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Com afectarà la tecnologia blockchain
al futur dels mitjans
Per José Maria Valero, investigador Periodisme UMH / MIP.UMH

Fa uns anys, el terme blockchain només era conegut per un
reduït nombre d’apassionats de la informàtica. No obstant això,
ara està de moda, i compta amb escèptics i adeptes a parts
iguals. Tot i que les moneda digital com Bitcoin i Ethereum, basades en aquesta tecnologia, ja s’han mogut quantitats ingents
de diners a través de l’especulació, encara no hi ha una aplicació estrella que faciliti la vida als usuaris ni contribueixi a crear
societats més justes. Els seus fidels no dubten que blockchain
tingui potencial per a això, i que ho farà en els propers anys si

s’aplica de manera correcta. En aquest article analitzem com
incidirà aquesta tecnologia en la indústria mediàtica.
És important conèixer com funciona blockchain i quins avantatges té. Segons Íñigo Molero, assessor del projecte de microcrèdits basat en Ethereum EthicHub, la tecnologia consisteix en
“una gran base de dades on tots els participants tenen la certesa absoluta garantida per les matemàtiques i la criptografia que
totes les dades inscrites són certes, duradors i inesborrables”.
Per això, totes les transaccions que es registren són transparents, traçables, inalterables i depenen del consens entre els
usuaris en lloc de la mediació i l’arbitratge d’institucions que
aportin confiança als processos. Aquestes característiques podrien revolucionar el futur de les indústries.
El sector dels mitjans no és una excepció. Molts analistes i
investigadors han dedicat esforços a preveure quins efectes
pot tenir blockchain sobre els models de negoci, la feina dels
periodistes i els hàbits de consum de les audiències. La periodista Covadonga Fernández escriu sobre això a Blockchain:
la revolució digital d’internet, un dels llibres en espanyol més
divulgatius sobre la matèria. A més, la consultora de gestió del
talent per a la comunicació Wellcomm va dedicar el seu infor-
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me Perspectives de la Comunicació de 2018 a aquest tema.
En aquesta publicació recorrem a aquestes fonts per enumerar
algunes de les possibles conseqüències de la proliferació de
blockchain per a la indústria dels mitjans.
Possibles efectes en la indústria mediàtica.
Desintermediació radical: El paper actual dels mitjans de comunicació pot quedar difuminat per les característiques inherents
a la tecnologia. Una cosa que ja ha succeït a menor escala amb
la proliferació de les xarxes socials, que permeten als usuaris
accedir a les fonts i als periodistes sense passar per les empreses. Com afirma Covadonga Fernández, blockchain podria accentuar aquesta tendència: “Es podran crear plataformes tipus
Uber en què periodistes i usuaris connectin directament uns
amb els altres es remunerarà pel contingut”. És el que la periodista qualifica com “el vertigen del periodisme sense mitjans”.
Micropagaments: L’absència d’intermediaris bancaris i
l’agilització dels tràmits que promet blockchain obren noves
possibilitats pel que fa a les vies d’ingressos. Aquesta eficiència
permetrà fer micropagaments de fins a un cèntim per productes
i serveis molt fragmentats: un article, una subscripció per dies,
alertes de notícies o butlletins informatius, entre d’altres.

Transparència en el mercat publicitari: La traçabilitat de les
operacions eliminaria el frau en la venda de publicitat. A través
d’blockchain, es pot registrar de manera fiable quantes impressions té cada anunci i si el trànsit que el va generar és orgànic
o fraudulent, incrementant així la confiança dels anunciants i
les agències publicitàries, segons David Lastra, responsable de
desenvolupament de negoci en la multinacional Minsait. MetaX,
Adex, RebelAI i NYIAX són alguns exemples d’aquest tipus de
serveis de traqueo publicitari.
Pagaments automatitzats: Els contractes intel·ligents o autoexecutables permeten que els diners flueixi dels usuaris als
creadors de continguts automàticament cada vegada que es
consumeix una de les seves peces. D’aquesta manera, blockchain també es convertiria en una bona eina en la lluita contra la pirateria, com assegura en l’informe de Wellcomm Pablo
Herreros, soci director de la consultora Goodwill Comunicació.
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Protecció de les dades personals: Per a alguns experts, la part
més positiva de blockchain és que els usuaris podran recuperar
el control sobre la seva identitat a la xarxa. Per exemple, Carlos
Vivas, cap d’educació en l’empresa desenvolupadora de projectes basats en Ethereum ConsenSys, imagina una aplicació
a l’estil de Google Drive en què els usuaris puguin gestionar
les seves dades de forma conjunta i autoritzar o desautoritzar
el seu ús per part de tercers. Així, les empreses no podran fer
negoci amb ells.
Traçabilitat contra les fake news: Blockchain permet rastrejar
l’origen de les peces que componen la seva cadena de blocs,
el que facilitaria als usuaris saber d’on procedeixen les informacions, qui és el seu autor, quines altres peces ha publicat
i, per tant, si és o no una font fiable. No obstant això, aquest
punt ha estat àmpliament discutit, ja que la traçabilitat xoca amb
l’anonimat i la protecció de les dades personals que també promet la tecnologia.
Llibertat d’expressió i informació: A causa del caràcter distribuït
i immutable del gran llibre de comptes de blockchain, els governs i els poders fàctics trobarien impossible censurar o modificar els continguts. Així ho afirma el manifest fundacional de

Publicism, una iniciativa holandesa que pretén esdevenir una
plataforma de distribució desinteressada de notícies.
Quatre projectes que ja estan funcionant en aquest àmbit
Tot i que encara no existeixen aplicacions o plataformes periodístiques construïdes sobre blockchain que aglutinen una massa crítica d’usuaris, han sorgit una sèrie d’iniciatives en aquest
sentit. Aquestes són les més destacables:
Steemit: Es tracta més d’una xarxa social que d’una plataforma de mitjans, ja que qualsevol usuari pot crear continguts. No
obstant això, constitueix un gran exemple de descentralització
i micropagament automatitzat per accés a continguts fragmentats. Els usuaris reben ingressos a canvi de crear continguts
que siguin llegits, però també per valorar les peces creades
per altres.
Civil: És una plataforma descentralitzada basada en Ethereum.
S’hi creen “redaccions”, que suposen mercats d’informació on
ciutadans i periodistes formen comunitats al voltant de temes
d’interès comuns. Compta amb una sèrie de mecanismes per
identificar notícies que no combreguen amb la Constitució Civil, un document elaborat per periodistes, acadèmics i altres
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experts per assegurar la llibertat d’informació i l’ètica del periodisme.
Decentralized News Network: És una iniciativa similar a Civil,
basada en la creació d’una xarxa de lectors, escriptors, revisors
i publicadors del web, amb l’objectiu de crear notícies rigoroses
de manera independent. El sistema és simple: els escriptors
envien les seves peces, els revisors comproven que segueixin
els principis periodístics establerts, i en el cas de fer-ho, es publiquen perquè els lectors puguin consumir-los.
Trive News: Més que una plataforma de publicació és una
xarxa de verificació de notícies que ja circulen per Internet.
Qualsevol pot sol·licitar que una sèrie d’investigadors avaluïn
la veracitat de qualsevol contingut, i un cop fet aquest treball,
la informació s’inscriu en una blockchain. Trive News compta
amb una extensió de Chrome que revela als seus usuaris si la
pàgina web en la qual està navegant ha estat investigada, i quin
ha estat el dictamen de l’aplicació. (Infografies: mip.umh)
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Titular
CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
Text ABRIL
VIVE LA MOTO BARCELONA
Ladillo
04 - 07/04
Text Saló de la Moto

COMIC BARCELONA
05 - 07/04
Saló Internacional del Còmic de
Barcelona
COSMOBEAUTY
06 - 08/04
Saló Internacional d'Estètica i
Perruqueria

PACGRAF CUBA
09 - 11/04
Saló Internacional d'Envasos,
Embalatges i Arts Gràfiques
(Cuba)
EURO-ELSO
10 - 13/04
Congrés Europeu de
l'Organització de Suport Vital
Extracorpori
ECOSALUD
12 - 14/04
Saló de la Salut i els Productes
Naturals
FERIA BEBÉ
13 - 14/04
Saló del Nadó i Noves Famílies
VALMONT BARCELONA BRIDAL
FASHION WEEK
23 - 28/04
Desfilades de Col·leccions de
Moda Nupcial. Saló Professional
de la Moda en Vestits de Núvia,
Nuvi, Festa, Comunió, Cerimònia
i Complements

SMART CITY EXPO BUENOS
AIRES
24 - 25/04
Congrés sobre Ciutats
Intel·ligents a Buenos Aires
(Argentina)

MAIG
HANDMADE FESTIVAL
BARCELONA
03 - 05/05
Una Experiència Única del Do it
Yourself
AUTOMOBILE BARCELONA
11 - 19/05
Saló Internacional de l'Automòbil
BARCELONA BUILDING
CONSTRUMAT
14 - 17/05
Saló Internacional de la
Construcció

12th EAMHID CONGRESS
23 - 25/05
Congrés de la Societat Europea
per a la Salut Mental en la
Discapacitat Intel·lectual
RETAIL&BRAND EXPERIENCE
WORLD CONGRESS
27 - 29/05
Saló Internacional del Retail
FREE FROM FOOD
28 - 29/05
Fira dels Aliments i Ingredients
"lliures de", Vegans, Orgànics i
Funcionals
HOSTELCUBA
28 - 30/05
Saló Internacional d'Equipament
per Hoteleria i Serveis Turístics
(Cuba)

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

SILACO-GEER
30/05 - 01/06
15è Congrés
Ibero-Llatinoamericà de Columna
i 33è Congrés Nacional de la
Societat Espanyola de Columna
Vertebral

JUNY
BIZBARCELONA
12 - 13/06
Solucions per a Pimes i
Emprenedoria
ITMA
20 - 26/06
Saló Internacional de Maquinària
Tèxtil

S.I.L.

26 - 28/06
Saló Internacional de la Logística
i la Manutenció
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Un estudi preveu que la tecnologia
ajudi els ciutadans a ser més
compromesos, però també més
informats i polaritzats
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

canvi, i la majoria no creu que tot serà bo. Tres de cada cinc
professionals de relacions públiques (61%) prediuen que les futures tecnologies de comunicació faran que el ciutadà mitjà s’hi
dediqui més. No obstant això, el mateix nombre (el 61%) creu
que el compromís es basarà en la desinformació, que gairebé
tres quartes parts (el 74%) creu que crearà una societat més
polaritzada. Els estudiants de relacions públiques són una mica
més optimistes: només un 43% prediu que els ciutadans estaran més mal informats en els pròxims cinc anys, mentre que el
53% diu que la societat estarà més polaritzada.
El nostre futur depèn de la nostra capacitat d’adoptar noves
eines tecnològiques per analitzar dades complexes, atraure
audiències diverses i mesurar l’impacte tangible. Tanmateix,
els comunicadors tenen una responsabilitat profunda d’emprar
aquestes eines per informar i educar amb precisió al públic i
denunciar els que no ho fan.

La majoria dels professionals de relacions públiques globals
enquestats a l’USC Annenberg Global Communications Report
de 2019 prediuen els propers anys que aportaran un canvi dramàtic a la indústria de la comunicació. El 84% considera que
les innovacions tecnològiques seran un potent motor d’aquest

Tot i que el nombre d’eines tecnològiques disponibles per a la
professió de relacions públiques està creixent de manera exponencial, pocs es consideren molt importants per a les tasques
de comunicació que s’estan realitzant. Els executius de les relacions públiques citen els serveis de seguiment dels mitjans
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de comunicació (el 44%), que des de fa molts anys s’han tingut
en compte com a eina de tecnologia més important per al seu
treball actual. Quan se’ls demana que prediuen el que serà més
valuós per al treball futur, l’escolta social (54%), l’anàlisi de llocs
web (54%) i la gestió de mitjans socials (51%) pugen al primer
lloc. Tot i que només el 18% de tots els executius de relacions
públiques creuen que la intel·ligència artificial serà una tecnologia molt important per a ells en el futur, prediuen el 35% de
la informació financera i el 30% de la cobertura esportiva serà
escrita per robots en cinc anys.
Els avenços tecnològics en la indústria de la comunicació també plantegen la qüestió de si les màquines o els éssers humans
seran més importants en el futur. Els participants de l’enquesta
van donar una resposta mixta. Mentre que gairebé la meitat
(47%) dels professionals de les relacions públiques van respondre: “El capital humà serà més important en els pròxims
cinc anys”, un altre 30% espera que tinguin igual importància.
Els estudiants prediuen que les màquines augmentaran: el 46%
diu que, en el futur, la tecnologia serà més important que els
humans en la indústria de la comunicació, mentre que només
el 32% diu el contrari.

La nostra feina dels professionals de relacions públiques és crear
relacions entre empreses, marques i persones. RRPP i Comunicació ofereixen una visió inigualable dels elements de la connexió humana. Cal saber escoltar i explicar històries. La tecnologia
millorarà aquestes habilitats, però mai no les reemplaçarà.
El quart estudi anual, publicat el 28 de març pel Centre de Relacions Públiques de la USC a la USC Annenberg School for
Communication and Journalism, és una enquesta integral de
més de 2.100 líders de relacions públiques, directors generals
i estudiants de tot el món. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia NOTA: Us oferim l’informe Global Communications del Centre
de Relacions Públiques de la USC només CLICANT AQUÍ

La patronal de la premsa xoca amb
els sindicats en la primera negociació
del nou conveni
L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) i els sindicats de
periodistes han començat a negociar el nou conveni col·lectiu
estatal de premsa diària després de perdre la seva vigència
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l’anterior, el passat 31 de desembre. La primera trobada, celebrada el passat 26 de març, no ha pogut sortir des de posicions
més allunyades.
Els sindicats presents a la taula de negociació -Comissions
Obreres (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i Confederació Intersindical Galega (CIG) - han qualificat aquest primer acostament
amb la patronal de la premsa de infructuós. Abans de seure a
negociar, la part social, en representació d’aquells mitjans que,
davant l’absència d’un conveni propi el col·lectiu, havia proposat millorar les relacions laborals de la professió després d’una
dècada de tisorades.
En concret, plantejaven adaptar les taules salarials a l’última
pujada del Salari Mínim Interprofessional, a més d’un increment
del 3%, millorar la compensació per festiu treballat i percepció
de plus dominical, o la supressió de les categories d’auxiliar i
ajudant de redacció, que a la pràctica es fan servir per tenir a
periodistes amb sous més baixos que els d’un redactor.
Segons informen els sindicats, l’AMI no considera assumibles
aquestes mesures. “Pretén empitjorar encara més les dures

condicions laborals i econòmiques dels treballadors afectats pel
conveni, amb propostes com augment de jornada, supressió
dels pocs complements que contempla el text en vigor i una
major flexibilitat per contractar i aplicar desvinculacions salarials que permetin pagar sous més baixos”, expliquen en una
nota informativa.
Davant d’aquesta postura, demanen a la patronal que reflexioni “ara que els editors presumeixen de l’augment d’ingressos
per la via digital i donen per segura la transformació del negoci
després de més d’una dècada de crisi”. Així doncs, la part sindical no només considera que les primeres mesures presentades
estan lluny de satisfer les seves expectatives, sinó que veuen
com “una broma que la patronal vulgui utilitzar la negociació per
reduir a la mínima expressió un conveni que ja és de mínims”.
Fonts del sector apunten que les dues parts discrepen en tots
els punts i mentre la patronal no respongui a la seva oferta no
s’asseuran a negociar.
La representació dels treballadors critica que la taula de salaris
està molt allunyada de la que “paguen des de fa anys algunes
de les empreses editores associades d’AMI”. I posen com a
exemple Prisa, que al desembre va acordar una pujada salarial
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del 2% per als treballadors amb sous anuals inferiors a 40.000
euros; Vocento, que aplicarà les clàusules automàtiques de revisió salarial en els seus convenis, o Unidad Editorial, que abonarà a la seva plantilla una paga variable per haver aconseguit
els pressupostos del grup previstos per 2018. (Font: Dircomfidencial)

“El periodisme ha de fer visible
l’invisible i explicar el que calla”

“ interessos que beneficien a un grup, no a la majoria”. “El periodisme transforma la societat fent que la gent sàpiga el què
passa, perquè no deixar saber és sempre una forma de domini”,
ha contestat l’ex reportera catalana, que va ser corresponsal de
TVE a un gran nombre de països, a preguntes d’Antonia Sánchez, sotsdirectora de La Voz de Almeria, durant l’homenatge
que ha rebut a la Universitat d’aquella ciutat andalusa, en el
transcurs del IV Congrés Internacional Dones, Cultura i Societat ‘Repensant el món des d’una perspectiva feminista.
Calaf, als seus 73 anys i ja jubilada, ha tornat a expressar a
Almeria el seu pessimisme per l’esdevenir del periodisme -ha
dit en alguna ocasió, fa alguns anys, que era a la UVI- i tot i que
encara no ha certificat la seva defunció, sí que ha apuntat que
“la qualitat de la informació és cada vegada pitjor”, cosa que, al
seu entendre, arriba a posar en risc a la Democràcia.

La periodista barcelonina Rosa Maria Calaf ha assegurat a la
UAL que el compromís del periodisme és “fer visible l’invisible
i explicar el que calla”, perquè en la major part dels casos, qui
intenta que alguna cosa no es vegi o no es compti, ho fa per

Donada la matèria sobre la qual versava el congrés, Rosa Maria Calaf va analitzar el paper de la dona en la premsa i en el
periodisme actual. Tot i ressaltar que ja estan superades moltes
traves del passat, va assegurar que “les dones encara no estan
on haurien de ser”, referint-se a la baixa presència femenina
en llocs de “direcció i opinió” en els mitjans de comunicació,
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és a dir, “en els espais on es decideix del que parlem i de com
ho vam parlar”. “El problema -va afegir-, és la facilitat d’accés”.
També va criticar els prejudicis que encara existeixen respecte al culte a la joventut i l’aspecte físic, sobretot a la televisió.
“Moltes dones que fan un treball fantàstic i tenen una presència
física agradable hi són perquè tenen aquesta aparença”, i s’ha
mostrat convençuda que “si no la tinguessin, no estarien encara
que ho fessin igual de bé”. En aquest culte per la imatge, es va
referir igualment a l’ús de figures mediàtiques en la política o el
periodisme, una cosa que suposa, ha dit, “trivialitzar i ‘espectacularitzar’ una cosa molt important”. (Font: La Voz de Almeria/
Miguel Cabrera – foto: El Obrero)

Ymedia Vizeum presenta el Mapa de
Mitjans 2019
Ymedia Vizeum ha publicat el Mapa de Mitjans de Comunicació
a Espanya 2019 , que enguany compleix la seva desena edició.
El Mapa de Mitjans 2019, desenvolupat per Ymedia Vizeum, és
una eina de consulta que recull els principals Grups de Comunicació i les 500 companyies de major facturació que operen al
nostre país.

Juntament amb l’edició en paper, ja està també disponible una
versió en línia. Al costat de l’entramat de grans companyies de
comunicació, es recullen els principals desenvolupaments dels
grups de comunicació que operen a Espanya i la informació
sobre facturació de les societats holding i de les seves filials.
El mapa ofereix una representació de l’escenari mediàtic espanyol al començament de l’exercici, que es caracteritza, com
en els darrers anys, pel gran desenvolupament assolit pel sector televisiu i per l’expansió del món digital, sobre els quals, a
més de l’actualització de les companyies que operen al mercat,
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s’ha introduït, com a novetat, la diferenciació d’aquells mitjans o
plataformes que compten amb serveis digitals de pagament, ja
siguin publicacions que han aixecat paywalls en els seus llocs
a la xarxa (com han fet diversos diaris de Vocento i de Premsa
Ibèrica o la revista Hola), però també aquelles plataformes de
televisió per internet només per a abonats. Al mapa es recullen
també els mitjans presents en els sectors de la ràdio, la premsa
diària i les revistes que tenen una presència significativa, tant
en termes d’audiència i venda, com pel seu paper com a suports publicitaris.
NOTA: Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir gratuïtament al mapa de Mitjans 2019 de Ymedia des d’aquest enllaç.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Ymedia Vizeum)

Hearst Espanya acomiada als
periodistes que integraven la seva
delegació a Barcelona
Hearst Espanya ha comunicat a la plantilla que acomiada a tots
els periodistes de la delegació de Barcelona. Aquesta decisió
provocarà al voltant de 7 acomiadats, entre els quals destaca

el de Joana Uribe, que porta més de dues dècades en la companyia i que actualment exercia com a directora editorial de
la delegació catalana. Després d’aquesta dura mesura, només
seguiran amb el seu lloc diversos components de l’equip comercial, un informàtic i un documentalista.
Aquest és l’últim pas d’un camí que va començar el passat estiu, quan Hearst va decidir clausurar la redacció barcelonina de
Fotogramas, una de les seves principals publicacions, i moure
tota la seva producció a Madrid. Aquesta mesura va comportar
l’acomiadament de vuit periodistes, entre els quals es trobaven professionals tan reconeguts com Pere Vallin o Roger Salvans, que van rebutjar la proposta de traslladar-se a la capital
d’Espanya.
Hearst Espanya és la editora de capçaleres com Car and Driver, Esquire, Diez Minutos, Qué me dices!, Elle, Fotogramas,
TP, Micasa, Casa Diez, Cosmopolitan o Quo, entre altres publicacions. La companyia va ampliar el seu catàleg fa dos mesos,
quan Motorpress Ibèrica va traspassar a l’editora Men’s Health
i Runner s World després de posar un ERO en marxa. (Font:
Prprensa)
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El Mundo, condemnat a admetre en la
seva plantilla a diversos freelance
El Jutjat del Social número 40 de Madrid ha condemnat al diari
El Mundo i a diverses empreses del Grup Unidad Editorial a integrar a quatre fotoperiodistes en la seva plantilla. La magistrada encarregada del cas entén que al contrari del que sostenia el
diari, sí que existeix una relació laboral entre el mitjà de comunicació i els treballadors, que exercien com a falsos autònoms
des entre 12, i 25 anys.
En la sentència emesa, la jutgessa responsable del cas considera provat que els quatre fotògrafs que havien denunciat la
seva situació laboral amb el diari El Mundo i diversos dels seus
suplements, s’han ocupat de la cobertura de les informacions
des de la secció de fotografia de l’empresa i no per iniciativa
pròpia.
Un dels arguments que han tingut especial pes en aquesta decisió és el fet que els treballs d’aquests quatre freelance quedaven en poder del departament de documentació d’Unidad Editorial i podien ser publicades en qualsevol dels diaris i revistes de

la companyia. A més, la disponibilitat dels treballadors era plena
i estava destinada a la cobertura dictada per Unidad Editorial:
“Els demandants estan disponibles les 24 hores del dia per si
sorgeix algun esdeveniment al qual acudir. Teòricament poden
rebutjar encàrrecs, però en la pràctica només els rebutgen per
causes justificades com ara malaltia o problemes familiars, ja
que el rebuig de l’encàrrec suposava la fi de la relació amb
l’empresa”, argumenta la magistrada. (Font: Prnoticias)

Antonio Asensio (Zeta), citat a
declarar per l’espionatge a Pablo
Iglesias
El Jutjat Central d’Instrucció Número 6 de l’Audiència Nacional
ha citat a declarar el president del Grupo Zeta, Antonio Asensio
per a demanar un testimoni que forma part de la investigació
sobre l’espionatge del líder de Podemos, Pablo Iglesias que
hauria dut a terme la pròpia policia. Asensio està obligat a dir la
veritat després que Iglesias expliqués a l’instructor dels fiscals
Anticorrupció que la targeta SIM del mòbil robat a una de les
seves assessores, se la va proporcionar el mateix Asensio. Una
targeta que contenia informació de membres de la formació,
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domicili, així com fotografies comprometedores i converses privades del secretari general de Podemos.
La història investigada s’emmarca en l’any 2016 quan va tenir
lloc el robatori del mòbil. No obstant això, temps després, part
del contingut d’aquesta targeta va ser trobat en les entrades
de registres de la Unitat d’Assumptes Interns de la Policia després dels registres en els habitatges de l’ex comissari Villarejo.
(Font: El Independiente)

La Generalitat licita el seguiment de
mitjans audiovisuals, digitals i xarxes
socials
El Departament de la Presidència ha obert el procés de licitació
per adjudicar el servei de seguiment diari de mitjans audiovisuals, premsa digital i xarxes socials, el qual es materialitzarà
en el proveïment de continguts en format de vídeo, àudio i/o
text, per a la Direcció General de Comunicació. El pressupost
de licitació és de 48.744 euros (sense IVA) per un contracte fins
al 31 de desembre (prorrogable pel mateix termini). El període
per presentar ofertes finalitza el 12 d’abril.

La licitació consta de tres lots: Canals de televisió i ràdio (amb
un pressupost de licitació màxim de 14.994 euros): TV3, 3/24, laSexta, Telecinco, Antena 3, Cuatro, TVE 1, 8tv, Catalunya Ràdio,
RAC1 i Cadena SER.
Premsa digital (11.250 euros): anoiadiari.cat, aquibergueda.cat,
ara.cat, aue.cat, capgros.com, castellvilarenc.info, diarimaresme.
com, diario16.com, eixdiari.cat, el3devuit.cat, el9nou.cat, elbaix.
cat, elconfidencial.com, eldiario.es, elespanol.com, elllobregat.
com, elmon.cat, elnacional.cat, elperiodico.cat, elpuntavui.cat,
elter.net, elvallenc.cat, infoanoia.cat, isabadell.cat, lamanyana.
cat, larepublicacheca.cat, lavanguardia.com, liniaxarxa.cat, lleidadiari.cat, llobregatdigital.cat, manresadiari.cat, naciodigital.cat,
noticiestgn.cat, novaconca.cat, onabages.cat, onamoianes.cat,
pirineustv.cat, publico.es, radioseu.cat, regio7.cat, reusdigital.cat,
revistacambrils.cat, segre.com, somvalles.cat, tarragona21.com,
tarragonadigital.com, tarragonaradio.cat, totsantcugat.cat, tottarragona.cat, veuanoia.cat, viurealspirineus.cat, capgros.com, radioseu.cat, vilaweb.cat, The Wall Street Journal, The Washington
Post, New York Times, Financial Times, The Guardian, The Times,
Le Monde, Le Figaro, Libération, Il Corriere de la Sera, La Reppubblica, La Stampa, Irish Times, Diario de Noticies, La Tribune
de Genève, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung.
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Xarxes socials (22.500 euros): Twitter, Instagram i Facebook.
No hi ha limitació d’adjudicació de lots a un mateix licitador.
Amb els continguts proporcionats per l’adjudicatària, la Direcció General de Comunicació del Govern elabora reculls propis,
els quals distribueix entre els diferents departaments per a ús
exclusiu intern i amb caràcter no comercial. (Font: Gencat.cat)

La Diputació de Lleida licita el
servei de comunicació i premsa
d’esdeveniments
La Diputació de Lleida ha obert el procés de licitació per adjudicar
els serveis de producció i difusió de continguts informatius dels esdeveniments i actes (culturals, esportius i turístics) organitzats per
l’ens supramunicipal i els seus organismes autònoms per als diferents mitjans de comunicació. El pressupost màxim de licitació és
de 45.360 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 16 d’abril.
Els treballs a realitzar inclouen l’elaboració de notes de premsa d’esdeveniments, la producció de fotografies i material au-

diovisual, l’edició de talls de veu, l’adaptació dels continguts a
les xarxes socials, la gestió de rodes de premsa, la cobertura
d’esdeveniments, i l’atenció als mitjans, entre d’altres. (Font:
Comunicació 21)
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La “Generation Mute”, la protecció de
dades, WhatsApp i els assistents de
veu, protagonistes de 2018
Per Fundación Telefònica

En concret, més de la meitat dels consumidors espanyols, el
57%, se senten còmodes en general amb l’ocupació de les seves dades personals per obtenir experiències hiperpersonalitzades en els serveis . A més, els usuaris espanyols són reticents a cedir les seves dades per rebre ofertes personalitzades
de productes i serveis: només un 1,5% de la població ho faria i
un 4,2% cediria les seves dades a canvi de diners.
Intel·ligència Artificial i Internet de les Coses.- La Intel·ligència
Artificial també arriba a l’Estat espanyol de la mà de la hiperconnectivitat. Espanya ja compta amb una xarxa de ciutats
intel·ligents que s’estén a 65 ciutats, entre elles Barcelona, que
acaba de ser escollida, al costat de Singapur i Londres, com una
de les ciutats més intel·ligents del món.

Segons l’informe La Societat Digital a Espanya 2018, que edita
Fundación Telefónica, el 82,9% de la població espanyola considera que la privacitat de les seves dades a la xarxa és molt
important, xifra que suposa un descens, enfront del 87% 2017.

L’any 2018 va ser també el dels assistents de veu per a Espanya: tot i que han existit des de fa anys, l’arribada d’Aura de Telefónica, Amazon Echo i Google Home, prometent una veritable
intel·ligència artificial capaç d’ajudar a l’usuari, ha revitalitzat el
mercat.
D’altra banda, l’informe assenyala que a Espanya hi ha almenys 10.000 llocs de treball sense cobrir en el sector digital
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per falta de perfils qualificats: enginyers de programari i programadors full-stack; especialistes en big data, business intelligence i tractament de dades; dissenyador visual d’interfícies
(UI) o d’experiència d’usuari (UX), enginyers especialitzats en
robòtica i experts en metodologies agile, etc.

L’ús diari de la missatgeria instantània gairebé duplica al de
trucades per mòbil i fix. Per el 95,1% de la població espanyola
la missatgeria instantània és el canal preferit per comunicarse, per sobre fins i tot de la comunicació en persona, que es
redueix al 86,60%.

Arriba la “Generation Mute”: la missatgeria instantània com a
preferència.- Segons l’informe, a Espanya la gent cada vegada
parla menys per telèfon i utilitza cada vegada més les aplicacions
de missatgeria instantània (WhatsApp, Facebook Messenger o
Telegram), que creix de manera imparable com a primera forma
de comunicació. De fet, l’ús diari de la missatgeria instantània
gairebé duplica al de trucades per mòbil i fix, i un 60% de la població envia missatges instantanis diverses vegades al dia, mentre que un 24% diu per mòbil i només un 12% pel fix.

Món audiovisual: la Smart TV, les fake news i les deep fake.Tres fites de 2018 reflecteixen el profund canvi experimentat
per la televisió a Espanya: una de cada tres llars connectades a Internet contracta plataformes de pagament per veure
continguts audiovisuals en línia; comença a igualar el temps
que els espanyols passen davant de la pantalla de televisió i el
que passen davant un altre dispositiu, ja sigui mòbil o tauleta; i
l’increment exponencial de l’ús de la televisió en format Smart
TV per accedir a internet. El primer trimestre del 2018 es va
tancar amb 6,7 milions d’abonats a la televisió de pagament,
segons dades de la CNMC. La televisió IP (per Internet) es va
consolidar com la majoritària, amb 4,1 milions d’abonats.

Aquest ús és especialment significatiu en el cas dels joves: de fet,
comença a parlar-se en el món anglosaxó de la “Generation Mute”,
caracteritzada per la seva preferència per la missatgeria instantània en lloc de la trucada telefònica tradicional i les seves habilitats
per treballar i col·laborar en temes virtuals. En 2018, el 96,8% dels
joves espanyols entre 14 i 24 anys va utilitzar el WhatsApp com a
canal preferent per comunicar-se amb familiars i amics.

Les notícies falses of Lake news van seguir sent protagonistes
en 2018. Les noves tecnologies han adquirit una capacitat de
propagació i un impacte viral impensable fa uns anys i que afecta diversos àmbits, inclòs el desenvolupament de les eleccions
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en països democràtics. L’any passat, diversos analistes van
advertir del perill d’aplicar la intel·ligència artificial per fabricar
notícies falses en format audiovisual, el que es va batejar com
deep fake o mentides profundes: una sèrie d’algoritmes que es
coneixen com a models generatius ja són capaços de generar expressions i gestos facials per simular intencionadament
discursos que no existeixen. (Infografia: Fundación Telefónica)
NOTA: Us oferim l’informe complet de la Fundación Telefónica,
només cal CLICAR AQUÍ

Els diaris digitals que han aconseguit
evolucionar a un model de pagament
A les redaccions de no pocs diaris i revistes online es planteja
la possibilitat d’evolucionar cap a un model de negoci basat en
les subscripcions de pagament en detriment dels ingressos per
anuncis de publicitat. Aquest canvi d’estratègia, que implica la
creació d’un contingut prou valuós perquè els lectors vulguin
pagar per ell, ja s’ha implementat en algunes de les grans capçaleres a nivell mundial.

La infografia d’Statista que acompanya aquesta informació
mostra aquelles que, segons un estudi de l’associació de mitjans FIPP, realitzat per segona ocasió i publicat a finals del mes
de març, han aconseguit un major abast en nombre d’usuaris.
Tal com va succeir en l’edició anterior, el rànquing l’encapçala el
New York Times, amb 3.300.000 abonats digitals, 500.000 més
que el 2018. (Font i gràfic: Guadalupe Moreno-Stadista)
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Facebook podria pagar als editors per
posar les seves coses en una secció
de notícies dedicada

Més d’un any després d’anunciar que Facebook tindria menys
notícies, Mark Zuckerberg diu que té una nova idea: vol crear
una secció de la seva xarxa social que es dedicaria a “notícies d’alta qualitat” i que pot pagar als editors que comparteixin
coses allà. Facebook “podria tenir una relació directa amb els
editors per assegurar-se que el seu contingut estigui disponible, si és realment un contingut de gran qualitat.” Zuckerberg
va presentar la idea en una conversa amb el conseller delegat
d’Axel Springer, Mathias Döpfner, que Facebook ha enregistrat

i publicat aquí. És a dir: Zuckerberg està parlant de pagar als
editors algun tipus de llicència.
“Definitivament, això és una cosa que crec que hauríem de pensar aquí, perquè la relació entre nosaltres i els editors és diferent en una superfície on mostrem el contingut sobre la base
de creure que és un contingut de qualitat i fiable”, va dir Zuckerberg a Döpfner. Sembla que la pestanya de notícies serà
gratuïta per als usuaris
Aquest és un eix important per a Facebook, que ha provat diverses estratègies de treballar amb editors de notícies, però
amb poques excepcions no els ha pagat directament pel seu
contingut. Aquesta vegada, Zuckerberg no suggereix que Facebook posi en quarantena totes les novetats a la nova pestanya;
en canvi, crearia una secció per a persones que vulguin utilitzar Facebook com a lector de notícies dedicades, comparant-lo
amb la pestanya de vídeo dedicada que Facebook ha acumulat
en els darrers anys.
Facebook no s’ha compromès amb la idea de pagar directament als editors i, finalment, pot acabar intentant atraure’ls amb
ingressos publicitaris, reforçats amb garanties mínimes, segons
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una font de Facebook, que diu que la companyia espera tenir
la pestanya de notícies disponible a finals de 2019. (Font: Recode – foto)

Mark Zuckerberg demana una
regulació global sobre les empreses
d’Internet
En un treball publicat al Washington Post, Zuckerberg va exposar el que considera necessari per a la regulació en quatre
àrees clau: contingut nociu, integritat de les eleccions, privadesa i portabilitat de les dades. En general, argumentant per
“un enfocament més estandarditzat” entre empreses, sembla
que fa més del que fa Facebook, incloent publicar informes de
transparència regulars sobre l’eliminació de continguts nocius.
Alguns estan veient això com una manera per a Facebook
d’avançar-se a la regulació establint l’agenda, mentre que altres es pregunten perquè el propi Facebook no ha fet més per
implementar proteccions en aquestes àrees.
Més informació a Axios Media, cliqueu en aquest enllaç (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Pacte d’Estat sobre Blockchain
Per primera vegada, PP, PSOE, Podemos i Ciudadanos es comprometen a impulsar blockchain mitjançant un pacte d’Estat. Va
succeir en el decurs del meetup organitzat al costat de Álvaro
Cobarro Larragán. Dit pacte d’Estat inclouria a la resta de tecnologies que conformen la Quarta Revolució Industrial: Big Data,
Internet de les coses, Intel·ligència Artificial o robòtica. També,
en el cas d’arribar a governar, Teodoro García Egea, Francisco
Polo, Jorge Uixó i Ignacio Gomá Garcéses van comprometre’s a
posar en marxa el Sandbox i van mostrar la seva conformitat a
afavorir la licitació de contractes públics dins d’una xarxa blockchain, així com altres processos que donin més transparència i
ajudin a una millor gestió de la cosa pública.
Respecte al criteri seguit per Hisenda per a la tributació de la
moneda digital, els quatre es van comprometre a estudiar una
nova fórmula que no se cenyeixi a la tributació per transacció.
El debat, que va congregar a gairebé un centenar de persones,
moltes d’elles destacats membres de l’ecosistema blockhain,
va arribar a ser trending topic a Espanya, prova del gran interès
que suscita blockchain. (Font: comunicablockchain)
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NOTA: Trobareu tota la informació sobre aquest meetup en
aquest video.

Les principals curiositats dels
internautes espanyols

pels espanyols durant l’any 2018. La investigació s’ha estès a
altres països de la Unió Europea, entre els quals hi ha França,
Itàlia i Regne Unit. Amor, Bitcoin, NIF, Brexit i moció de censura,
VPN (Virtual Private Network), feixisme, feminisme, fibromiàlgia
i substantiu són els deu termes que més curiositat han generat
a Espanya l’any passat.
La política també ha atret l’interès dels espanyols, així com temes de tall social a 2018. Així es dedueix de l’anàlisi de SEMrush, que reflecteix que alguns dels termes més buscats des
de Google Espanya el 2018 van ser Brexit, moció de censura,
feixisme i feminisme, temes altament comentats en els mitjans
i xarxes socials l’any passat.

SEMrush, proveïdor de dades de màrqueting en línia, ha analitzat les definicions de les paraules més buscades a Google

A Espanya l’”amor” s’eleva sobre la resta dels termes més buscats pels espanyols en 2018. Segons revela l’anàlisi, ha estat a
l’Estat espanyol, on la paraula amor s’ha posicionat en primer
lloc, molt lluny d’Itàlia on la paraula no apareix si més no entre
les 100 primeres recerques escollides pels italians. Entre les paraules que més interès a la seva definició desperten, SEMrush
ha revelat que els temes d’actualitat social i econòmica centren
l’interès dels internautes espanyols, sent Brexit o Bitcoin algunes
de les paraules que ocupen els primers llocs de la taula.
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A Itàlia, les inquietuds desapareixen molt lligades als temes
d’autoconeixement i benestar: somnis, resiliència i empatia
ocupen les primeres posicions del rànquing de les recerques.
En canvi als francesos els agraden els conceptes molt filosòfics
i de societat: són els que semblen haver-los interessat l’any
passat segons es dedueix de l’anàlisi; el 80% de les paraules
més buscades estan relacionades amb aquests temes: Empatia, resiliència, ètica, desenvolupament, sostenible, laïcisme,
procrastinació i pragmàtic. D’altra banda, durant l’any passat
els anglesos semblaven particularment interessats en temes financers, les paraules salari mínim i bitcoin lideren el rànquing;
són qüestions sobre l’idioma i la gramàtica que han preocupats
als anglesos també: substantiu, verb i adverbi sent part de les
definicions més buscades.
Si bé, cada país dels analitzats en la mostra reflecteix diferents
interessos sobre molt diversos temes hi ha un concepte que
agermana gairebé tots ells; la paraula “empatia”, que apareix
entre les 60 definicions amb més cerques a tots els països estudiats, a excepció del Regne Unit, on aquest terme no apareix ni
tan sols en el rànquing de les 100 definicions de paraules més
buscades. (Font: Marketing News – infografia: SEMrush)

Unitat Editorial llança PIXEL,
plataforma de tecnologia i innovació
Unitat Editorial llança PIXEL, el nou espai d’informació especialitzada en tecnologia i innovació del grup. Amb aquest projecte, totes les informacions, reportatges, vídeos i altres continguts editorial del grup sobre aquesta matèria quedaran dins
d’aquesta plataforma transversal, integrada en els tres diaris
d’Unidad Editorial: Expansión. El Mundo i Marca.
Aquesta iniciativa pretén aglutinar i donar la màxima visibilitat
als continguts sobre tecnologia i innovació dels periodistes especialitzats que, fins ara, elaboraven les seves informacions
per a diferents seccions i projectes editorials dins del grup. Així,
PIXEL busca convertir-se en un projecte de gran volum i valor
afegit tant per als lectors com per als anunciants interessats
en aquest tipus de temes. La vocació de la nova plataforma és
la de ser una secció variada, amb continguts que van des de
la presentació i l’anàlisi dels nous productes tecnològics que
apareixen al mercat (smartphones, ordinadors, perifèrics, videojocs, programari...), amb trucs per treure’n el major profit,
fins a consells sobre ciberseguretat, passant per reportatges
sobre líders i projectes empresarials del sector.
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PIXEL està estructurat en cinc seccions: Gadgets, Trucs, Videojocs, Creadors i Innovació, que combinaran el màxim rigor i
la major claredat amb l’objectiu de convertir PIXEL en el full de
ruta perfecta perquè qualsevol pugui moure sense problemes
entre la creixent complexitat del món tecnològic.
Per això, el projecte té com un dels seus senyals d’identitat la
utilització d’un ampli ventall d’eines audiovisuals: infografies interactives, vídeos i un podcast setmanal que s’emetrà els dissabtes a la nit dins de la programació de Ràdio Marca per després
bolcar-lo en les diferents plataformes de podcasting: Ivoox, iTunes, Google Podcast, etcètera. Pel que fa als vídeos, a més
del repositori de la pròpia web, la plataforma comptarà amb el
seu propi canal a Youtube, en què tindran cabuda reviews de
productes tecnològics i videojocs, anàlisi de temes d’actualitat i
emissions en directe, entre d’altres. (Font: Expansión)

Neix Verificat, el fact-checking català
Coincidint amb l’International Fact-Checking Day s’ha llançat
Verificat, la primera plataforma catalana contra la desinformació. El Col·legi de Periodistes de Catalunya col·labora amb

Verificat, la primera plataforma de fact-checking de Catalunya,
amb la voluntat d’esdevenir un objectiu de gremi. Aquest és
un projecte periodístic independent i sense ànim de lucre que
vol combatre la desinformació: tant la que circula a les xarxes
socials com la que es difon des de l’àmbit polític. Verificat neix
amb la intenció de ser un espai de discussió saludable per a
tota la societat catalana i un punt de trobada entre periodistes
i mitjans de comunicació, organitzacions de la societat civil i
qualsevol entitat que comparteixi la preocupació per la desinformació.
El primer repte de Verificat seran les eleccions municipals de
Barcelona. Durant tres mesos, es dedicaran a verificar si les
declaracions dels candidats a l’alcaldia es basen en fets i xifres
reals. En paral·lel, s’intentarà frenar la propagació a les xarxes
socials de notícies falses, fotografies, memes i qualsevol contingut emès amb la intenció de confondre o manipular l’electorat
català en tot el seu conjunt.
La metodologia és molt senzilla. L’equip de Verificat analitzarà
tant el discurs polític com el soroll que circula a les xarxes (textos, àudios, vídeos o memes) que tinguin interès públic, que
puguin ser verificables i que s’hagin viralitzat. Els usuaris po-
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dran enviar tot aquell material al número de Whatsapp (666 38
26 94). (Font: CPC)

Els lectors de pagament del FT
superen la fita d’un milió

El Financial Times ha publicat algunes notícies econòmiques
positives, que van concebre després que el nombre total de
lectors de pagament superés el milió per primera vegada. El
director general, John Ridding, ha comentat a les mateixes
pàgines del diari: “Hem aconseguit aquest registre desenvolupant una estratègia guanyadora, compartida i recolzada pels
nostres propietaris Nikkei, que ara mateix compten amb més
de 650.000 subscriptors digitals. Pioners en un model de subs-

cripció i d’invertir en transformació digital, hem demostrat que
el periodisme de qualitat pot ser un negoci de qualitat i en creixement.
En un correu electrònic al personal, el conseller delegat de FT,
John Ridding, va escriure: “Estimats, ho hem fet. El 2015 vam
establir l’ambició d’aconseguir un milió de lectors de FT de pagament per al 2020. Ens complau afirmar que, en els darrers
dies, hem superat la fita d’un milió i ho hem fet abans del previst”.
Des de fa 13 anys -després que el FT es convertís en un dels
primers títols per introduir un paywall el 2002- les subscripcions
digitals van augmentar més de tres quartes parts de la circulació de FT, amb un 70% dels lectors de fora del Regne Unit.
Al final d’aquest mes, la seu de FT tornarà a la seva històrica
casa de Bracken House, a la ciutat de Londres, després d’haver
deixat les seves instal·lacions actuals a One Southwark Bridge,
per estar preparats per l’arribada de WPP, el gegant de la publicitat que està en negociacions avançades per comprar la seu
del Financial Times per més de 90 milions de lliures esterlines.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: The Guardian)
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La inversió a internet arribarà al 49%
del total mundial el 2021
Per Marketing News

D’acord amb les previsions d’inversió publicitària mundial publicades per Zenith, la destinada a internet impulsarà un creixement del 4,7% durant aquest any, set dècimes per sobre de
les estimacions fetes el passat mes de desembre. Per als dos
anys successius, Zenith pronostica un creixement de 4,6%, de
manera que el 2021 la inversió a internet arribarà al 49% del total a escala global, amb una xifra de 329.000 milions de dòlars.
En 2018, la publicitat a internet va créixer un 16%, quatre punts
per sobre de l’estimada inicialment per Zenith, amb una xifra
total de 246.000 milions de dòlars. El creixement, s’indica, està
sent impulsat per la sinergia de canals de vídeo en línia i xarxes
socials, per als que s’esperen creixements del 19% i el 14%
anuals fins 2021, respectivament. Mentrestant, les estimacions
de creixement per a la publicitat display en el seu conjunt (que
inclou, a més, banners), creixerà un 13% a l’any, mentre que la
recerca paid i classificats ho faran a mitjana del 7% anual.

Indiquen els responsables de l’estudi que els Estats Units serà,
“amb molt, el major contribuent al creixement de la inversió global entre 2018 i 2021, afegint 32.000 milions de dòlars al mercat. Xina ocuparà el segon lloc, sumant 16.000 milions, i l’Índia
la tercera posició, afegint 5.000 milions “.
D’altra banda, l’informe indica també que una gran part del creixement de la publicitat a internet prové actualment de petites
empreses, com botigues locals, restaurants i negocis associats a oci i temps lliure. “Plataformes com Google i Facebook
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s’han fet accessibles a moltes petites empreses per primer cop,
a l’oferir eines senzilles d’ús per crear anuncis i administrar
campanyes, proporcionant així l’orientació que necessiten per
arribar als seus clients potencials i aconseguint una conversió
eficaç. La publicitat des de petites empreses s’està elevant des
d’una base molt baixa cap a una participació del mercat publicitari que reflecteix millor la seva contribució a l’economia: en
la majoria dels països, les petites empreses suposen la meitat,
o més, del PIB i una major proporció de l’ocupació. Aquestes
empreses no necessiten fer servir els mitjans de comunicació
per aconseguir awareness. De fet, el target sol ser tan concret,
per la seva geografia o afinitat, que l’ús dels mitjans de comunicació seria un malbaratament”.
També adverteix l’informe que les digital challenger brands
“Estan utilitzant la tecnologia per sacsejar totes les categories,
utilitzant capital risc per finançar campanyes de sensibilització
amb focus en el digital. Aquestes marques són, o pretenen ser,
prou grans com per necessitar una exposició a escala per guanyar nous clients i incrementar la seva participació en el mercat.
Aconseguir això de forma online requereix d’una estratègia diferencial. Social vídeo combina un ampli abast, un focalització
precisa i una creativitat d’alt impacte, però la capacitat de re-

tenir l’atenció és notòriament escassa, amb una mitjana limitat
de només un parell de segons. Les marques aconsegueixen
awareness a través d’exposicions breus i freqüents, i fan ús de
la personalització per fer que els anuncis siguin més rellevants,
captant i mantenint l’atenció dels usuaris “.
Digital i convencional
En aquest sentit, recorden els responsables de l’informe que les
marques més disruptives en l’entorn digital no basen la seva activitat publicitària únicament en aquest canal, sinó que són destacats
anunciants dels mitjans convencionals, especialment en televisió
i exterior, fins al punt que “l’aportació d’aquestes marques natives
digitals està ajudant a reforçar la inversió publicitària global en televisió, que roman estable malgrat les ràpides disminucions de la
dada de visualització de televisió en mercats clau com els Estats
Units i la Xina”. Segons les seves previsions, la publicitat en televisió lineal creixerà un 0,7% anual fins a 2021 (les dades relatives a
la TV digital s’inclouen la dada global d’internet).
Mentrestant, l’informe espera un creixement de 4.400 milions de
dòlars entre 2018 i 2021 per a la publicitat exterior (per sobre de
la dada dels 3.700 milions de la televisió), com a conseqüència
de la digitalització i la incorporació de la venda programàtica.
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Per contra, la publicitat impresa en descens: es reduirà en
5.000 milions de dòlars entre 2018 i 2021 en revistes, i en 6.300
milions en diaris. La caiguda global en tots dos suports ha estat
del 24% i 13%, respectivament, entre 2013 i 2018 (la publicitat digital d’aquestes capçaleres s’inclou en la dada d’internet).
(Gràfic: Zenith Media)

Com inverteix cada sector en
publicitat?

L’agència de consultoria estratègica i gestió integral de mitjans
Neuromedia ha realitzat un estudi que compara la inversió publicitària i el record, segmentant-lo per sectors d’activitat empresarial de les marques analitzades. Conèixer la manera en
què cada sector ha invertit en publicitat al llarg dels últims dos
anys, ha permès extreure línies de tendència en alguns casos
i detectar variacions en l’estacionalitat de les inversions en altres.
En l’estudi es constaten canvis en el mix de mitjans en alguns
sectors, que han afavorit la seva capacitat de ser recordats pel
consumidor, enfront d’altres sectors en què hi ha una alta concentració publicitària. Segons indica Núria Pelarda, responsable
del departament d’investigació de l’agència, “l’alta concentració
de publicitat en Televisió del sector Alimentació (84%), Bellesa
(76%) o Salut (77%) és una de les raons darrere dels menors
nivells de record que aquests sectors tenen enfront d’altres en
què el mix de mitjans és més equilibrat com: Automoció, Distribució i Restauració, Cultura o Tèxtil”.
Com a exemple, el sector tèxtil té la millor relació entre inversió
i record entre tots els sectors i la seva inversió es distribueix de
la següent manera: Revistes (43%), Televisió (23%), Internet
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(20%), Diaris i Suplements ( 6%), Exterior (4%), Ràdio (3%),
i Cinema (1%). L’existència d’alguns sectors amb alts índexs
d’inversió, però amb un record relativament baix (com el sector
financer o el d’Energia), pot ser degut a algun d’aquests factors:
• Hi ha uns sectors que conviden més a la creativitat que altres
i ja tenim constància que la creativitat és una variable fonamental en el record.
• Les audiències de cada sector tenen mides diferents.
• Alguns targets són més cars d’impactar que altres. En els targets de més edat, disminueix el record en general, pel que serà
necessari un major nombre d’impactes per connectar amb el
consumidor i per tant una inversió més gran.
Si tenim en compte aquests factors, crida l’atenció que alguns
sectors que en principi reuneixen característiques que els faria
més recordables (com Alimentació, Transport, Viatges i Turisme
i Jocs i Apostes) tinguin una baixa relació inversió-record. Algunes raons que apunten a aquesta situació serien: una saturació
del consumidor, una baixada en el nivell de creativitat o una
planificació en mitjans poc eficient. (Font: El Publicista – infografia: Neuromedia)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Inversió publicitària per sectors, de Neuromèdia. CLICAR AQUÍ

Menys d’un segon és el que necessita
la publicitat per impactar en les
persones

L’excés d’estímuls provinents que impacta diàriament a les persones, fa que un dels principals reptes de marques i agències
sigui captar, encara que sigui per un breu instant, l’atenció dels
seus potencials consumidors. Interessada en entendre com els
usuaris processen la informació dins de l’entorn mòbil, la Mobile
Marketing Association (MMA) va desenvolupar una investigació
en conjunt amb la Advertising Research Foundation (ARF) i la
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companyia especialitzada en neurociència aplicada Neurons
Inc. D’acord a l’estudi, el cervell humà necessita menys de mig
segon per interactuar amb la publicitat mòbil i aconseguir que
aquesta provoqui una impressió, ja sigui positiva o negativa.
Aquest valor es desprèn dels resultats obtinguts en més del
67% dels anuncis provats.
Tot i que el temps i l’atenció del consumidor no poden donar-se
per asseguts, l’informe estableix que en el temps que demora un
parpelleig, el cervell ja ha aconseguit veure i processar un anunci
en un dispositiu mòbil, així com, en el lapse d’un batec de cor, és
probable que hagi pogut formar una resposta emocional.
Altres dades compartides per la investigació asseguren que els
anuncis en un telèfon intel·ligent capten l’atenció més ràpid i
generen una cognició més forta, en comparació als anuncis en
ordinadors d’escriptori, on dos terços de la publicitat analitzada
va prendre de 2 a 3 segons en ser vista i reconeguda.
D’altra banda, el procés cognitiu s’accelera per a les marques
prèviament conegudes per la persona, de la mateixa manera
que el vídeo té més possibilitat de generar un ràpid impacte
i millorar l’abast emocional. Malgrat que els anuncis estàtics i

de vídeo tenen la mateixa probabilitat de ser vistos, el format
audiovisual duplica les probabilitats de generar una resposta
emocional.
Segons el manifestat per la MMA, els resultats d’aquesta investigació impliquen que, tot i que les marques han estat entrenades per desenvolupar estratègies creatives de 15/30 segons,
ara necessiten establir plans i tàctiques que impactin en el primer segon. (Font: Reason Why - infografia: Nosolopymes)

Vocento aspira que la publicitat digital
generi tres de cada quatre euros en
2022
Les empreses editores persisteixen en el seu afany d’alleugerir
el pes del que durant dècades va ser el seu negoci tradicional i
que avui suposa, en certs casos, un llast en la seva transformació digital: la premsa de paper. Aquesta reconversió passa per
diversificar al màxim les seves fonts d’ingressos.
Sens dubte una de les línies més explorades és la publicitat
digital, la qual si bé ha crescut per sota del que s’esperava en
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els últims temps, encara presenta un ampli marge d’augment.
A Vocento, per exemple, durant el 2018 el 60% de la facturació
publicitària es va obtenir per la via digital, enfront del 40% de la
impresa, en clara contracció des de fa anys. I la idea és que la
primera representi cada vegada més.

propers quatre anys, passant del 34% sobre display en 2019 al
73% el 2022. Vocento també apunta cap a la potenciació del
model de subscripció en les seves edicions digitals, la facturació del qual pot arribar als 3,8 milions d’euros a mitjà termini.
(Font: Dircomfidencial)

Segons la presentació a inversors desvetllada aquest dimarts,
l’editora d’ABC aspira a seguir escalant en publicitat digital
durant els propers anys. Així, si es compleixen els objectius
previstos, la part online aportarà el 64% del pastís publicitari
a finals d’aquest any, i el 75% el 2022. Dit d’una altra manera,
espera que en quatre anys tres de cada quatre euros procedeixin del segment digital. Aquest impuls vindria protagonitzat
pels anuncis classificats, que actualment representen el 9% de
la publicitat a Internet del grup basc, però confia que es dupliqui fins al 18% per 2022. En aquells dies, l’ebitda generat per
aquesta modalitat superaria els 10 milions d’euros anuals.

Llibre Blanc de Branded Content i
Publicitat Nativa

També serà clau l’evolució de la publicitat programàtica, el vídeo, el branded content i el marketplace organitzat juntament
amb Prisa i Godó i que està pendent de l’autorització de la
CNMC per operar. D’aquestes quatre palanques, les previsions
de Vocento apunten que la primera duplicarà el seu pes en els

El canvi de comportament dels consumidors, la fragmentació dels mitjans i la transformació tecnològica
ha propiciat que el Màrqueting de
Continguts s’hagi convertit en una
peça fonamental en l’estratègia de
les marques. Dins de les fórmules
basades en crear i distribuir contingut rellevant, el Branded Content i la Publicitat Nativa emergeixen com a figures clau. Per això,
després de la publicació del I Estudi Content & Native Advertising
i la realització de diversos workshops amb anunciants, IAB Spain
ha creat aquest Llibre Blanc que evangelitza, entén aquests formats publicitaris i ressalta els seus beneficis.
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Entre aquests beneficis i segons dades de l’Estudi Content &
Native Advertising d’IAB Spain, sis de cada deu professionals
del Màrqueting i la Comunicació declaren que el Branded Content i la Publicitat Nativa milloren els resultats i representen una
alternativa interessant per la saturació del mercat.
El Llibre Blanc del Branded Content i Publicitat Nativa defineix
dos conceptes, separant i diferenciant els seus objectius, avantatges i formats. A més, ofereix un “overwiew” del mercat a nivell
internacional i estableix els agents participants en l’ecosistema,
el model de negoci, claus i “best practices” , així com aspectes
legals a tenir en compte i “case studies” per exemplificar l’èxit
d’aquestes fórmules de comunicació.
Com explica Belén Acebes, directora d’operacions de IAB
Spain, “eñs consumidors són conscients del seu poder i reivindiquen una publicitat menys intrusiva. Per això s’estan buscant
formats menys intrusius però capaços d’aportar valor a l’usuari
i que els mitjans puguin rendibilitzar. Amb aquesta idea neix el
Llibre Blanc, per ajudar a la indústria i donar llum als conceptes de publicitat nativa i branded content”. Un dels principals
beneficis del branded content i la publicitat nativa és que aporten un valor afegit permetent crear connexions més rellevants

amb les audiències. Per als professionals del màrqueting i la
comunicació, aquests formats de contingut milloren els resultats de les campanyes i es converteixen en una alternativa molt
interessant. El Llibre Blanc preén ser un marc d’actuació que
aporti claredat al mercat pel que fa a formats, transparència,
etc. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: IAB Spain)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors el primer Llibre Blanc
de Branded Content i Publicitat Nativa, d’IAB Spain. CLIQUEU
AQUÍ

Bankia llança “Lletra petita”
Bankia llança una campanya que mostra una hipoteca amb
unes condicions tan clares, que tenen la lletra petita més gran
del món. La campanya vol donar a conèixer la seva oferta
d’hipoteques, que ofereixen unes condicions molt favorables
per al consumidor, amb un 0,99% tipus variable, i per descomptat, sense comissions.
Àngel Torres, director Creatiu Executiu de El Ruso de Rocky
descriu així la idea: “ Per a nosaltres és un privilegi treballar per
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a aquest client, i cada vegada que encarem una campanya ho
fem amb una il·lusió increïble. Pocs bancs tenen la valentia que
té Bankia, que és capaç de portar a la llum el que altres deixen
a les fosques. La idea de fer la lletra petita més gran del món
només es pot fer amb un banc amb el nivell de compromís que
demostren Bankia i el seu equip”. La campanya, dirigida per
Hernán Corera amb Caviar, té presència en televisió, cinema,
ràdio, digital i xarxes socials. A més, també comptarà amb un
important desplegament gràfic en premsa, revistes i oficines.
(Font: La Publicidad)
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Sis eines presentades al NICAR 2019
que val la pena conèixer
Per Gibby Free / Story Bench
Quan es tracta d’una important conferència sobre periodisme
de dades com NICAR, probablement es pot predir que algunes
eines d’anàlisi i visualització de dades populars rebran molta
atenció. És una aposta segura que els assistents podran parlar
dels punts més fins de Google Sheets, Tableau, aplicacions R
Shiny i la biblioteca D3 de JavaScript. Però, què passa amb
algunes de les eines menys conegudes que es van presentar
al NICAR 2019?
Aquí hi ha un resum d’algunes de les eines més “cool” que vam
veure a NICAR aquest any. (Per obtenir més recursos de la
conferència, consulteu la base de dades de Sharon Machlis).

Emmagatzemador de dades.- L’embalatge de dades és una
de les moltes eines emergents de visualització de dades que
es comercialitzen a tots els periodistes, no només a periodistes o dissenyadors de dades. Aquesta eina pot generar instantàniament un mapa o mapa de marca a partir de dades csv
copiades i enganxades. També pot fer visualitzacions actualitzades en temps real. El carregador de dades és gratuït per
provar, però podeu pagar una quota mensual per desbloquejar
funcions addicionals, com ara el disseny d’estils i les opcions
d’exportació. Per a qui serveix? L’embalatge de dades és perfecte per a algú que vulgui integrar la visualització de dades en
el seu treball sense necessitat de coneixements importants en
programació o disseny. Encara haureu d’aprendre una mica per
treure el màxim partit a l’envàs de dades, però en la seva major
part és plug-and-play.
FastCharts.- FastCharts és una eina de visualització de dades
100% gratuïta desenvolupada pel Financial Times. Com el seu
nom indica, FastCharts se centra a produir visualitzacions ràpidament. Això significa que no hi ha moltes campanes i xiulets
a l’eina. Hi ha quatre tipus diferents de gràfics que l’eina pot
generar. Es proporciona una gran quantitat de personalització a
FastCharts, i les vostres dades importades es poden manipular
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des de l’eina, sense necessitat d’editar-les i tornar-les a carregar. Podeu exportar qualsevol visualització que creeu a un png
o svg i connectar-lo directament a la vostra història. Per a qui
serveix? FastCharts és una excel·lent eina per a algú que ja té
familiaritat bàsica amb la manipulació de dades numèriques. El
cost i la facilitat d’ús fan que sigui perfecte per a un estudiant (o
periodista de dades d’un mitjà de proximitat) que pugui desitjar
una alternativa assequible a algunes de les eines de visualització de pagament més populars.
Banc de treball.- L’anàlisi de dades no és exactament l’aspecte
més accessible del periodisme de dades. Workbench és aquí
per ajudar-vos. Workbench, creat per Jonathan Stray i el seu
equip, ofereix programes i eines elegants i fàcils d’entendre per
a l’anàlisi de dades. Tant si busqueu més informació sobre el
filtrat de dades, tipus de gràfics o per ajustar-vos a la inflació,
aquest recurs serveix de recorregut accidental a totes les coses
del periodisme de dades. També compta amb alguns tutorials
més pràctics que permeten als usuaris obtenir un autèntic sabor de l’anàlisi de dades en directe, l’estandardització de dades
i el rastreig web. Per a qui serveix? L’abast ampli de Workbench
el converteix en un excel·lent recurs educatiu per a periodistes
de dades de qualsevol calibre. Per a un greenhorn de dades, és

un dels cursos de periodisme de dades en línia més ben estructurats i clars que es poden trobar. Per a algú amb una mica més
d’experiència, això és un gran mitjà per acabar amb els conceptes bàsics mentre recullen algunes habilitats analítiques noves.
VisiData.- És massa bo per al bombo de la interfície gràfica? VisiData és una eina d’anàlisi de dades de codi obert que
s’executa completament dins d’un terminal. Malgrat les aparences, aquesta eina és un cavall de batalla absolut. Probablement
no serà l’única eina del vostre arsenal, però serà la primera
a qui us dirigiu. VisiData pot prendre gairebé totes les dades
tabulars que hi hagi llançat, produint fàcilment histogrames terminals i dibuixant gràfics a partir de dades que contenen milions
de files. A NICAR, Jeremy Singer-Vine de BuzzFeed News va
mostrar un tutorial que va escriure per ajudar els principiants
a aconseguir un control més fort de VisiData i les seves capacitats com a eina per a l’anàlisi preliminar de dades. Per a
qui serveix? VisiData seria valuós per a qualsevol que estigui
buscant una eina de sortida per analitzar les dades tabulars que
pugueu trobar. Si està desactivat per totes les funcions complicades d’algunes de les eines d’anàlisi de dades més populars,
es tracta d’una solució fantàstica.
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Dedupe.io.- Si heu fet algun tipus d’anàlisi de dades, sabeu
que és fàcil que el treball esdevingui extremadament tediós.
Dedupe.io és una eina que aprofita la recerca d’aprenentatge
automàtic per netejar dades desordenades, ja sigui que puguin
significar registres duplicats, format inconsistent o camps contradictoris. També podeu penjar diversos conjunts de dades a
Dedupe.io per tal d’identificar-ne la superposició. Aquest servei
és gratuït per a les primeres 1.000 files de dades i els plans
pagats comencen a ser de 10 dòlars. Al seu lloc web, també
podeu trobar alguns tutorials per ajudar-vos a entendre millor
com es veu i funciona l’eina. Per a qui serveix? Aquesta és una
eina molt útil per a un periodista que pugui estar treballant en
un projecte que implica analitzar molts fulls de càlcul desordenats. La deduplicació manual és una cosa que un equip de
periodistes pot dedicar durant centenars d’hores, i això retalla
la majoria del treball.

App per compartir despeses de
subscripcions digitals
Together Price és una startup que permet dividir el cost de les
subscripcions de productes i serveis digitals Premium com Net-

flix, Dropbox, Spotify, Nintendo Switch One o Kaspersky entre
d’altres, en una sola plataforma. D’aquesta manera els usuaris
estalvien, almenys, un 80% en les tarifes dels seus subscripcions digitals Premium d’una manera còmoda, fàcil i segura.
Together Price ofereix un servei legal amb les eines necessàries, de conformitat amb les polítiques i termes d’ús dels serveis disponibles que queden reflectits a la plataforma i que són
l’única restricció que cal tenir en compte. Possibilita la creació
de grups -com a membres d’una família, companys de feina o
pis- usant un moneder digital (Wallet) i amb un xat privat per
comunicar-se, per tal compartir els costos de serveis com:
• Streaming: Netflix, Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited ...
• Gaming: Nintendo Switch Online, Xbox Live ...
• Programari: CrashPlan, Dropbox, BitDefender, Kaspersky...
A més, Together Price verifica la fiabilitat dels usuaris a través d’un control data system, i proveeix un nivell de confiança
(trust) que varia des del 0 al 100%, i que pot incrementar-se
en el temps mitjançant dos factors: Missions i Objectius, les
característiques més rellevants de Together Price. Les Missions
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són accions que l’usuari pot fer per incrementar el seu nivell
de trust, com verificar el correu o número de telèfon o inserir
una foto de perfil. Els objectius ssón metes que l’usuari no té,
exactament, sota el seu control, com passar temps a la plataforma o rebre avaluacions sobre el seu comportament. (Font:
Interactiva Digital)

Així permetrà als usuaris demanar una pizza directament des
del vehicle, ja sigui per recollir en botiga o per ser lliurada a
casa. Arribarà als cotxes en la segona meitat de 2019 segons
ha explicat la companyia. La tecnologia pot assenyalar on es
troba el cotxe ja quina direcció es dirigeix, permetent així trobar
les botigues més properes al seu voltant.

Moment Techie: Quatre notícies
d’aquesta setmana

Intel·ligència Artificial en el món de la justícia.- Això és el
que podríem veure molt aviat a Estònia. El país europeu és tot
un exemple de futur, i el seu Govern compta fins i tot amb un
Chief Data Officer. Estònia ja fa servir intel·ligència artificial en
múltiples tasques, com per exemple, per revisar les granges
que reben subsidis del govern, o per unir els CV de desocupats
i amb ofertes de treball. Però el projecte més ambiciós fins avui
és aquest: la creació d’un jutge robot. Aquest sistema seria capaç de jutjar disputes petites, aquelles que estan per sota del
que 7.000 €. Així s’alliberaria la càrrega de treball dels jutges
“humans” perquè aquests puguin fer-se càrrec dels casos més
importants.

Demanar pizza des del cotxe.- Domino’s vol fer encara més
senzilla la tasca de demanar una pizza des del cotxe quan vas
de camí a casa. Per això s’ha unit amb XEvo Market per crear
una aplicació que estarà en les pantalla dels cotxes connectats.

Huawei llançarà Smart Glasses.- Huawei està traient al mercat unes ulleres connectades al costat de Gentle Monster, una
marca d’ulleres coreana. I no serà un sol model, sinó tota una
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col·lecció d’ulleres. La marca el llança com reposició als seus
Earbuds, un dispositiu que et permetria parlar per telèfon sense necessitat de portar-t’ho a l’orella. No hi ha cap botó a les
ulleres, però pots tocar la muntura de les ulleres per respondre
una trucada. L’antena, el micròfon, la bateria i els altaveus, tot
està integrat a la muntura. Això sí, no porta càmera per evitar
qualsevol tipus de polèmica respecte a la privacitat.
Miralls amb Intel·ligència Artificial a Sephora.- Gleam ONE
ja ha aterrat a la botiga de Sephora a Serrano, Madrid. Parlem
d’un ‘Beauty Mirror’ que empra tecnologia d’aprenentatge automàtic per a realitzar una anàlisi en temps real del consumidor que interactua amb el mirall. L’anàlisi que realitza el mirall
cobreix paràmetres com detecció de gènere, rang d’edat, estil,
colors o patrons que empra per vestir. També s’inclouen paràmetres contextuals com el dia de la setmana, l’hora, o les condicions meteorològiques. Amb tota aquesta informació s’ofereix
una recomanació intel·ligent al consumidor. I farà de la botiga
física un espai més connectat, rellevant i intel·ligent. (Font i
foto: Reason Why)

Smart Compose, ara en espanyol, per
poder programar enviament de mails
Gmail acaba de complir 15 anys. Amb aquest motiu la companyia ha presentat noves funcions. Una de les quals és Smart
Compose ja disponible també en espanyol (i francès, italià i
portuguès) en dispositius Android i properament també en IOS,
el que sens dubte influirà positivament en el rendiment i eficiència de l’usuari a l’hora d’escriure un correu electrònic.
Smart Compose ha aconseguit en la seva versió web que les
persones s’estalviïn, setmanalment, l’escriure més de 1.000 milions de caràcters. Smart Compose no només ha après quatre
idiomes sinó que ara també és capaç d’adaptar-se a la forma
d’escriure de cada un. Si us agrada saludar als vostres companys de treball amb un eufòric “Com va això, equip?”, Smart
Compose ajudarà a mantenir-vos fidels al vostre to i us farà
suggeriments basats en això i en el cos del missatge que heu
escrit. (de The Verge)
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Com escriure en negreta, cursiva o
ratllat a WhatsApp
A WhatsApp des de fa temps podem donar-li format al text de
tres maneres diferents, cursiva, negreta o ratllat, encara que a
molts no sàpiguen com fer-ho.
Text en negreta: *Text en negreta*
Text en cursiva: _Text en cursiva_
Text ratllat: ~Text ratllat~
Així, om queda indicat, la forma d’escriure el text perquè aparegui amb aquest format és bastant senzilla. N’hi ha prou amb escriure tot el text dins dels signes que veiem més amunt. A l’hora
d’escriure en negreta, necessitem escriure el text que volem
ressaltar entre dos asteriscs. Mentre que en el cas de la cursiva, hem de fer el mateix entre dos guions baixos. En el cas de
voler ratllar el text, hem d’escriure el text a ratllar amb el símbol
que veiem més amunt. D’aquesta manera podem donar-li un
format més ric al text que escrivim al WhatsApp, simplement
afegint nous símbols al text, sense deixar de banda el teclat, i
mantenint l’atenció en la conversa. (Font: Cinco Dias)
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Mitjans de comunicació: les primeres
pistes europees en recuperar el poder
a la GAFA
Per Derek Perrotte / Les Echos

Un informe a la Comissió Europea demana accelerar la digitalització dels mitjans de comunicació continentals, creant una
plataforma de difusió i creació d’un “regulador digital europeu”. Brussel·les contra la GAFA, ara què? Si la regulació de
l’economia en línia haurà estat una peces molt gran i el fill vermell de la legislatura europea que acaba, inclòs l’establiment de
Reglament general de les dades personals (RGPD) i la recent
reforma els drets d’autor, el tema està lluny d’acabar. En les
setmanes que segueixen a ell, l’executiu comunitari presentarà
i tractarà de preparar el terreny per als equips que i tenen èxit.

És en aquest esperit que va ser presentat pel vicepresident
de la Comissió Europea, Andrus Ansip, un informe encarregat aquesta tardor al francès Guillaume Klossa, ex director de
la Unió Europea de Radiodifusió (UER) sobre la sobirania de
mitjans d’Europa a l’era digital. Com ha explicat el seu autor,
l’estudi pretén estimular la reflexió de la futura Comissió, “és el
resultat de la reforma dels drets d’autor” .
El seu punt de partida és clar: Europa necessita urgentment un
“START per assegurar un ecosistema de mitjans independents,
plurals, innovador i econòmicament viable” , essencial per a la
vitalitat democràtica en l’era de la notícia falsa. En altres paraules, la forma de lluitar contra tot el poder creixent de Google
i l’altre a la difusió de continguts multimèdia en un moment en
Facebook s’ha convertit en la principal font d’informació per als
ciutadans?
“Digital NMPP”.- L’informe planteja en resposta a les bases
d’una “estratègia industrial europea” per als mitjans de comunicació. La crida a l’alliberament de fons per animar-los a explotar el potencial més ràpid obert pel desenvolupament de la
intel·ligència artificial i “blockchain” és un clàssic. Però, més
innovadora és la proposta per desenvolupar una “plataforma
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europea de continguts de qualitat”, com el punt d’entrada per
als lectors, i la distribució dels editors, contingut produït pels
mitjans europeus. “Seria un NMPP digital a nivell europeu” explica Guillaume Klossa a Les Echos”. Per a això proposa un
complement per desenvolupar eines europees de traducció en
línia per promoure-la.
Supervisa les principals plataformes.- Roma no es construeix en un dia, la resposta europea també ha de passar per un
millor control i orientació de les pràctiques dels gegants nordamericans, segons l’informe. En particular, demana més transparència sobre el funcionament d’algoritmes i dades clau (nombre exacte d’usuaris, freqüència de visites, etc.) per a indústries
usuàries, com ara la publicitat i els mitjans de comunicació.
“Avui no tenim visibilitat sobre la “caixa negra”, que paralitza
les autoritats de la competència. Els nord-americans tenen les
eines legals per exigir a les plataformes les dades necessàries,
els europeus, al seu torn, han de donar-se els mitjans” , insisteix
Guillaume Klossa, que defensa a aquest efecte la seva creació.
L’últim informe de la proposta està en línia amb l’establiment
d’una “supervisió de plataformes sistèmiques”, com el braç armat d’un gendarme de l’Europa 2.0. (Infografia: Xataka)

Els consumidors locals de notícies
premien la connexió comunitària
Els resultats d’una enquesta publicada per
Pew Research revela
que els nord-americans valoren molt els
mitjans que els fan
sentir-se part genuïna
de la comunitat. Una
gran majoria d’adults
diu que és almenys
una cosa important per
als periodistes entendre la història de la seva comunitat (85%) i estar personalment
compromesos amb la seva àrea local (81%).
Al costat positiu, la majoria dels nord-americans (63%) diu que
els seus periodistes locals generalment estan en contacte amb
la comunitat, però al voltant d’un terç (34%) diu que estan fora
de contacte. Al mateix temps, una minoria (37%) diu que els
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mitjans locals tenen molta influència en la comunitat, i només el
21% ha parlat personalment amb un periodista local.
Els residents que veuen als seus periodistes locals com connectats a l’àrea li donen als seus mitjans de notícies locals qualificacions molt més altes que aquells que no ho fan. Per exemple,
aquells que diuen que els periodistes estan en contacte amb
la seva comunitat són 31 punts percentuals més propensos a
dir que els seus mitjans locals fan una bona feina en tractar de
manera justa amb totes les parts: 73%, en comparació del 42%
dels que diuen que els seus mitjans estan fora de contacte. De
manera similar, el 35% d’aquells els mitjans locals cobreixen
l’àrea on viuen diu que tenen molta confiança en la seva principal font de notícies locals, en comparació amb el 25% d’aquells
els mitjans locals cobreixen una àrea geogràfica diferent.
Potser la funció més bàsica del periodisme local, segons el resultat de l’informe, és brindar als residents notícies sobre una
varietat de temes d’una manera que els ajudi a viure les seves
vides diàries i participar en la comunitat. L’elecció de quins temes a cobrir, quan i en quina mesura, pot ser descoratjadora,
especialment enmig de les lluites financeres de la indústria. Les
troballes mostren que els nord-americans tenen una àmplia

gamma d’interessos, però la majoria veu només uns pocs temes com importants per a la seva vida diària. (Font: Laboratorio
de Periodismo – foto: Journalism)

Es fa públic l’Informe mundial sobre
innovació en mitjans de comunicació
2019-2020
La setmana passada es va fer el
llançament oficial de la desena edició de l’Informe Mundial d’Innovació
en Mitjans de Comunicació 20192020, una enquesta realitzada per
Innovation Media Consulting per
a FIPP, la xarxa per a mitjans de
comunicació globals. L’informe es
va donar durant la celebració de
la Cimera Digital Innovadors de la
FIPP, a Berlín, presentada pel director nord-americà d’Innovation,
John Wilpers, i el director d’EMEA,
Andrew Rolf.
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L’edició d’enguany de l’ Innovation in Media World Report esbossa, explica i assenyala de forma experta els 12 primers
models de negoci amb èxit que permetran a les empreses de
mitjans de comunicació transcendir els reptes dels ingressos
digitals i sortir a lluitar.
Dins de les seves pàgines, esbossen les dotze millors i més
provades estratègies empresarials que ja s’utilitzen per augmentar els ingressos i les fonts d’ingressos, fer créixer lectors i usuaris, consolidar i expandir el territori i crear una base
d’ingressos sòlida i multifuncional per a la sostenibilitat i creixement. A través de la investigació i la pràctica global de consultoria d’Innovation, s’explica que les empreses de mitjans
de comunicació avui en dia necessiten adoptar almenys tres
d’aquests models de negoci per tenir l’oportunitat de tenir èxit a
la nostra indústria al segle XXI.
I, d’acord amb el tema anual de l’estudi d’explorar els anuncis
d’impressió més innovadors i extraordinaris de l’any, es detallen
estudis de casos d’anuncis impresos i històries que permeten
fer el següent: Parleu amb una portada, utilitzeu-la com a jaqueta, sentir sorra de platja, dormir a l’aire lliure, provar maquillatge, escoltar lava i jugar a un joc.

La innovació anual de 10º en els mitjans de comunicació 20192020 Informe Mundial està a la venda i es poden adquirir des
d’aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Protecció de dades, bretxa salarial
i falta de transparència, de cap a
directius espanyols
El 52% dels directius amb poder de decisió en les companyies espanyoles creu que les seves organitzacions haurien de posicionarse sobre temes d’interès social i/o polític. Per a aquests directius,
els temes que més preocupen són la protecció de dades (38%),
seguit de la bretxa salarial (34%) i la manca de transparència
(24%). Aquesta és una de les conclusions de l’estudi realitzat per
l’agència de comunicació Hotwire, ‘Marques amb consciència social: El lideratge davant del nou consumidor B2B2C , d’acord amb
una enquesta realitzada a 6.218 consumidors a Espanya, Austràlia, França, Alemanya, Itàlia, Mèxic, Regne Unit i Estats Units.
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L’entrada l’any passat del Reglament General de Protecció de
Dades de la Unió Europea (GDPR), les bretxes en els sistemes
de seguretat de grans companyies, els moviments feministes
arreu del món exigint mateixos drets a les dones o els escàndols de corrupció i males pràctiques que estan esquitxant a
companyies de tots els sectors són només alguns exemples de
com les prioritats en les agendes dels directius estan canviant.
Els valors s’han convertit en una peça clau en la gestió empresarial de les organitzacions excel·lents. Per als directius de
companyies B2B a Espanya els valors tenen un pes fins i tot
major (89%) que a la resta del món (70%). El valors tenen per a
aquests professionals el mateix pes que altres factors clau com
el preu o la reputació de l’organització, segons es desprèn de
l’estudi realitzat per l’agència de comunicació Hotwire. El 85%
de directius encarregats de les preses de decisió en les companyies espanyoles estan preocupades perquè la seva marca
no es vegi embolicada en una crisi de comunicació derivada
d’un problema d’aquest tipus. Mentre que a nivell global tan sols
els preocupa al 59% d’aquests professionals.
Per als directius treballar amb empreses que no estiguin sota
l’escrutini públic és vital. Així, el 77% dels directius en empreses

espanyoles acabarien una relació comercial amb un proveïdor
si no resolgués una crisi en la qual estigués involucrada, segons aquest mateix estudi. El temps és, a més, una qüestió
fonamental per a aquests professionals. Així, el 44% dels directius espanyols acabaria una relació amb una altra companyia si
no resolgués una crisi en menys de 2 o 3 dies.
Per Ludi García, directora general de l’agència de comunicació
Hotwire, “la clau per construir la reputació d’una organització és
la relació de confiança entre l’organització i els seus públics. I
aquesta relació de confiança ha d’assentar-se sobre uns valors
i un propòsit que respongui a les necessitats d’aquests. Cal fer
les coses bé i saber comunicar-les. En això es basa una bona
reputació”. (Font: El Programa de la Publicidad – infografia: Top
Comunicacion)
NOTA: Us oferim l’estudi complet “El liderazgo frente al nuevo
consumidor B2b2c”, només heu de CLICAR AQUÍ
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El Social.cat rep el premi de la FaPac
al “mitjà amic”

El Sociat.cat, mitjà associat a l’AMIC, ha rebut el premi de la FaPac al “mitjà de comunicació amic”. La Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya va guardonar el diari
digital per la seva tasca de visibilització de l’acció social i “per
donar veu a iniciatives socials que treballen per a una societat
més justa”. L’acte, que es va celebrar al Teatre Municipal de
l’Escorxador de Lleida, va servir per reivindicar el paper imprescindible de l’educació pública. (Font: Redacció AMIC)

Diari Més compleix 15 anys

Diari Més està d’aniversari i el passat mes de març va bufar
15 espelmes d’història i periodisme de proximitat en català. La
Casa Joan Miret de Tarragona va ser el lloc escollit per l’acte de
celebració, en el quan es van aplegar diferents personalitats del
món de la política, l’empresa, les institucions, la comunicació,
l’ensenyament, les associacions i l’esport del Camp de Tarragona. Entre els assistents hi era el secretari general de l’AMIC,
Josep Ritort.
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La celebració va servir per repassar l’evolució de la capçalera
que segueix informant després de tres lustres de tot allò que
succeeix a les comarques tarragonines. L’aventura periodística del mitjà va començar l’11 de març de 2004, el mateix dia
en què es van produir els tràgics atemptats de Madrid, i si bé
el compromís amb l’actualitat política no ha canviat, sí que hi
ha hagut algunes modificacions en els últims 15 anys. Les que
abans eren tres capçaleres separades (Més Tarragona, Més
Reus i Més Costa Daurada) es van unificar en una de sola que
engloba tota la demarcació sota el nom de Diari Més. Posteriorment, també es va crear la versió online d’aquest mitjà.
(Font:Redacció AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Introducció al màrqueting digital.- Barcelona. Dimarts 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.

Indesign per a periodistes - Nivell avançat.- Barcelona.
Dimecres 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.
Producció de vídeos per a xarxes socials.- Girona. Dilluns 8
d’abril (de 10:00h a 14:00h) - En aquest curs, a càrrec de Enrique San Juan, creuarem el pont que va de la idea a la creació
abordant 5 tipus de vídeos que pots crear fàcilment per a les
teves xarxes socials i aprendrem quines eines es necessiten
per produir-los.
Introducción al periodismo móvil (2a edición).- On line. Del
dilluns 8 al dimarts 16 d’abril (6 hores) - El periodisme mòbil
(MoJo) s’ha convertit en una de las disciplines amb més projecció, oferint als professionals noves vies i formats innovadors
per a la creació de continguts que connecten amb l’audiència
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de forma molt més àgil i immediata. L’objectiu d’aquest curs,
impartit per Jordi Flamarich, és aprendre tècniques, nous formats i estils periodístics, adaptats tant a la reduïda mida de la
pantalla del mòbil, com a la forma en què l’audiència accedeix i
redistribueix la informació a través de les xarxes socials.
Escolta activa de xarxes socials.- Barcelona. Dijous 11 d’abril
(De 15:30h a 20:30h) - Es tracta d’una de les aplicacions de les
dades per a la transformació de les estratègies comunicatives.
En el curs, a càrrec de Lydia Abellán, s’oferiran eines concretes
per tal de poder definir i executar una estratègia d’escolta activa
adaptada a les necessitats i recursos disponibles. Es treballarà
sobre casos reals.
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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Periodistes aborden el límit entre la
llibertat d’expressió i les falsedats
Per Agència Efe / La Vanguardia

Frédéric Bokobza ha explicat que la nova normativa francesa
“serà el laboratori per adoptar la mateixa regla en altres països”. “Aquesta llei promou la cooperació en línia amb plataformes -Twitter, Facebook, etc.- per monitoritzar el contingut
publicat, un sistema de sancions i mesures de reforç, durant
períodes electorals en què les plataformes hauran d’informar
de qui publica anuncis polítics i qui els paga”, ha explicat.
La part més “polèmica” és la que dóna poders al CSA per negar-se a concedir o retirar llicències si consideren que està en
risc l’alteració del vot per la publicació d’informacions durant
període electoral.

Periodistes i experts del món de la comunicació han debatut
al Parlament de Catalunya com regular contra la desinformació i com combatre les notícies falses sense trencar la llibertat
d’expressió.
Un dels casos més destacats en la jornada ha estat el de
França, gràcies a la intervenció del director adjunt del Consell
Superior de l’Audiovisual d’aquest país, CSA, Frédéric Bokobza, que ha exposat la “pionera” llei que ha adoptat el seu país.

La jornada havia estat organitzada pel Consell de l’Audiovisual
i el Col·legi de Periodistes de Catalunya amb l’objectiu de
“ensenyar a combatre la desinformació i les ‘fake news’”, i va
comptar amb la participació d’altres representants europeus,
com el president del grup de Reguladors Audiovisuals Europeus, Lubos Kuklis.
“Sempre ha existit la informació falsa, la diferència és que ara
les notícies arriben massivament, a l’instant, a través de xarxes
socials”,va explicar la presidenta del Col·legi de Periodistes,
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Neus Bonet, “i actualment el 48% de la població s’informa a través de xarxes socials, on s’acumula un gran volum d’informació”.
“Aquesta abundància de desinformació s’ha de combatre amb
un periodisme de gran qualitat: verificant continguts, sent transparents, desmentint ‘fake news’ i posant en valor la feina del
periodisme a través de la responsabilitat”, defensà Bonet.
El president del Consell Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, ha advertit que “la desinformació és un problema general
per a la democràcia, especialment en període d’eleccions com
el que ens trobem, en què cal estar més atents que mai”.
“L’estratègia de la Unió Europea (UE) davant la ‘infoxicació’ és proporcionar les eines necessàries a la ciutadania perquè pugui prendre decisions lliurement”, va assegurar el membre de la Direcció
General de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologia de la
Comissió Europea, Carlos Pérez Mestre. La desinformació és un
“problema” que afecta el debat diari -sobre immigració, vacunes,
entre d’altres- i “no es combat censurant-la, sinó aconseguint més
transparència, pluralitat i credibilitat”, segons Pérez Mestre.
Amb aquest objectiu, la UE va aprovar un “Pla d’Acció contra
la desinformació”, al desembre de 2018, per “millorar la capa-

citat de la UE de detectar, analitzar i exposar desinformació,
mobilitzar al sector privat contra la desinformació i augmentar
la sensibilització” .
“La situació és difícil de regular, ja que es freguen els límits
de trencament de la llibertat d’expressió, a més hi ha normes
existents però que no es poden aplicar a la situació vigent”,
argumentà el president del Grup de Reguladors Audiovisuals
Europeus, Lubos Kuklis.
“A això se li suma que molts països no tenen cap tipus de legislació per tractar la desinformació”, va lamentar Kuklis, de manera que “la solució passa per la suma d’autoregulació i d’altres
tipus de regulació més àmplia, en què no només intervinguin
els governs, sinó que es coordini amb tots els actors”. (Infografia: Laboral Social)
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Les marques han de “mullar-se” per
arribar a les noves audiències
Per El Publicista

Marques ha comptat amb la col·laboració del Club de Màrqueting de Barcelona, l’Associació de Directius de Comunicació
Dircom i Foment del Treball Nacional, on s’ha celebrat la nova
edició que ha comptat amb l’obertura del seu president Josep
Sánchez Llibre.
Aquesta edició s’ha centrat en un nou perfil de consumidor: una
generació procliu al poc compromís i que viu al marge de les
estructures sòlides de la publicitat. I, com se’ls ha definit en
l’inici de la sessió, una generació capaç de viure en un món
efímer però tenir grans referents i valors molt sòlids.

La immediatesa, el llenguatge adaptat als multicanals i el contingut real són alguns dels aspectes analitzats en Zoom Marques 2019 per connectar amb les noves audiències
El Clúster Audiovisual de Catalunya ha tancat la sisena edició
de la seva trobada anual Zoom Marques posant al centre de la
conversa a les noves audiències i la reflexió de com connectar
amb les noves generacions: Millennials i la Generació Z. Zoom

Per debatre sobre com arribar a aquesta nova audiència s’ha
comptat amb la participació d’Adrià Farrero, director de planificació estratègica en BuzzFeed NY, plataforma de referència
mundial en la creació de nous mitjans i canals segmentats per
audiències on l’usuari és el centre, Jordi Rosàs de l’agència
publicitària & Rosàs, Noemí Cuní, directora de l’agència de
continguts Broadcaster, Laia Mas, directora de Public Affairs &
Sustainability de Danone Iberia i Miquel Pellicer, directes de
comunicació del grup Lavinia, que ha moderat la taula rodona
amb els presents.
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La jornada s’ha tancat amb algunes reflexions sobre el futur de
la comunicació i com arribar a aquestes noves audiències. Adrià
Farrero, ha posat com a exemple l’experiència de l’Americana
BuzzFeed i la importància de crear contingut interessant, donar-li dimensió i generar una conversa amb els consumidors.
Ha definit a la companyia com un vehicle per connectar persones. També ha posat el focus en l’estructura de la pròpia empresa, destacant la importància de comptar amb una plantilla jove
i diversa. Ha afegit que “ràpid i autèntic és millor que perfecte”.
Per la seva banda Jordi Rosàs, ha posat el focus en l’anunciant
considerant que és qui ha de realitzar un canvi cultural per
deixar de demanar “el de sempre” i ha matisat les paraules
d’Adrià destacant la importància de no deixar de banda la producció d’anuncis encara que ens adaptem als nous temps que
requereixen contingut més ràpid.
Noemí Cuní, per la seva banda, ha destacat la importància que
les marques es pronunciïn i no es mostrin alienes al que passa
al seu voltant, “Deixem de parlar de nosaltres com a marca.
Hem d’entendre la comunicació de les marques com un servei, establir una regularitat d’aportació de contingut de valor
per seduir les nostres audiències. A tots ens agrada que ens

expliquin històries, històries reals amb persones reals amb les
què empatitzar.” Cuní en aquesta línia apuntava que totes les
companyies s’han convertit en mitjans de comunicació. Laia
Mas ha parlat de la importància de realitzar canvis reals en el
model de negoci de l’empresa, perquè s’ajustin als valors que
s’intenten comunicar i que responen a les demandes d’aquesta
nova audiència. (Il·lustració: fotograma d’una de las darreres
campanyes de la firma Nike)
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Nerea Luis: “La intel·ligència artificial
és capaç d’especialitzar i ser més
objectiva que els humans”
Per Ariadna Reina, alumne de 3r de periodisme de la UC3M /
Nextmedia

Amb 28 anys acabats de fer, Nerea Luis està acabant la seva
tesi doctoral al grup PLG (Planning & Learning Research Group)
de la Universitat Carlos III de Madrid. Va estudiar Enginyeria
Informàtica i actualment la seva línia de recerca està centrada
en la planificació multiagent, subàrea de la intel·ligència artificial. El seu impacte en el món tecnològic i les seves activitats

divulgatives promovent la intel·ligència artificial han fet que es
converteixi en una referent “women in tech”.
El 2013 va fundar l’esdeveniment gratuït de ciència i tecnologia
T3chFest, el qual ha aconseguit un gran impacte a tot Espanya,
reunint en la seva última edició, celebrada el passat 14 i 15 de
març, més de 1.600 assistents. En 2016 Google li va atorgar el
premi Women Techmakers Scholarship... Al setembre de 2018
va ser nominada en les Top 100 Dones Líders i recentment ha
obtingut el premi Innovadores Tic per la Fundació Cibervoluntarios.
El machine learning existeix des de fa dècades, però la indústria periodística en general ha estat una mica previnguda pel que fa als canvis tecnològics. Des de fa dos anys,
alguns mitjans de comunicació implementen tècniques de
machine learning en l’elaboració de notícies. Perquè ara
i no abans? Com pot transformar el machine learning les
notícies?
El machine learning o aprenentatge automàtic és una àrea de
coneixement dins de la intel·ligència artificial que pretén identificar patrons d’un conjunt de dades per així extreure coneixement
dels mateixos. Malgrat que molts d’aquests models matemàtics
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daten de 1970, la clau de la seva popularitat rau en l’escalabilitat
actual a nivell de processador. La capacitat computacional de
les màquines és molt més gran i hi ha eines que permeten
paral·lelitzar els còmputs. A més l’accés a màquines potents s’ha
democratitzat mitjançant l’aparició de serveis cloud.
Facebook i Google no són productors de continguts tradicionals, però utilitzen el poder del Machine Learning i el Big
Data per recomanar notícies personalitzades als usuaris.
Hauran els mitjans de comunicació seguir el mateix sistema, és a dir, capturar les dades de navegació dels usuaris
d’Internet per captar els seus patrons de consum noticiós i
generar notícies personalitzades?
Al meu entendre, el millor és el punt mitjà o bé deixar a l’usuari
l’opció de personalitzar o no el seu feed de notícies (com ara fa
Twitter). Les dades les capturaràs igual ja que t’interessa saber
quina notícia genera més curiositat o quins fan que fidelitzis a
una major audiència. Gràcies a les actuals tècniques de machine learning la indústria del periodisme es pot veure beneficiada
pel fet que ara pot processar informació de forma massiva.
Mitjans com la CNN i The Wall Street Journal fa ja uns anys
que ofereixen el periodisme de conversació a través dels

chatbots. Què consideres que és l’interessant d’aquesta
modalitat, que la informació que et donen sigui personalitzada o que la conversa entre l’usuari i la màquina sigui fluïda?
El complex d’aquesta modalitat és el control dels fluxos
d’informació. El cervell humà té una alta capacitat d’inferir el
coneixement i relacionar la informació. Això fa que en el propi
llenguatge calgui inferir moltíssims termes quan, per exemple,
es construeixi una frase o quan sigui complicat per a la màquina
identificar les mencions a alguna cosa anteriorment citat o a un
canvi d’opinió que refaci part dels fluxos d’informació.
Com ajuden programes com Tensor Flow de Google, Watson d’IBM i el Microsoft Cognitive Toolkit a la personalització de notícies, així com al processament d’informació?
Principalment ajuden amb el processament d’informació i extracció de coneixement. Aquests sistemes utilitzen xarxes de
neurones i algoritmes de Data-Mining per identificar patrons en
les dades i així amb això ser capaços després de generar un
esquelet d’una notícia, identificar una dada falsa o treballar en
el processament d’informació.
The New York Times s’està valent de l’aprenentatge automàtic per buscar patrons en les dades de finançament de
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les seves campanyes, i optimitzar així els seus resultats.
Davant el declivi que estan vivint els mitjans tradicionals
per la ineficiència de la publicitat, acabarà sent aquesta la
manera de finançar els mitjans de comunicació i obtenir
beneficis?
Com millor coneguis als teus usuaris més experiència podràs
oferir i major retorn obtindràs tu. No obstant això, això sempre
s’ha de fer dins d’un marc legal. El problema a què ens enfrontem resideix en la privacitat de les dades i com aquestes
s’obtenen o es venen i no tant en les tècniques de machine
learning que s’apliquen sobre els mateixos.
Digital News Initiative , el projecte de Google per finançar
iniciatives que donin suport al periodisme de qualitat, va
apostar el 2017 per un projecte de l’agència The Press Association anomenat RADAR (Reporters And Data And Robots). Es tracta d’un programari capaç d’escriure fins a 30
notícies mensuals sense necessitat que intervingui l’humà,
utilitzant plantilles molt simples que poden ser usades en
diversos contextos. Actualment, hi ha algun tipus d’avanç
en robots perquè puguin crear textos molt més elaborats,
com cròniques i novel·les usant plantilles més complexes?
Recentment, OpenAI ha fet pública un article d’investigació i

The Guardian ha publicat una notícia on diuen haver desenvolupat un sistema anomenat GPT2 capaç d’argumentar qualsevol tipus de text (per exemple, sobre el Brexit). El model entrenat no s’ha alliberat pel temor que s’utilitzi de forma maligna.
Això també ha causat controvèrsia i ha posat en dubte dins el
món acadèmic la qualitat dels resultats.
Si hi ha la possibilitat d’utilitzar aquesta tecnologia de forma maligna. Què consideracions ètiques hem de reflexionar i treballar per evitar un impacte negatiu?
És molt important treballar en una llei de protecció de dades i
privacitat de l’usuari, i penalitzar la generació de notícies falses.
Tenint en compte que per la web circulen nombroses informacions falses. Si els robots busquen entre dades publicades a la web, com es garanteix que aquestes informacions
siguin verídiques?
Generalment haurien de contrastar-se amb fonts oficials o
d’institucions públiques. Això s’aconsegueix entrenant als sistemes amb aquestes fonts.
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Quant de temps necessiten aquests programes de computació intel·ligent per agilitzar el reconeixement de fake
news?
No depèn tant del temps sinó de la qualitat de les dades
d’entrada. Si la informació està estructurada, ordenada i parla
sobre un tema concret serà molt més senzill dur a terme aquest
reconeixement que si és sobre qualsevol tipus de temàtica i la
informació està en brut sense preprocessar.
Certs sectors del periodisme segueixen veient a la intel·ligència artificial com una amenaça. Cal tenir-li por?
No s’ha de tenir por a la intel·ligència artificial, cal preocuparse per qui són els que dissenyen, executen i legislen aquests
sistemes. Serà el que defineixi el futur d’una professió. La
intel·ligència artificial ens permetrà estalviar temps en treballs
repetitius i poc motivadors i afavorirà que l’humà es dediqui a
la supervisió i generació de noves formes de periodisme en
aquest cas. Al meu entendre, també ajudarà a fomentar el periodisme d’investigació. (Foto: Ciencia en el Parlamento)
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Els gurus digitals crien als seus fills
sense pantalles
Per Pablo Guimón – Palo Alto (Califòrnia / El País)

dels alumnes. Cap ha sortit d’una impressora. Res, ni tan sols
els llibres de text, que elaboren els propis nens a mà, ha estat
realitzat per ordinador. No hi ha cap detall en aquesta classe
que pogués desentonar en els records escolars d’un adult que
va assistir al col·legi el segle passat. Però estem a Palo Alto.
El cor de Silicon Valley. Epicentre de l’economia digital. Hàbitat
dels que pensen, produeixen i venen la tecnologia que transforma la societat del segle XXI.
Escoles de mig món s’esforcen per introduir ordinadors, tauletes, pissarres interactives i altres prodigis tecnològics. Però
aquí, al Waldorf of Península, col·legi privat on s’eduquen els
fills de directius d’Apple, Google i altres gegants tecnològics
que envolten a aquesta antiga granja a la badia de San Francisco, no entra una pantalla fins que arriben a secundària.

La professora, armada amb guixos de colors, suma fraccions
a la gran pissarra, emmarcada en fusta rústica, que cobreix la
paret frontal de la classe. Els nens de quart grau, de 9 i 10
anys, fan els seus comptes en els pupitres amb llapis i quartilles. L’aula està folrada de papers: missatges, horaris, treballs

“No creiem en la caixa negra, aquesta idea que fiques alguna
cosa en una màquina i surt un resultat sense que comprenguis
el què passa a dins. Si fas un cercle perfecte amb un ordinador,
perds l’ésser humà tractant d’aconseguir aquesta perfecció. El
que detona l’aprenentatge és l’emoció, i són els humans els
que produeixen aquesta emoció, no les màquines. La creativitat
és una cosa essencialment humana. Si li poses una pantalla a
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un nen petit limites les seves habilitats motores, la seva tendència a expandir-se, la seva capacitat de concentració. No hi
ha moltes certeses en tot això. Tindrem les respostes a 15 anys
vista, quan aquests nens siguin adults. Però volem assumir el
risc?”, es pregunta Pierre Laurent, pare de tres fills, enginyer
informàtic que va treballar a Microsoft, Intel i diverses startups,
i ara presideix el patronat del col·legi.
Les seves paraules il·lustren el que comença a ser un consens
entre les elits de Silicon Valley. Els adults que millor comprenen
la tecnologia dels mòbils i les aplicacions volen als seus fills lluny
d’ella. Els beneficis de les pantalles en l’educació primerenca
són limitats, sostenen, mentre que el risc d’addicció és alt.
Els pioners ho van tenir clar des de molt aviat. Bill Gates, creador de Microsoft, va limitar el temps de pantalla dels seus fills.
“No tenim els telèfons a la taula quan estem menjant i no els
vam donar mòbils fins que van complir els 14 anys”, va dir el
2017. “A casa limitem l’ús de tecnologia als nostres fills”, va
explicar Steve Jobs, creador d’Apple, en una entrevista a The
New York Times el 2010, en què va assegurar que prohibia als
seus fills utilitzar el seu acabat de crear iPad. “En l’escala entre
els caramels i el crac, això està més a prop del crac”, apuntava

també a The New York Times Chris Anderson, exdirector de la
revista Wired, bíblia de la cultura digital.
Laurent, que no li va donar un mòbil al seu fill petit fins novè grau
(14 o 15 anys), alerta d’un perillós canvi en el model de negoci
de què ha estat testimoni en la seva vida professional. “Qualsevol que fa una aplicació vol que sigui fàcil d’usar”, explica. “Això
és així des del principi. Però abans volíem que l’usuari estigués
content perquè comprés el producte. Ara, amb els smartphones i les tauletes, el model de negoci és un altre: el producte
és gratis, però es recullen dades i es posen anuncis. Per això,
l’objectiu avui és que l’usuari passi més temps en l’aplicació,
per poder recollir més dades o posar més anuncis. És a dir, la
raó de ser de l’aplicació és que l’usuari passi el major temps
possible davant la pantalla. Estan dissenyades per a això”.
El problema de la relació dels nens i la tecnologia és que el ritme
vertiginós al qual es transforma dificulta la reflexió i l’estudi. Una
investigació de Common Sense Media, organització sense
ànim de lucre “dedicada a ajudar els nens a desenvolupar-se
en un món de mitjans i tecnologia”, dona una idea de la velocitat
dels canvis: els nens nord-americans de zero a vuit anys passaven el 2017 una mitjana de 48 minuts al dia davant el mòbil,
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tres vegades més que el 2013 i 10 vegades més que el 2011.
“Quan va començar tot aquest furor pels telèfons intel·ligents?”,
es pregunta Maria Álvarez, vicepresidenta de l’organització.
“No té més que 12 o 13 anys. I les primeres pastilles encara
menys. Fa falta molta investigació encara per determinar quin
és realment l’impacte que aquesta exposició a les pantalles pot
tenir en els nens petits. Però hi ha alguns estudis que comencen a veure una relació entre aquesta tecnologia i certes fites
en l’educació. Ofereixen indicacions que els pares han de tenir
en compte”.

Una investigació publicada al gener d’aquest any a la revista mèdica JAMA Pediatrics va revelar que passar força temps davant
la pantalla als dos i tres anys està associat amb retards dels nens
a aconseguir fites de desenvolupament dos anys després. Altres

estudis relacionen l’ús excessiu de mòbils en adolescents amb la
falta de son, el risc de depressió i fins de suïcidis.
L’Acadèmia de pediatres dels Estats Units va publicar unes recomanacions en 2016: evitar l’ús de pantalles per als menors
de 18 mesos; només continguts de qualitat i visionats en companyia dels pares, per a nens d’entre 18 i 24 mesos; una hora
al dia de continguts de qualitat per a nens d’entre dos i cinc
anys; i, a partir dels sis, límits coherents en el temps d’ús i el
contingut.
Passa que posar límits no és fàcil per als pares treballadors.
I això porta a una redefinició del que significa la bretxa digital. Fins fa no gaire, la preocupació era que els nens més rics
comptessin amb un avantatge per accedir abans a Internet.
Avui, segons Common Sense Media, el 98% de les llars amb
fills als EUA tenen telèfons mòbils, davant d’un 52% el 2011.
Quan la tecnologia s’ha generalitzat, el problema és el contrari:
que les famílies amb un elevat poder adquisitiu tenen més fàcil
impedir que els seus nens es passin el dia davant el mòbil.
Mentre els fills de les elits de Silicon Valley es crien entre pissarres i joguines de fusta, els de les classes baixes i mitjanes
creixen enganxats a pantalles.
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Els adolescents de llars amb menys ingressos, segons un estudi de Common Sense Media, passen dues hores i 45 minuts
al dia més davant les pantalles que aquells de llars d’ingressos
alts. Altres estudis indiquen que els nens blancs estan significativament menys exposats a les pantalles que els negres o
hispans.
La bretxa es veu fins i tot dins de Silicon Valley. Conduint 15 minuts cap al nord des del Waldorf of Península, centre en el qual
la matrícula ronda els 30.000 dòlars anuals, s’arriba al col·legi
públic Hillview. El primer no introdueix les pantalles fins a la
secundària. El segon publicita un programa pel qual cada alumne compta amb un iPad. En el primer, rep al visitant un rústic
espantaocells situat en una horta que cultiven els alumnes. En
el segon, una pantalla de leds que exposa els anuncis del dia.
“Quantes famílies treballadores es poden permetre el luxe de
allunyar els seus fills completament de les pantalles?”, es pregunta Álvarez, de Common Sense Media. “No crec que sigui
una cosa realista per a la majoria de les llars. Jo tinc un fill de 12
i un altre de 6. Ni sé les vegades que s’han tirat a terra cridant
com bojos si jo els trec la tauleta. He estat en aquesta posició
com a mare i sé que no és fàcil”.

Treballadors de les grans tecnològiques es van reunir l’any passat en una iniciativa batejada com La veritat sobre la tecnologia. El seu objectiu és convèncer les empreses de la necessitat
d’introduir paràmetres ètics en el disseny d’eines que utilitzen diàriament milers de milions de persones, inclosos nens.
“L’enginyeria informàtica durant molt de temps era una cosa
molt tècnic, no hi havia una idea clara de l’impacte que tindria
en la gent, i menys encara en els nens”, explica Pierre Laurent.
“No existia una consciència que havia de lidiar amb l’ètica. Una
cosa que sí que passa, per exemple, si treballes en la indústria
mèdica. En la tecnologia no hi ha hagut un codi ètic clar”.
És una lluita desigual. Pares multitasca contra equips
d’enginyers i psicòlegs que dissenyen tecnologia per mantenir
els seus fills enganxats. Però alguna cosa està començant a
canviar. Els gegants tecnològics, cada vegada més qüestionats
en les seves polítiques comercials i de privacitat, comencen a
introduir canvis en els seus productes, tímides excepcions al
sacrosant principi de captar més atenció.
Apple, per exemple, ha decidit adoptar mesures contra l’addicció
dels nens als mòbils introduint Screen Time, una nova eina que
ajuda a controlar i limitar l’ús del mòbil. Google ha incorporat
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una eina similar, Digital Wellbeing. Per als crítics, són només
pedaços que no ataquen el problema de fons: la natura addictiva dels productes. Fins que això s’abordi, seran els pares els
responsables de guiar els seus fills en aquest món de potencial
incert. (Fotos: Crónica Viva i Argentina Online)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
Perquè la informació mai no serà
totalment objectiva
Per Arnaud Mercier, professor a l’Institut de Premsa de França
(IFP) de la Universitat París-II Panthéon-Assas / La Revue des
Médias

En la denúncia ordinària dels mitjans de comunicació, és freqüent (i de bon humor) bramar per la traïció d’un principi de
neutralitat que els periodistes reclamarien, mostrant, amb
exemples, que sovint els autors d’informes emanciparan aquesta neutralitat a favor de la defensa implícita o explícita de les
opinions. Per tant, una posició de desconfiança a priori seria
benvinguda si no fos enganyada per una “pseudo neutralitat”.
Aquesta acusació es basa en un cert mèrit? És correcte pensar
que la professió del periodista es fa mal acusant-lo de no ser
neutral? I, en general, es pot ser neutral quan es parla de la
realitat, que ha de descriure fets dins d’una narrativa?

Acusar periodistes de no ser “objectius” és comú, però no cal
oblidar que informar sempre és el fruit d’una elecció on falta
total neutralitat. A més, millor, val la pena jutjar els periodistes
sobre la “honestedat” de la seva visió dels fets.

Una oposició de dues premses: una compromesa, l’altra
neutral
Sobretot, cal recordar que la premsa té almenys dues històries
paral·leles. Una fa que els mitjans de comunicació siguin els successors naturals del treball persuasiu de convicció política. La
premsa, en el seu propi format narratiu específic, seria el braç
dels partidaris de totes les parts per guanyar la convicció dels
ciutadans quan es tracta de transformar-se en activistes, simpatitzants o votants. La narrativa, basada en la investigació sobre
el terreny i la retranscripció de veritats reals, va acompanyada
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d’una posició interpretativa sobre els fets. I l’aspecte, l’elecció
dels temes, són pistes d’aquest aspecte que fa que el periodista
sigui un espectador compromès. Això és el que molts fotoreporters han afirmat explícitament, tot dient que han triat els seus
camps d’investigació, el seu focus, segons la mirada del món que
els porta, la flama interior que els impulsa a actuar. La passió, el
desig, la vocació, les ganes de participar són idealitzacions de la
professió proposada, reclamada, per oferir una premsa d’opinió
que faci reflexionar el públic sobre bases ideològiques i filosòfiques (la defensa d’una causa, el compromís partidista, els valors
democràtics universalistes...). En aquest context, és inútil bramar
per la traïció del periodisme rebutjant la neutralitat, tot i que el periodisme i el compromís es perceben com a consubstancials. Els
mitjans de comunicació que obren les seves columnes a aquesta
concepció de la professió no mostren cap secret de la seva línia editorial compromesa, la seva vocació d’interferir en el debat
públic. La porositat entre la informació i la política és total i la
qüestió de la neutralitat es converteix en un absurd.
Com a reacció a aquesta concepció del periodisme compromès, s’ha desenvolupat una altra concepció de la professió,
especialment al món anglosaxó, que pretén poder, en totes les
circumstàncies, distingir fets i comentaris. Tant per a un títol de

premsa sencer com per a l’espai editorial d’un diari, els periodistes haurien de ser capaços de separar el blat de la palla, el
fet (base mínima del coneixement per als lectors i els oients) del
comentari (vegeu els fets que tenen un judici de valor assumit).
L’espai atorgat a aquest últim ha de ser lligat, delimitat, identificable immediatament. Sovint es dirà “editorial” i es materialitzarà per una caixa i un lloc a part, el que el fa visible i diferent
de la resta. El to i l’elecció de les paraules es destaquen en
altres continguts. Els índexs de subjectivitat són omnipresents,
s’espera que els judicis de valor, la distribució de punts bons i
dolents siguin permanents.
Per tant, seria possible combinar el periodisme neutre i el periodisme compromès, l’estil, convertint-se en el garant d’aquesta
defensa d’una professió que només vol restablir els fets en la
seva senzilla cruesa, en la fredor d’una narració. purament descriptiva, sense luxes. En aquestes circumstàncies, es permet
al públic fer una crida contra qualsevol cosa que sembli una
ruptura de l’horitzó d’espera, passant d’una narrativa neutra a
una mirada compromesa, fins i tot subrepticiament.
Però el públic també pot sentir-se incòmode quan la dimensió
editorial no està prou separada de la resta dels fets tractats.
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Neutralitat, objectivitat, paraules clau de l’ètica periodística
La idea d’una visió neutral del món per restaurar la seva veritat
factual s’ajusta a la noció d’objectivitat. La noció es defineix,
segons El Tresor de la llengua francesa, com “la qualitat del
que dóna una representació fidel de l’observat” o com “estar
desproveït de parcialitat”, és a dir, mostrar només una part de
la realitat, que organitza la causa de la qual se serveix o servir
els interessos dels que vam veure com una part enemiga. La
neutralitat és llavors considerada com les dues cares de la mateixa medalla concedida a periodistes professionals que aconsegueixen ignorar la seva sensibilitat, les seves emocions, les
seves conviccions més profundes, per lliurar un compte neutral
dels esdeveniments. Desafiament plantejat com sigui possible,
plausible. És comprensible perquè aquesta postura ètica es
presenta com una barana professional. És negar que tot el periodisme està necessàriament compromès, partidari, i, al revés,
per afirmar que l’ideal de satisfer i unir el públic en general és
accessible i que, per tant, es pot teixir un vincle de confiança
entre els periodistes i el seu públic.
Hi ha, però, situacions en que es permet la desviació d’aquesta
norma. Davant de certs problemes, és difícil evitar sentir emocions, no compartir indignació amb la població (la matança de

foques bebè o dofins, actes terroristes que assassinen desenes
de innocents, desastres naturals que deixen la desolació, els
ferits i els morts al seu pas...). Els periodistes poden ser absolts de la seva “manca de neutralitat”, ja que la seva bretxa és
objecte d’un ampli consens social. No obstant, la postura de la
mirada periodística és tolerada en aquest cas perquè està relacionada amb la part de la humanitat que garanteix el fons de
cada periodista i que no pot resumir-se completament.
En una nota completament diferent, les passions polítiques
(des del nivell local fins al internacional) han trobat expressió
i tolerància en el periodisme esportiu, que sovint és xovinista,
coautor, orgullós de defensar els colors de una ciutat, un país...
ha aconseguit construir-se allunyada del respecte del principi
de neutralitat i objectivitat, on es celebren comentaris i sorolls
per la victòria de l’equip estimat del seu cor i el públic. El reflex
que regularment dóna lloc a alguns excessos en què la mala fe
ho discuteix amb opcions de cobertura dels fets directament indexats sobre les possibilitats reals d’èxit de l’equip o el jugador
de la nacionalitat a la qual s’identifiquen el periodista i el seu
públic. És increïble el que la lluita grecoromana pugui provocar
als nostres mitjans de comunicació quan un atleta del nostre
país guanya una medalla d’or olímpica!
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Amb aquestes excepcions, però també amb una anàlisi autoreflexiva de periodistes sobre les seves pràctiques, molts han
deixat de reclamar els termes de neutralitat o objectivitat, sabent que no són molt accessibles.

Neutralitat impossible
Si ens acostem a la qüestió de la neutralitat a un nivell més
metafísic, cau molt ràpidament en un desafiament sobrehumà:
podem prescindir de tota la nostra determinació per assolir un
compte neutral del que se li va donar a veure o saber? La resposta és òbviament no! Tots els ulls són subjectius en el sentit
que són impulsats per una part de nosaltres mateixos quan es
tracta d’utilitzar la seva mirada. Els nostres ulls només poden

veure el que ja saben veure. El nostre cervell pot desxifrar el
que estava preparat per a desxifrar. La nostra història conté
paraules que no només el nostre cervell, sinó també la nostra
sensibilitat, va ajudar a formular. L’elecció de les paraules mai
no és neutral. Parlar altament inflamats sobre el conflicte palestí-israelià és un exercici formidable on cada elecció del vocabulari és percebuda immediatament per alguns jugadors com una
opció partidista. Parleu dels “territoris ocupats” i sereu criticat
per ser pro-palestí. Utilitzeu un terme menys connotat (“Cisjordània”) i podeu ser criticats per haver reclamat una postura de
neutralitat en un context en què aquest últim és impossible i
tothom hi és convocat per triar el seu costat.
En un registre més normal, l’estil també és una mirada a les
coses. L’elecció d’un adjectiu qualificat, com el seu nom indica,
es qualifica i connota. I, per descomptat, la forma mateixa de la
narrativa implica una seqüència causal. La forma periodística
implica una narració, amb un enredat organitzat de fets i actors coherents. Aquesta organització no és neutral, explica en
el mateix moment que es descriu.
A més, la mirada porta necessàriament una part de la subjectivitat, no sempre conscient i controlada, ja que els nostres ulls
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estan aguditzats per la nostra cultura, la nostra experiència
adquirida i que depèn simplement del lloc on som, des d’on
es porta el periodista a veure les coses. Estar immers en una
multitud compacta en un petit espai urbà pot fer que sentiu la
densitat humana que no sigui al sostre d’un edifici, vigilant una
multitud que no és tan compacta. Fins i tot l’objectivitat de la
càmera és qüestionable, perquè un angle, un enfocament, posa
el centre de les coses a veure, emmascarant en el mateix moviment el que el marc no capta.
Aquí trobem els termes d’un vell debat del segle XIX portat per
novel·listes com Emile Zola (periodista a determinades hores),
que afirmava que la novel·la era “una mena de pantalla transparent a través de la qual podem veure o més els objectes menys
distorsionats”. I fins i tot “la pantalla realista” fa d’un “vidre senzill, molt prim, molt clar” i negant “la seva pròpia existència”,
“no obstant això, té un color net, un gruix, tinta els objectes”, va
escriure en 1864.
Honestedat lúcida
Per això, es pot dir que la qüestió de la neutralitat periodística no es planteja si es pretén bloquejar el debat en una visió
binària entre els neutrals i els altres. La neutralitat estricta és

un humà inaccessible (l’autor d’aquestes línies no pot reclamar
més que el lector que ens farà l’honor de llegir-nos).
D’altra banda, el que es pot preveure és la introducció de regles
de procediment que garanteixin una honestedat intel·lectual lúcida tant per a tots els periodistes com al públic. Se suposa que
el periodista ha de respectar les normes professionals fonamentals que eviten les manipulacions o les temptacions de complir
amb el seu vessant personal: trobar diverses fonts; citar-les (per
tant, implicar-les en la història), amb cometes (per afirmar que
les seves observacions no s’interpreten sinó que es transmeten);
conciliar la seva visió dels fets per detectar el què és el consens i el que queda subjecte a la controvèrsia, a la interpretació; centrar-se en la materialitat dels fets i gestos i minimitzar
les projeccions interpretatives; proporcionar un control col·lectiu
i jeràrquic durant el procés d’escriptura que obliga el periodista a
cada relectura, fora de si mateix, per prendre consciència de les
determinacions socials i culturals; publicar un pacte de lectura,
o signar un pacte editorial amb el seu públic que creï un horitzó
d’esperança, un món de previsibilitat sobre allò que es pot esperar de les històries futures; finalment, preveure una possibilitat
d’expressió contradictòria dels públics que fan del periodista un
ésser travessat per la possibilitat d’una crítica.
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Aquest pacte d’informació, que vincula cada dia els ciutadans a
periodistes als quals els agrada llegir, veure i escoltar històries
d’informació, és un informe sobre els esdeveniments actuals
que no són neutrals, sinó “només” lúcidament honestos: mostreu principis i expectatives, assegureu-vos de respectar-los
cada vegada i establir les condicions per a una crida a l’ordre
en cas de fallada, com és el cas de les funcions de mediador,
per exemple. És en la renovació diària d’aquesta promesa que
aquest feble enllaç s’anomena pas a pas el que en diem confiança. I qui fa possible que cada dia puguin trucar periodistes a
les persones que decideixen per nosaltres el que és més important saber, prioritzar entre totes les informacions possibles, escollir-les i ordenar-les! (Il·lustració: Webriodismo - WordPress.
com i La Voz del Sandinismo)
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Canvis en el consum dels mitjans
Per Cayetano Chimeno, sènior Business Development Digital
Advertising a Viralize / La Publicidad

adaptant-se a aquests canvis que s’estan produint a un ritme
vertiginós.
Estem assistint a diversos fenòmens. D’una banda, la transformació digital dels mitjans i del seu consum. En primer lloc, s’està
produint una ràpida migració dels usuaris de premsa impresa als
mitjans digitals, els quals es consulten avui dia principalment en
el mòbil. L’usuari pot portar a la seva butxaca centenars de diaris
internacionals de primera línia i veure notícies que s’actualitzen
gairebé a temps real, cosa impensable fa anys.

La compra programàtica, es refereix només a una manera de
comprar que ofereix automatització en processos que abans
eren manuals, incrementant l’eficiència. Dit això, observem que
on s’està produint un canvi molt més dràstic és en el consum
dels mitjans, i per tant en el producte publicitari que ofereixen
els mitjans. És clau conèixer això per entendre els canvis que
vénen. El repte per al model de compra programàtica és anar

D’altra banda, s’està observant una altra ràpida migració dels
usuaris de TV i ràdio cap a sistemes sota demanda. Són els
serveis OTT (Over the top) que precisen d’una connexió a internet. Cada vegada més usuaris consumeixen els seus continguts a través d’Apps en la seva televisió o en el seu mòbil
(Youtube, Netflix, Movistar Plus, Amazon, HBO, Spotify, Apps
de ràdio en línia o podcasts). A més, el temps de consum de
continguts tradicionals ara es comparteix amb el temps de consum en xarxes socials, gairebé exclusiu en el mòbil.
En relació publicitat exterior, cada vegada s’estan habilitant
més dispositius digitals als carrers, centres comercials, etc.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
La velocitat de connexió de dades i la qualitat dels dispositius
és cada vegada més gran, el que està fent créixer la publicitat
de vídeo i suports interactius. El major temps de consum en
pantalles petites, d’altra banda, afavoreix el contingut audiovisual davant de l’escrit.
Tot aquest nou producte publicitari digital ha de ser accessible a través de compra programàtica. Imaginem la simplificació
que això podrà tenir per unificar freqüències, mesurar customer
journey, crear models d’atribució, optimitzar, distribuir pressupostos, etc.
En relació a la data de la qual tant es parla, els serveis OTT
solen requerir d’una subscripció, de manera que això produeix
una generació de dades d’usuaris, que a més es van actualitzant a temps real d’acord amb el seu comportament i transaccions. A més, pràcticament cada part de la cadena pot també
recollir, organitzar i donar un ús publicitari a dades de comportament d’usuaris.
Sobre els desafiaments en termes de transparència i protecció, seguiran millorat els sistemes que permetin monitoritzar,
verificar i assegurar la qualitat sobretot gràcies a l’exigència

dels compradors que tindran cada vegada majors inversions
en digital. Aquest és un tema que ja no hauria d’agafar per sorpresa a ningú i del qual no cal preocupar-se, sinó ocupar-se.
(Il·lustració: Marketing Directo)

