Firefox 65, encara que l’opció es pot revertir des de les opcions
generals de rendiment.
Entre les novetats destaca el bloqueig de reproducció automàtica, el que evitarà que qualsevol contingut d’àudio es reprodueixi
sense consultar. Ara mateix es pot descarregar des d’aquest
enllaç. (Font i infografia: Linusadictos)

La nova versió arriba amb novetats interessants, tot i que hi
ha una d’elles que no estarà exempta de polèmica: Mozilla ha
decidit incrementar el nombre de processos de contingut de 4 a
8, és a dir, al doble. Com quan es llança programari de 32 o 64
bits, això és positiu per als equips que puguin gestionar aquesta
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Recomanacions per fomentar el
compromís amb els lectors
Per Christine Schmidt / NiemanLab

• “Fer del canvi de cultura interna una prioritat”. Articular els
valors de la seva organització, utilitzar la seva comunitat com
a ciutadans actius en lloc d’usuaris de productes, i establir mesures perquè altres membres de la seva organització rendeixin
comptes del seu compromís.
• “La seva presència val més que qualsevol eina en línia per
si sola”: Reuneixi a la seva comunitat amb esdeveniments en
persona - i estigui present físicament o en espais en línia per
fomentar la participació d’altres.

The Engaged Journalism Accelerator, un programa que atorga
subvencions, mentoring i recursos i organitza esdeveniments
per donar suport al periodisme compromès en els mitjans Europos, gestionat per l’European Journalism Center, ha donat a
conèixer una llista de recomanacions perquè els diaris puguin
fomentar l’ engagement , segons recull NiemanLab.
Aquestes són les recomanacions perquè els mitjans aconsegueixin estrènyer aquests llaços amb els seus lectors i ser més
útils per a les comunitats:

• “Simplifiqui el llenguatge que utilitza i millori l’accessibilitat al
seu treball: Mostri el seu treball en lloc de limitar-se a parlar d’ell
(i de la feina dels periodistes en general). A més, el periodisme
de compromís té un problema de mesura: consideri mesurar el
seu èxit o progrés basant-se en com la seva comunitat parla de
vostè i quin llenguatge fan servir per descriure-ho.
• “Assegureu-vos que el que voleu assolir reflecteix tant el benefici intern per a la seva organització com extern per a la seva
comunitat, i que tots dos estiguin alineats”.
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• Trobeu un punt d’equilibri entre la credibilitat i els ingressos,
pel bé de les mètriques abans esmentades (què diu la seva
comunitat de vostè).
The engaged Journalism Accelerator també cita alguns exemples de com mitjans europeus estan gestionant aquesta relació
de compromís.

contactar en diferents països?”, El que els permet trobar fonts
d’experiència dins de la seva pròpia base de dades de membres. També enquesten als membres amb regularitat, amb una
pregunta simple: “Què és el que no entens?”. A les persones
se’ls donen camps amb 160 caràcters per indicar un problema
en general, després de la qual cosa obtenen 500 caràcters per
completar la seva pregunta. Krautreporter realitza les enquestes al seu lloc web, així com en Facebook i Twitter.

Alguns dels exemples:
NOTA: Els exemples complets en els quals es basa l’article de
Christine Schmidt a NiemanLab els podem trobar en el treball
complet de Madalina Ciobanu a Engaged Journalism Accelerator. CLICAR AQUÍ (Fotografia: Engaged Journalism)

• Bureau Local ha creat una xarxa de més de 800 membres a
tot el Regne Unit; alguns són periodistes, però la majoria són
advocats, mestres, etc. Aquest mitjà anuncia un nou problema
que estan investigant, aporten dades, i després treballen amb
persones de la seva xarxa per aprofundir en la informació i trobar històries. També han començat a organitzar “redaccions
obertes” a Slack perquè els membres resolguin un problema
junts.

I si els lectors no volen mitjans
lliures?

• Krautreporter, per la seva banda, li demana a cada usuari que completi un perfil quan es registri, responent cinc preguntes, que inclouen: “què estudia vostè?”’, “Quin és el seu
camp d’especialització?”’ i “On té persones amb les que pot

Ignacio Escolar explica en una entrevista amb Iñaki Gabilondo
que eldiario.es va perdre subscriptors de pagament per publicar
una exclusiva que perjudicava una ministra del PSOE. En ple
debat sobre la necessitat de pagar per llegir notícies a canvi

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
que els mitjans s’alliberin de polítics i empresaris que puguin
influir en el seu treball, sembla un gerro d’aigua freda conèixer
que molts lectors no estan disposats a pagar per llegir “la” veritat, sinó per reforçar “la seva” veritat.
“Hi ha lectors que es queixen perquè no els ha agradat una
notícia perquè perjudica a un partit, perquè perjudica a l’altre.
Lectors que s’enfaden quan apliquem el mateix criteri a tots.
Un exemple molt concret: quan vam publicar l’exclusiva que
l’expresidenta Cifuentes tenia el màster regalat va ser un gran
èxit entre els nostres socis. Quan vam publicar que una ministra
del Govern del PSOE també tenia un màster regalat haver fins
i tot baixes de socis. Alguns ens van acusar de fer-li el joc a la
dreta”.
El paràgraf anterior són paraules d’Ignacio Escolar, fundador i
director d’eldiario.es, durant la magistral entrevista que ha fet a
Iñaki Gabilondo. Una conversa de 45 minuts que es pot veure,
escoltar i llegir des d’aquest enllaç. (Font: Media-tics)

Les institucions europees a Barcelona
convoquen el dotzè Concurs d’articles
sobre la Unió Europea
La Representació de la Comissió Europea i l’Oficina del
Parlament Europeu a Barcelona han convocat la 12a
edició del Concurs d’articles
sobre la Unió Europea, un
certamen que té l’objectiu de
reforçar l’interès i el coneixement dels joves sobre el procés de construcció europea
i les polítiques i institucions de la UE, alhora que vol promoure la
reflexió just abans de la celebració de les eleccions al Parlament
Europeu que tindran lloc el 26 de maig.
Els participants han d’escriure sobre les eleccions europees
en qualsevol de les dues categories proposades: opinió i informació. Poden presentar-se textos en català, castellà, anglès i
francès; i en qualsevol gènere periodístic (notícia, reportatge,
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entrevista, crònica, comentari...). El termini per participar-hi és
obert fins el 21 d’abril de 2019. Els treballs seran valorats per un
jurat format per membres de la Representació de la Comissió
i el Parlament Europeu a Barcelona i periodistes especialitzats
en temes comunitaris.
Els autors dels articles guanyadors participaran en un seminari
de periodistes a Brussel·les, un viatge que ofereix als participants l’oportunitat d’acostar-se al dia a dia de les institucions,
amb trobades amb representants de la Comissió Europea i
l’Eurocambra. Els textos seleccionats també seran publicats a
la premsa.
Trobareu més informació i les bases del concurs en aquest enllaç. (Font: CE)

XXIV Jornades del Cable i la Banda
Ampla a Catalunya
La interactivitat del cable, la banda ampla i els continguts
HbbTV centraran les XXIV Jornades del Cable i la Banda Ampla
a Catalunya-2019, que es duran a terme el 9 i 10 d’abril de 2019

organitzades pel Centre d’Estudis sobre el Cable (CECABLE),
Blanquerna-Universitat Ramon Llull, Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC) i Acotec
(Associació Catalana d’Operadors de Telecomunicacions per
Cable) a l’Auditori Blanquerna de la Universitat Ramon Llull,
al centre de Barcelona. “El flux de banda ampla està creixent i
facilitant una gran quantitat de solucions interactives, que, gràcies a l’expansió del HbbTV, poden canviar el comportament del
consumidor”, afirma el director del CECABLE i professor titular
d’Universitat, Joan Francesc Fondevila Gascón.
L’esdeveniment, que comptarà
amb nombroses conferències
d’empreses i entitats, forma
part del projecte “Noves Formes de Publicitat Interactiva
a la Televisió, Internet i els
Mitjans Digitals. Aplicacions
Reals en HbbTV “(URL, Cellnex i CECABLE), finançat pel
Ministeri d’Economia, Indústria
i Competitivitat. A més de la
URL, col·laboren en les Jorna-
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des la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l’Escola Universitària
Mediterrani de la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Camilo José Cela, EAE Business
School, Centre Universitari Cesine, l’Euncet i la Universitat Politècnica de Catalunya.
Les Jornades estudien indicadors estratègics de les telecomunicacions, com els pilars en l’evolució de la tecnologia de banda
ampla, la relació entre continguts i receptor i els nous estàndards del mercat. La primera sessió, que analitzarà el 9 d’abril
“La banda ampla a Catalunya i Espanya”, inclourà una taula rodona sobre HbbTV i cable històric català i espanyol al “quíntuple
play”. Hi participaran empreses i entitats com Wifidom, CEBF
(Connecting Europe Broadband Fund), Sony, Xarxa Oberta de
Catalunya (XOC), Telefónica, Phicus Tecnologia, Cellnex, Alpha
Enginyeria de Telecomunicacions, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), CECABLE, Acotec o IntadTV. El 10
d’abril, amb participació d’Anxanet, BT Global Services, Guifi.
net, Promax, Regiontel o D-Link Iberia, se centrarà en “Solucions i impactes de la banda ampla” i inclourà la taula rodona
sobre banda ampla amb CECABLE, Generalitat de Catalunya,
Feceminte, COETTC, Associació Catalana d’Enginyers de Te-

lecomunicació (Telecos.cat), Comissió Nacional dels Mercats i
la Competència (CNMC), AOTEC i XOC. Les principals xarxes
socials (Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram, Pinterest) permetran seguir i comentar l’esdeveniment. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El llegat periodístic de Jaume
Guillamet, recollit en un web
Jaume Guillamet i Lloveras, catedràtic de Periodisme del Departament de Comunicació de la UPF i coordinador del Grup
de Recerca en Periodisme (GRP), ha donat la seva col·lecció
particular a la universitat. Es tracta d’un recull en format paper de tota la seva obra periodística al llarg de cinquanta anys,
que s’ha incorporat a la Biblioteca/CRAI del Poblenou, on resta
identificada com a “Fons Periodístic Jaume Guillamet”.
A banda d’aquesta donació, l’acord contempla la creació d’una
col·lecció digital, amb la mateixa denominació. El Fons Periodístic Jaume Guillamet permet la consulta en obert de tota
l’obra periodística del catedràtic de la UPF, a través del arxiu
cooperatiu “Memòria Digital de Catalunya” (MDC), al qual tam-
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bé s’hi pot accedir des d’una pàgina web creada per Biblioteca.
Trobareu més informació des d’aquest enllaç. (Font: UPF)

El Mundo obre una nova línia de
negoci: Viatges amb periodistes
Viatjar a llocs històrics al costat de periodistes: aquesta és la
nova i (no tan) sorprenent i idea d’El Mundo per diversificar negoci. Diversos dels professionals més destacats de la redacció es convertiran en els cicerons dels lectors en ciutats com
Miami, Tòquio o Roma. Aquesta línia de negoci ja la segueixen
diaris com The New York Times, que ofereix viatges a llocs com
Jordània, Viena o l’Antàrtida.
El primer a debutar serà Jorge Bustos, que exercirà de guia
a Roma el proper 3 de juny. Durant el viatge, que tindrà una
durada de quatre dies i tres nits, el turista visitarà llocs com
l’Església de Santa Maria della Vittoria, el Panteó, El Vaticà, la
Galeria Borghese o plaça Nabona acompanyat pel cap d’Opinió
de El Mundo. El cost d’aquest “Èxtasi barroc a la Roma de Bernini” és de 1.200 euros i inclou vols, hotel, trasllats i entrades.
(Font: Prnoticias)

Formació al Col·legi de Periodistes
Com treballa un reporter freelance?.- Girona. Dimarts 26 de
març (de 09:30h a 14:30h) - En aquest taller teòric i pràctic
de periodisme freelance, dissenyat per Ana Salvá, es donaran
algunes pautes per poder desenvolupar amb èxit una activitat
professional en aquest àmbit.
Com crear infografies per a xarxes socials.- On line. Del dijous 28 de març a l’11 d’abril (10 hores) - Aquesta formació,
dirigida per Jordi Català, ensenya a crear infografies per millor
la comunicació a les xarxes, buscant la viralitat i el posicionament. Aprendrem com funcionen: Visme, Piktochart, Infogram,
Venngage i Canva, practicant amb un projecte infogràfic propi.
Iniciació a Wordpress per a periodistes.- On line. Del dilluns
1 al dimarts 30 d’abril (10 hores) - Aquest curs, a càrrec de
Xavier Codony, aporta les eines i coneixements necessaris, per
construir una pàgina web en Wordpress, a persones sense coneixements de HTML. El curs inclou tot el procés d’elaboració
de la web, des de l’elecció del domini fins la confecció d’un
mínim posicionament SEO.
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Introducció al màrqueting digital.- Barcelona. Dimarts 2 i 9
d’abril (de 09:30h a 14:30h) - Aquest curs bàsic de màrqueting
digital, impartit per Pilar Yépez, t’ajudarà a fixar les bases i a tenir una visió panoràmica del món del màrqueting i a fer les passes d’una forma encertada. Tot això acompanyat d’exemples i
casos pràctics que ens ajudin a visualitzar els canvis i valorar
com ens afecten.
Fes servir Whatsapp com a eina de màrqueting.- Barcelona. Dimecres 3 d’abril (de 10:00h a 14:00h) - Whatsapp és actualment una aplicació present en més del 90% dels mòbils de
l’Estat espanyol. Poden les empreses fer servir aquesta eina
com a eina de màrqueting? La resposta és sí. En aquest curs,
dirigit per Sílvia Llombart, veurem com s’ha de fer servir Whatsapp per fer campanyes de màrqueting, tipus de continguts,
atenció al client, tipus de llenguatge, etc.
Aprèn a fer infografies fàcils per a xarxes socials.- Girona.
Dimecres 3 d’abril (de 16:00h a 21:00h). La informació en forma
d’imatge arriba millor als nostres usuaris. És per això que cada
cop és més important conèixer eines que ens permetin fer infogràfics, gràfics animats i interactius, convertir les nostres fotos
en imatges interactives i fer i editar petits vídeos. En aquest

curs, a càrrec de Jordi Català, aprendrem a fer servir quatre
eines fonamentals, totes gratuïtes, molt senzilles i intuïtives i
sortirem amb quatre petites infografies realitzades.
Tècniques avançades de periodisme escrit.- Manresa. Dijous 4 i 11 d’abril (de 09:30h a 13:30h) - Aquest curs, dirigit per
Carles Singla, proposa treballar en tres línies entrellaçades. La
revisió d’algunes de les normes fonamentals de la redacció periodística informativa i interpretativa que segueixen plenament
vigents en l’era d’internet. Una reflexió compartida amb els
participants sobre tècniques i recursos per millorar la qualitat
dels textos periodístics. I pràctiques i exercicis individuals per
millorar i reforçar les competències dels participants a l’hora de
redactar i titular notícies, reportatges i entrevistes.
Claus per a l’èxit d’una web personal: de la persona a la marca.- Barcelona. Dijous 4 d’abril (de 15:30h a 18:30h) - L’objectiu
d’aquest curs, impartit per Marta Royo, és establir les bases
perquè cada participant pugui posar en marxa la seva web personal. Es tracta de definir una estratègia de comunicació de
base (què dir i com dir-ho) ben sòlida. El curs parteix de la importància de convertir una persona en una marca personal.
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Indesign per a periodistes - Nivell avançat.- Barcelona. Divendres i dimecres 5 i 10 d’abril (de 10:00h a 14:00h) - En l’àmbit del
periodisme és necessari que els professionals coneguin Adobe
Indesign i tinguin autonomia a l’hora de crear un article amb
destacats, textos complementaris, taules i imatges. L’objectiu
del curs, dirigit per Susana Alonso, és aprofundir en els estils de
text, taules i objectes. Aprendre a utilitzar les accions automàtiques que porta Indesign i crear a classe una pàgina amb tots
els elements que pot tenir un reportatge. I per finalitzar, donar-li
una sortida al document creat en pdf i html.
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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Jornades de Comunicació i Informació
a Burgos
Per El Correo de Burgos

La redactora en cap de Diario de Burgos, Belén Delgado, la
directora de Hoy per hoy Burgos, de la Cadena Ser, Rosalía
Santaolalla, i la responsable de comunicació de l’empresa Asti,
Maria Orive, han posat de manifest que, en general, la professió periodística, “no està d’una manera molt diferent que la resta de professions”, i que encara es pateix “la bretxa salarial i el
sostre de vidre que afecta totes elles”.
Les tres professionals de la informació van debatre sobre la
Veu de les dones en el Periodisme amb motiu de les II Jornades

de Comunicació i Informació, organitzades per la Universitat de
Burgos. La trobada va comptar, a més, amb la participació de
la periodista i integrant de l’executiva de la Associació de la
Premsa, Patricia Carro, que va ser l’encarregada de moderar
la taula debat, al llarg de la qual les tres ponents van analitzar
la situació que viuen les dones dins de la professió periodística
i sobre les barreres o ”sostres de vidre” als quals s’enfronten
diàriament.
Van parlar sobre com es plantegen en algunes ocasions les
informacions en funció del gènere, i que ara són moltes més les
dones que estudien periodisme, fins al punt que ara “som més
en percentatge en les bases de les redaccions”. No obstant
això, “quan es comença a pujar a llocs directius és evident que
tot aquest percentatge es redueix i se li dóna la volta”.
Es tracta d’una situació que es dóna també en el món empresarial, on la responsable de comunicació de Asti va assegurar
que, segons un informe de l’Associació de Directius de Comunicació (DIRCOM), dins dels llocs de responsables de comunicació amb equips o directors de comunicació, “majoritàriament
són homes”, amb aproximadament un 60%, i a més “tenen els
sous més elevats”, va afegir. Va explicar a més que “al voltant
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del 27 per cent dels sous de més de 100.000 euros que pot
cobrar un DIRCOM són masculins”, enfront d’un 11% de dones.
Per la seva banda, Delgado ha explicat que dins de la professió
periodística, no es troben moltes diferències en quan al tema
de la conciliació laboral i familiar respecte a la resta de les professions. En l’àmbit periodístic també passa que quan l’home
s’ha de plantejar professió o família “no sorgeix cap tipus de
debat”, al contrari que quan se l’hi fa una dona periodista. “Al
final, de vegades s’opta o per seguir treballant i no ser mare, o
per conciliar-ho cedint part de la jornada de la professió”, una
situació que implica a més reducció de salaris, “el que acaba
aprofundint aquesta bretxa salarial”, va remarcar.
En aquest aspecte, Santaolalla, de la cadena Ser, va assenyalar que a aquesta situació “tampoc ajuden les institucions ni les
entitats, que, per exemple, poden convocar una roda de premsa a les vuit del vespre”, va assenyalar. Una situació que ha
afirmat que afecta tant a homes com a dones dins en aquest
ofici, però que no obstant això se segueix considerant que “la
conciliació de la vida familiar i laboral com una cosa pròpia de
les dones”, i això és una cosa que “es té de corregir”, va afirmar.

Finalment, van aconsellar a les futures periodistes que “siguin
lluitadores”, ja que el fet que avui en dia s’estiguin dedicant
a aquesta professió “és perquè algú al darrere ha lluitat per
romandre en aquesta professió”, va concloure Santaolalla. (Fotografia: ICAL, El Correo de Burgos)
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L’escola salvarà la premsa?
Per Jean-Claude Domenjoz, expert en educació en mitjans i
informació / Le Temps

La premsa francòfona està en crisi. L’economia de la plataforma i els nous hàbits de consum posen en perill la diversitat i
la qualitat de l’oferta d’informació. En una dècada, la premsa
suïssa ha perdut la meitat dels seus ingressos per publicitat
en benefici dels gegants d’Internet. El resultat de la competència d’aquests nous actors globalitzats, la reestructuració ja s’ha
portat a la desaparició dels títols de les col·leccions d’assajos,
fusions, acomiadaments. Els models econòmics desenvolupats
per grans empreses que dominen el mercat de la tecnologia

digital basades en l’explotació lliure i descarada de les companyies de mitjans de contingut portar en un gran problema.
Com salvar la premsa, garantir el bon funcionament de la nostra
democràcia i la cohesió social? Les iniciatives estan proliferant
en els cercles polítics i econòmics, així com a la societat civil
per regular el paisatge dels mitjans de comunicació suïssos i
suggerir formes d’ajudar a la premsa. L’enfortiment del suport
públic per a la distribució de diaris és objecte d’un ampli consens, mentre que la revisió de la Llei federal sobre drets d’autor
i drets veïns està actualment debatuda al Parlament suís. Es
tracta d’introduir a la legislació l’obligació de remunerar els
creadors de continguts (editors de premsa, periodistes) quan
la seva producció és reutilitzada per agregadors d’informació
(Google) i xarxes socials (Facebook). El resultat del debat és
encara incert.
Retrocés de premsa gratuïta
Tanmateix, què valdria una premsa pròspera i de qualitat sense
lectors? Sembla que no hem pres la mesura de la desafecció
dels joves per la premsa i les seves conseqüències a llarg termini. Els joves abandonen la premsa per informar-se des de
les plataformes digitals, de Google i de les xarxes socials. Una
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enquesta recent va revelar que només el 17% dels joves confiaven en periodistes polítics (Policy Monitor easyvote 2017), en
la darrera posició de la llista.
Diversos estudis ajuden a posar en relleu aquesta manca de moviment. Segons l’estudi James (Youth Activities Media Survey,
ZHAW), la lectura de la premsa lliure va passar del 49% el 2012 al
21% el 2018, mentre que la dels diaris va augmentar del 20 al 7%.
En 18-19 anys el 86% utilitzen els motors de cerca i xarxes socials
per al 53% d’informació. El consum de mitjans de comunicació no
és molt revelador, el 53% no consulten de forma gratuïta, el 69%
no paga diàriariament, i el 62% tampoc als llocs de diaris en línia.
Una població poc informada
Un altre estudi ens ha d’alertar: l’institut de recherche fög de
l’Université de Zurich (anals 2018 sobre la qualitat dels mitjans)
va mostrar que les persones menys informades (“indigents de
mitjans de comunicació”) representen avui el 36% de la població suïssa, mentre estaven encara en un 21% fa una dècada.
Aquest grup representa més de la meitat (53%) de 16-29 anys.
Aquestes persones es caracteritzen pel poc temps dedicat a
aprendre, el gust per les notícies que els donen emoció i que
fan ús sostenible de les xarxes socials.

Resultats pobres després d’onze anys d’escolarització obligatòria! El fort creixement del grup de persones privades
d’informació de qualitat és un problema important per a la nostra democràcia. Aquestes persones tenen més probabilitats de
ser manipulades o retransmeses que altres categories de la
població. L’escola pública, que acull tots els nens durant molts
anys, és el lloc ideal per desenvolupar el gust de la premsa i
inculcar-los en bones pràctiques. El temps s’acaba.
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Com sabem que el periodisme local
és bo per a la democràcia
Per Josh Stearns, director del Public Square Program at the
Democracy Fund / LocalNews Lab

sana, com ara el coneixement polític de les persones, les taxes
de vot i el nombre de persones que es presenten a l’oficina. Tot
i que hi ha matisos entre ells, els estudis són força unànimes a
la conclusió que les erosions de les notícies locals estan vinculades a caigudes del compromís cívic.
El periodisme de qualitat és car, però quan s’explora l’impacte
econòmic d’una premsa robusta, es fa evident que la disminució
de la quarta propietat pot ser encara més costosa. Des de salvar
vides fins a exposar la corrupció, les notícies locals produeixen
moltes formes de benefici públic que fan que els nostres governs
funcionin millor i les nostres comunitats siguin més sostenibles.

Els deserts de notícies són sinistres per a la democràcia. Hi ha
un nombre creixent d’evidències que proporcionen dades i detalls sobre el que poden suposar aquestes llacunes per al compromís cívic, el bon govern i la salut de les comunitats locals.
Nombrosos estudis han explorat l’impacte de la cobertura informativa local sobre les qualitats fonamentals d’una democràcia

Un estudi de James M. Snyder, Jr. i David Strömberg documenta com “els parlamentaris amb menys cobertura de la
premsa local treballen menys per als seus districtes”. En el
seu llibre “Detectius de la democràcia: l’economia del periodisme d’investigació”, James Hamilton és capaç de quantificar
l’impacte econòmic dels informes de vigilància. En observar
el canvi polític i social que va sorgir del periodisme i el cost
d’aquestes històries, Hamilton va poder demostrar que “cada
dòlar gastat en històries pot generar centenars de dòlars en
beneficis per a la societat”.
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Explorant aquesta qüestió entre les nacions, Aymo Brunetti i
Beatrice Weder van trobar “una relació significativa entre més
llibertat de premsa i menys corrupció en una gran secció transversal de països”. De fet, els autors suggereixen que “dels controls probables sobre la corrupció burocràtica si hi ha una premsa lliure probablement estarà entre els més efectius.”
Pamela Campa, professora d’economia de l’Estocolm School
of Economics, va trobar recentment que la cobertura dels productors de contaminants i emissions de diaris es correlacionava
amb una reducció del 29% de les emissions en comparació amb
fàbriques i plantes que no estaven cobertes. En un estudi sobre
les comunitats australianes, Julie Freeman i Brett Hutchins van
trobar un bucle de retroalimentació negatiu en llocs on hi ha
un accés a Internet deficient, una transparència governamental
limitada i una erosió de la capacitat de notícies locals. “A les
àrees en què els descensos de les redaccions i recursos locals
inhibeixen l’informe polític i l’examen de les accions del govern”,
escriuen, “hi ha pocs impulsos perquè els governs desenvolupin
pràctiques digitals interactives (o que considerin i responguin a
la participació cívica) atès que la restricció d’aquests espais és,
sens dubte, un avantatge en el manteniment del poder polític”.
Totes aquestes forces, juntes, creen “un triumvirat ruïnós: ciu-

tadans mal informats, presa de decisions locals il·legítimes i
governs locals mínimament responsables”. Es ratifica que les
notícies locals creen els blocs de creació d’informes nacionals i
proporcionen un primer esborrany d’història periodística.
A mesura que es difonen els deserts de notícies esdevinguts
per la crisi del sector, estudiosos de camps tan diversos com
l’epidemiologia de la geografia s’alternen sobre els riscos de
perdre aquesta capa crítica de notícies i informació. Les notícies locals són sovint les primeres d’una història, que la cobreix
molt abans que es converteixi en una qüestió nacional, i els
seus informes són els elements bàsics per a historiadors, comunitats i punts de venda nacionals.
Helen Branswell va escriure recentment que “quan les ciutats perden els seus diaris, els detectius de les malalties es queden cecs”.
Branswell parla amb diversos epidemiòlegs sobre la seva dependència dels diaris locals per identificar brots de malalties, traçar el
seu camí i preveure la seva propagació. El seu article mostra que
la crisi periodística també és una crisi de salut pública.
Les notícies locals construeixen la cohesió social i reforcen la comunitat (i viceversa)
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Les notícies locals, realitzades correctament, ajuden a crear
comunitat, reflectint les veus, les preocupacions i les històries
de la gent local entre si de manera que construeixin connexió i
empatia. Tradicionalment, les editores de notícies locals també
han servit com a part clau de la plaça pública on les comunitats
debaten els problemes i les idees que afronten.
La polarització política entre els votants augmenta després de
tancar els diaris locals, segons una investigació al Journal of
Communication. Els autors escriuen: “Una reducció relativa de
les notícies locals al mercat dels mitjans de comunicació pot
resultar en una menor exposició a les notícies locals i una exposició més regular als mitjans de comunicació nacionals, amb
efectes significatius sobre la participació i el vot partidista”.
Lewis Freidland es centra expressament en la intersecció de la comunicació, la comunitat i la democràcia en les seves investigacions
i ha demostrat de manera convincent que la comunicació dins del
lloc, especialment la que es fa possible a través dels mitjans de comunicació locals, és fonamental per a la producció de la comunitat.
Masahiro Yamamoto ha demostrat que “la lectura dels periòdics
es correlaciona amb el sentit de la cohesió social dels enques-

tats, el que indica que els diaris comunitaris són importants per
a la participació de la comunitat”. (Curiosament, Pew també va
trobar una correlació alternativa per ser veritat: demostrar lligams molt més forts amb les notícies locals que aquells que
no tinguessin un fort sentit local.) La connexió del lector amb
la noticia local és clau per a la “pertinença al barri, l’eficàcia
col·lectiva i la participació ciutadana”.
En dues investigacions separades, Carrie Buchanan (2009) i
Kristy Hess (2012) documenten de diverses maneres que les
informacions de proximitat generen sentit del lloc i de la connexió a les comunitats geogràfiques fins i tot quan les notícies
en línia es converteixen en una mica més allunyades de la ubicació.
Aquests
estudis
proporcionen
un
enorme
conjunt
d’investigacions rigoroses sobre les diferents formes en què el
periodisme contribueix a una democràcia sana. Comprendre
l’impacte dels mitjans de proximitat de qualitat en la nostra democràcia en aquest tipus de maneres específiques, orientades
a dades i matisats, és fonamental quan pensem en com dirigir
deserts de notícies, combatre la desinformació, defensar la llibertat de premsa i promoure redaccions de confiança més arre-
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lades i compromeses amb les seves comunitats. No obstant
això, aquestes troballes també ens porten a prendre’ns encara
més seriosament l’erosió de l’accés de les persones a les notícies i la informació. La vacil·lació de la premsa, la consolidació
de la televisió i la ràdio i el creixent poder de les plataformes de
mitjans socials no són només problemes comercials impulsats
pel mercat, sinó que són qüestions democràtiques amb profundes implicacions per a les nostres comunitats.
La investigació anterior explica per què hem de fer més per
expandir el suport a notícies locals de qualitat que reflecteixin
realment i serveixin a les seves comunitats. (Foto: El Món)
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Educació i canvi de mitjans
Per Jeff Jarvis, professor al Newmark J-Cuney de CUNY / Medium

Darrerament he estat renyant-me que no he estat prou radical:
sí, jo, no prou radical, per repensar el periodisme a la nostra
nova realitat encara emergent d’un món connectat. I si el periodisme requereix la reconstrucció, també ho fa l’educació periodística i tota l’educació en els mitjans de comunicació.
Cada tardor, quan tinc la sort de parlar amb tota la classe entrant al Newmark J-school, els explico que són els que han de
reinventar el periodisme i els mitjans de comunicació; haurien
d’aprendre allò que els ensenyem i després preguntar-ho tot per
trobar maneres millors. Si els mitjans de comunicació es repen-

sessin i es reconstruïssin de les cendres, quins principis podrien
governar com preparem els nostres estudiants per esdevenir
autors d’aquest canvi? Per a alguns debats que he tingut recentment, he estat pensant en tot això i així, com és el meu hàbit,
m’agradaria pensar en veu alta i aprendre de tu. Començaré per
esbossar alguns principis que estan ballant en el meu pensament i després parlarem breument com això pot afectar diversos
sectors de l’educació en els mitjans de comunicació:
Escolta primer. La xarxa no és un mitjà. És un mitjà de connexió:
connectar persones entre si, persones amb informació i informació
amb informació. Permet la conversa. Aquesta conversa és la deliberació col·lectiva d’una democràcia. El nostre primer deure ara
és ensenyar als estudiants a utilitzar les eines que la xarxa els fa
escoltar abans de crear; observar comunitats i mercats i les seves
necessitats i desitjos; buscar comunitats que no coneixen; empatitzar amb aquestes comunitats; per reflectir el que aprenen de nou
al públic per tal que es revisin; col·laborar amb el públic; per servir
la veritat, sobretot quan és incòmode. Cap sector dels mitjans de
comunicació no escolta bé, pensen que ho fan, però no ho fan.
Campió de la diversitat. Ara que la majoria de persones - totes
les que estan connectades - poden parlar, les veus noves que
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mai no han estat representades als mitjans de comunicació poden ser escoltades. Això és el que està espantant els ancians al
poder, que condueixen a l’augment reaccionari del trumpisme,
del brexit i de molts dels nostres mals racistes i nacionalistes
actuals. A Newmark, la diversitat és l’ànima de la nostra institució i la seva missió. Un col·lega meu, Jenny Choi, va escriure
recentment una nota eloqüent sobre el valor dels nostres estudiants i la seva àmplia varietat d’experiències viscudes. “Són
els futurs impulsors de la confiança en un periodisme fidel als
seus valors fonamentals com a servei públic”, va escriure.
Al llarg dels anys, se saben que els editors i professors dirien
als periodistes i als estudiants que les històries de les seves
pròpies comunitats no són prou grans, ja que no apel·len a
tothom. Això està malament. Hem de construir un currículum
que valori la seva experiència. He après que, com a institució,
necessitem servir la diversitat en el camp en tres nivells: personal (reclutament d’un estudiant divers), lideratge (a Newmark
estem iniciant un nou programa a Formació de la nova generació de líders de noticies, que requerirà assessorament i
suport continuat per a persones que no han tingut l’oportunitat
de liderar) i la propietat (per tant, el periodisme empresarial).

Mort a les masses. Tots els sectors dels mitjans de comunicació
tenen dificultats per trencar-se amb el costum de vendre massivament. Els nostres productes eren únics; els nostres beneficis
depenien d’escala. Però ara la xarxa mata la quantitat com a idea
i com a estratègia empresarial. Els mitjans de comunicació han
de conèixer i servir a les persones com a individus i membres de
les comunitats. Recentment he conegut a un executiu del diari
que venia de la indústria de la música, on va dir que les empreses van aprendre finalment que els actes més petits, que havien
estat vistos com a fracassos recolzats pels superproduccions,
són ara el nucli del negoci, perquè aquests artistes són fidels.
comunitats que s’afegeixen a escala. Pensar en el nostre treball
en termes de comunitats com a societat més que com a societat
de masses tindrà un impacte radical en el que fem.
Servei sobre producte. Mentre seguim ensenyant els mitjans de
comunicació com la creació d’un producte que es pot comprar, vendre i controlar, els nostres estudiants perdran la major oportunitat de
ser de servei a un públic. És des del servei que construirem valor.
Servei com a ètica. Hem de reconsiderar els principis ètics
i les normes de tots els sectors de mitjans de comunicació
entorn d’aquestes idees de connexió, conversa, comunitat,
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col·laboració, diversitat, impacte, servei, responsabilitat i potenciació. Hem de preguntar-nos com estem ajudant a millorar
la vida de les comunitats. Hem de convocar les comunitats en
conflicte en converses civils, informades i productives (aquesta
és la meva nova definició de treball del periodisme i una missió que han de compartir tots els mitjans de comunicació i les
empreses d’Internet). Hem de treballar de manera transparent
i establir els nostres estàndards en públic, amb el públic. Hem
de ser responsables i responsabilitzar-nos davant d’aquestes
comunitats, mesurant el nostre èxit i el nostre valor enfront de
les nostres normes i necessitats sobre les nostres.
Ser administradors responsables. Vaig venir a ensenyar als
estudiants de periodisme el negoci del periodisme: a Newmark
l’anomenem periodisme empresarial, perquè hem de convertirlos en líders responsables que establiran estratègies sostenibles
per al futur dels mitjans de comunicació. Han d’aprendre a crear
valor i guanyar una recompensa; el benefici no és un pecat. Els
nostres graduats creatius han de seure’s a la mateixa taula amb
executius de la indústria; com els equipem per fer això?
Ensenyar a canviar. En l’ensenyament dels mitjans de comunicació, això ha significat ensenyar als alumnes a ensenyar-se

a si mateixos a utilitzar noves eines a mesura que arriben, la
qual cosa és important. Però, per descomptat, també és vital
que ensenyem als estudiants a canviar la nostra indústria, a innovar i a inventar, a abordar problemes amb solucions, a trobar
oportunitats en interrupció, a ser líders. No vull ensenyar-los
PowerPoint sobre la gestió del canvi i el disseny del pensament. Vull que es posin a prova amb idees radicals i noves que
converteixin cada sector dels mitjans en el seu cap. Això és
el que vull dir quan explico que no he estat prou radical. Les
seves idees podrien suposar una heretgia tan gran com tirar
la història com la nostra forma essencial (per exemple, un dels
nostres estudiants emprenedors, Elisabetta Tola, ara està buscant portar el mètode científic al periodisme). Podria significar
la construcció d’una empresa en col·laboració amb comunitats
(Wikipedia va mostrar el que és possible però quins són els
imitadors?). Podria significar pressionar per i després crear sistemes de transparència extrema en el govern i les empreses.
No sé què podria significar tot.
Arribar a través de disciplines. Des que vaig començar a ensenyar, he escoltat acadèmics i administradors d’innombrables
institucions que saluden la bandera de la col·laboració interdisciplinària. Per ser sincers, la majoria de nosaltres no ho fem bé.
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Crec que en els mitjans de comunicació hem d’arribar a altres
disciplines perquè puguem aprendre de la seva experiència ja
que ens ajuden a reimaginar els mitjans de comunicació:
- L’ antropologia es basa en una disciplina d’observació i evidència que podem utilitzar-la en els mitjans de comunicació.
(La meva sessió preferida de periodisme social cada any és en
la que el meu company, Carrie Brown, convida a un antropòleg
a ensenyar als periodistes a observar-los.)
- Psicologia és un camp crític sobretot avui, ja que les emocions i la ira mostren més impacte en la conversa pública que
els simples fets. Potser no necessitem alfabetització mediàtica,
ja que necessitem teràpia de grup.
- Les economies, la sociologia i les altres ciències socials també estudien el comportament del grup.
- El màrqueting té una disciplina de mètriques i mesures que
podem aprendre.
- L’ educació és una habilitat crítica si volem ensenyar les coses
públiques que han de saber per a les seves pròpies vides i les
coses que han de saber per gestionar les seves comunitats.

- Les ciències ens poden ensenyar el mètode científic, fent èmfasi, com ha de ser el mitjà, en una evidència sobre la narrativa.
- Ciències de la computació són crítiques no només per les interrupcions que causen i les eines que ofereixen. La ciència de
dades i l’aprenentatge automàtic tenen molt per ensenyar-nos
sobre noves fonts d’informació i noves maneres de trobar valor
en ella. També podem treballar junts en el repte cada vegada
més gran de conèixer el nostre món. Segons el filòsof David
Weinberger, els algoritmes d’aprenentatge profund funcionen
perquè capturen millor que qualsevol altre humà la complexitat,
fluïdesa i fins i tot la bellesa d’un univers en el qual tot afecta la
resta, alhora.
Com veiem, l’aprenentatge automàtic no és més que una de les
moltes eines i estratègies que ens han posat cada vegada més
cara a cara amb la complexitat incomprensible del nostre món
quotidià. Però aquest benefici té un preu: hem de renunciar a la
nostra insistència a entendre sempre el nostre món i com succeeixen les coses. Aquesta concepció és antitètica amb els mitjans de garantia que permeten explicar el món en una història.
Com podem crear suports per a un món en què la complexitat
només esdevingui més evident? (Foto: Perfil)
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La publicitat està en crisi, hi ha alguna
alternativa?
Per Iván Fanego, resposable de branded content i xarxes socials a ING Espanya / El Publicista

Però per simplificar, hi ha dos grans grups: els que creuen que
la publicitat està ferida de mort i necessita evolucionar per sobreviure i els que pensen que no n’hi ha per tant, i que portem
ja massa temps sentint parlar del mateix. Sigui quin sigui el
teu grup, és difícil no estar d’acord en alguna cosa: la publicitat s’enfronta a tres grans reptes que no són nous, però sí
l’amenacen amb més força que mai.
Els tres grans enemics de la publicitat d’interrupció són la crisi
d’atenció, la fragmentació d’audiències i l’excés de contingut.
Fa dues dècades la majoria seguíem unes poques sèries, a
unes hores concretes, en un reduït nombre de cadenes. Compràvem una o dues revistes al mes. Potser un diari al dia. Llogàvem alguna pel·lícula per al cap de setmana. Avui necessitem aplicacions que ens ajudin a portar el seguiment de totes
les sèries que consumim, mentre llegim notícies de desenes de
webs o tafanegem les vides de centenars de contactes i amics
en unes poques aplicacions.

Un nou article sobre la crisi de la publicitat? Parlar sobre la mort,
la crisi, la malaltia o el que sigui de la publicitat pot ser que estigui
gastat. En segons quins cercles, hi ha gent que té claríssim que
és un cadàver errant o que està en millor forma que mai. També
n’hi ha que pensen que tot ha canviat, per seguir igual.

Fa poc vaig preguntar en un curs quina era la sèrie més vista de
la història. Quin creus que és? Joc de Trons? Stranger Things?
Friends? Perduts? Cap. Els grans èxits televisius queden en
dècades anteriors:
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amb moltes coses per veure. La competència per l’atenció és
més ferotge que mai.

Gràfic: elaboració pròpia a partir de dades de Classic TV Hits i
Wikipedia.
D’acord, són dades dels Estats Units. Però a Espanya, l’emissió
més vista en la història de la televisió va ser el 1,2,3, el 1987.
Ara només les grans trobades esportives s’acosten a aquestes
xifres (i amb prou feines arriben a la meitat). Hi ha qui podrà
argumentar que val, hem deixat de veure dos canals per passar
més del 80% del nostre ús mòbil en cinc aplicacions. Encara
que no li falti raó, el consum no és el mateix, ni l’aproximació
pot seguir sent la mateixa. Les audiències estan disperses i

Els anuncis s’han convertit en alguna cosa optativa i fàcilment bloquejable
Els bloquejadors de publicitat no són un fenomen nou. Alguns
van arribar a veure els comandaments a distància de la televisió
com els primers adblockers, i podem dir que el 2005 ja no eren
gens “estranys”. Encara que sí d’ús relativament marginal. Però
des de 2015 les coses van començar a canviar, i el percentatge
d’usuaris que navega feliçment cec a la publicitat no ha parat
de créixer. No és una cosa de quatre frikis, la penetració és alta
en tots els segments d’edat.
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Creixement de plataformes sense publicitat
Si fas servir la versió gratuïta de Spotify hi ha un anunci que
es repeteix per sobre de la resta: el qui et diu que pagueu premium, perquè deixis d’escoltar anuncis. La proposta de valor
que més destaquen totes les plataformes de pagament, ja siguin de vídeo, música o continguts, és la mateixa: paga, i deixarem de torturar-te amb anuncis. Gairebé qualsevol plataforma
de pagament presenta com a principal proposta de valor el eliminar la publicitat.

cosa diferent? Al meu entendre no hi ha res que vagi a substituir
a curt termini a la comoditat d’un món amb audiències concentrades en pocs canals on interrompre era la norma.
Crec que el més semblant serà la integració de mitjans: accions
concebudes des del principi per a resultar interessants per si
mateixes, que iniciïn un moviment, que provoquin que la gent i
els mitjans vulguin parlar d’elles de forma espontània. Accions
on la compra de mitjans sigui només una pota més per incrementar l’abast, no l’estratègia central.

Netflix, HBO, Amazon i, properament, Disney, volen conquerir el contingut audiovisual a força d’eliminar tots els anuncis.
Algunes plataformes, com Movistar+ o Hulu, adopten un enfocament mixt, però amb una presència d’anuncis molt inferior
al que estem acostumats. A mesura que aquestes plataformes
desplacen, a poc a poc, a la televisió tradicional, es perd un
dels últims bastions de la publicitat d’interrupció.

Però més enllà d’accions puntuals, s’obren oportunitats per a
empreses valentes que s’atreveixin a pensar més enllà de la
campanya d’estiu. Que portin en el seu ADN una història coherent amb uns valors forts. Tot això sona molt bé, però hi ha
algun exemple? Sí. Tot i que encara segueixen sent les excepcions.

Molts hi estem d’acord, però... hi ha espai per a alguna
cosa diferent?
Posar-se d’acord, almenys fins a cert punt, sobre els principals
reptes de la publicitat és relativament fàcil. El que és més difícil
és respondre a la pregunta i ara, què? Hi ha espai per a alguna

CrossFit: marca, mode de vida, espectacle
Tot i que no se’m noti en excés, practico (malament) CrossFit
de forma regular. El vaig provar per primera vegada fa anys, el
2015. Aleshores, tot just hi havia un grapat de llocs a Madrid.
Avui és difícil no tenir-ne un a prop del barri en que vius. L’any
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2000 només existia un gimnàs CrossFit: avui n’hi ha més de
15.000 a tot el món, sense comptar els “no oficials”.

Jo ho resumiria en tres claus:
Obertura: Quantes vegades has participat al Mundial? Crec
que cap. Jo podria estar participant en els CrossFit Games, encara que fos només en la seva fase oberta i fes el ridícul, podria
fer-ho. En el meu box cada dissabte es replica el workout oficial
de la setmana. Participes del moviment, no et limites a veureho.

Font: CrossFit
Els primers CrossFit Games es van celebrar en un ranxo amb
unes desenes de participants. L’any passat més de 200.000
persones van participar en les rondes obertes (qualsevol es pot
gravar i participa-hir) i Facebook calcula que més de 10 milions
de persones es van connectar en algun moment al streaming.
Com ha aconseguit créixer a aquest ritme? En aquest vídeo de
PlayGround ho expliquen molt bé.

Social per defecte. El compte oficial de CrossFit té més de 2,7
milions de seguidors. A Facebook hi ha més de 21.000 grups
relacionats amb la disciplina, amb més d’1 milió de persones
connectades a ells. Tutorials, entrenaments, marques... Tot és
contingut en el CrossFit.
Distribuït. Més de 15.000 gimnasos oficials (i segurament un
nombre semblant de “no oficials”, però no conec la dada) actuen com a antenes locals.
CrossFit funciona com una comunitat de comunitats locals, amb
un ens que centralitza fins a cert punt, però que el que millor
sap fer és donar poder als seus membres per convertir-los en
evangelistes. Si CrossFit hagués nascut com una idea tradicio-
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nal (ens vam inventar el producte i vam llançar una campanya
en televisió): estaria avui on és?

pensar menys en campanyes i més en persones, menys en impactes i més en relacions.

Lush: l’experiència de client portada a l’extrem
Mai vaig pensar que gaudiria en anar a comprar sabó, o que
col·leccionaria religiosament pots negres amb crema per a la
meva frondosa barba. Però Lush em va convèncer del contrari.
I ha aconseguit crear una marca global sense publicitat. El contingut que creen és orgànic i la clau del seu èxit és l’experiència
de client, alineada amb els seus valors. Lush ha après a pensar
com un creador de contingut, no com un anunciant.

Mai viurem en un món lliure d’interrupcions, però cada vegada
és més fàcil evitar-les. I els que no aprenguin a ser rellevants
sense el suport exclusiu dels mitjans pagats acabaran pagant
un preu elevat.

També podríem parlar d’One Plus, que tot i que sí s’anuncia en
mitjans tradicionals, no ha convertit la publicitat en el seu únic
(ni principal) canal d’adquisició, basant gran part del seu èxit
(sobretot al principi) en una comunitat oberta i participativa .
Sí, però...
Seguim vivint en un món de soroll i interrupció. Hi ha un món
millor, però no és per a tothom. No ens aixecarem demà amb
una inversió zero en publicitat. Però sí que s’han creat els espais perquè una marca pugui fer les coses diferents. Això sí, fer
les coses de forma diferent exigeix pensar de forma diferent,
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I si tornem a confiar en els bons
periodistes?
Per Lluís Cucarella, director editorial del Lab de Periodisme de
la Fundació Luca de Tena / Laboratorio de Periodismo

M’ha cridat poderosíssimament l’atenció el fet que, d’entre la infinitat d’articles que s’han publicat al desembre de 2018 i gener
de 2019, a manera de previsions del que seran els reptes immediats que ha d’afrontar el periodisme, pocs, molt pocs d’ells
es recorden de citar una cosa tan necessària per recuperar el
periodisme de qualitat com són els bons periodistes.

És evident que el periodisme ha de lidiar enguany, i de manera
decidida, amb alguns problemes que porta arrossegant des de
fa ja temps: la necessitat de situar a la part alta de la piràmide
de prioritats, amb sentit comú, el pagament per continguts; entendre d’una vegada per totes què és l’economia de l’atenció i
com s’aplica en un diari digital; reformular la seva relació amb
les plataformes i saber aprofitar-se de les comunitats que hi
ha i involucrar-se amb elles, conèixer els seus problemes i
resoldre’ls i dotar-les de noves eines comunicatives; apostar
per un periodisme útil i de solucions; abandonar les mètriques
de vanitat i que els monitors de les redaccions recuperin les
mètriques de qualitat; ser més transparents en les decisions
editorials i anar combatent aquesta desconfiança de tants lectors (massa apostes avui dia en la premsa espanyola no superen el més elemental filtre d’objectivitat); sí, també, dotar-se
de la tecnologia necessària per poder crear un entorn de lectura molt més atractiu per als lectors (UX) i obtenir dades que
ens permetin conèixer millor a la nostra audiència, però sense
deixar-nos portar pel que els anglosaxons anomenen the bright
shiny things syndrome, la síndrome de les coses brillants o la
síndrome de l’objecte brillant en altres variants; és a dir, que no
actuem com a periodistes o gerents d’un diari al dictat del que
més crida l’atenció en tecnologia i innovació, El que més brilla,
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sinó el que més necessitem per complir el nostre full de ruta i
deixem de banda aquesta fototaxia, perquè ja sabem el que li
passa al final a una arna quan s’acosta a la bombeta.
En fi, que així podríem continuar, amb desenes de reptes pendents, fins a omplir una raima (o el seu equivalent en paraules en
word). Però cap de les solucions o idees que podrien proposar-se
tindria molts aspectes d’èxit si oblidem, com deia, que per a que
els diaris comencin a recuperar el sentit comú, cal situar en la
seva justa proporció tot el banal i apostar, ara més que mai, pel
periodisme de qualitat. És el moment que la indústria es pregunti:
Estem invertint en periodisme? Estem invertint en periodistes?
Pujats a una onada que ara es va esvaint, molts periòdics es
van oblidar del periodisme i en massa ocasions es van sacrificar periodistes de qualitat i bon periodisme i bons directius per
inundar els mitjans d’informacions buzz, de les últimes fotos en
banyador pujades a Instagram per famosos i famoses de dubtós mèrit en alguns casos; van ser perdent espai a les portades
les informacions de qualitat per donar cabuda a l’últim en decoració, moda o bellesa, els looks més elegants, la sopa perfecta
per combatre refredats, o a quina temperatura s’ha de coure
una mona de Pasqua perquè quedi perfecta.

Va anar gent, traient profit de l’embolic, als diaris, prometent
grans solucions i moltes directius, desorientats com estaven
al mig de la tempesta, es van deixar entabanar per promeses
vanes, que al final el que han fet és anar delmant encara més
les ja malmeses economies dels mitjans i fer perdre el temps .
Es van deixar anar (perdó per l’eufemisme) directius i periodistes que coneixien els nous mitjans, però que també havien trepitjat el carrer i el seguien trepitjant, i coneixien l’ofici, i tampoc
es va donar l’oportunitat a molts joves amb talent i ganes de
sacrificar-se per fer periodisme de veritat: eren carn de Facebook, estaven condemnats a bussejar en les xarxes socials o a
veure què comptaven altres mitjans virals que també miraven al
seu torn el que feien altres.
Moltes redaccions van veure com les seves plantilles de periodistes s’havien de reduir mentre s’ampliaven els equips encarregats de fer notícies buzz, o escriure com fer calamars a la romana al microones, pas a pas. I el dany va ser encara més gran
en els mitjans locals, que anaven perdent capacitat i havien de
redoblar el seu sacrifici i els seus horaris per mantenir viva la
flama informativa a les seves regions, ciutats i pobles, mentre
creixien redaccions centrals en el cas de grups editorials, i el
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que es negava als diaris es donava als equips de periodisme
viral o de receptes de pollastre a l’ast, amb tot el meu respecte
cap als redactors, que no en tenen cap culpa.
I, a poc a poc, amb honroses excepcions, es va anar esvaint
el periodisme. Fins avui. Però com diria Monterroso: quan va
despertar, el periodisme encara hi era. I afortunadament, tot i
que la crisi dista molt d’haver passat i 2019 serà un altre any
d’acomiadaments (per la reducció de la publicitat i la demora
que porten els mitjans espanyols a apostar pel pagament per
continguts, o apostar per ells pensant que només amb posar
el mur de pagament és suficient i que la gent acabarà pagant,
sense preocupar-se per les seves necessitats i problemes ni
buscant solucions), sembla que aquesta epidèmia que gairebé
arrasa amb els valors fundacionals del periodisme i ha acabat
contagiant als lectors va remetent, ajudada per la caiguda de
BuzzFeed i altres buzz.
I si jo fos el pacient afectat i pogués, demanaria que aquesta
vegada s’ocupés de mi el millor metge. Doncs això. (Fotografia:
Posición.pe)
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