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LA PRIMERA: L’associació AMIC arriba als 200 mitjans digitals
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Zeta anuncia un ERO d’extinció a la impremta d’El Periódico i Sport

COMUNICACIÓ DIGITAL
“Que no s’estengui el pànic”: claus de seguretat digital per a periodistes

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió en digital representarà la meitat del mercat publicitari el 2019

NOVES EINES
Objectiu: acabar amb les fake news

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Conclusions de les Jornades del Cable: L’HbbTV i la realitat augmentada i virtual necessitaran especialment banda ampla garantida

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: IX Congrés de Periodisme Digital de PROCOM: “La Intel·ligència Artificial aplicada al periodisme no és un
futurible, és un present que s’està disparant”
TRIBUNA: La comprovació de treballs entra a la professió de periodisme
ENTREVISTA: Serge Michel: “Es necessiten nous mitjans de comunicació per als nous temps”
ANÀLISI: Com poden ajudar les dades obertes al periodisme?
DOSSIER: Primer EGM 2019: Internet torna a la tercera posició
OPINIÓ: “Press”: quines han de ser les habilitats del periodista contemporani?
La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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L’associació AMIC arriba als 200
mitjans digitals

talunya; alacantextra.com, castelloextra.com, festescatalunyes.com, passos.cat, de València; i donasecret.ad, ara.ad,
d’Andorra, l’associació ha aconseguit xifres rècords.

Per Redacció AMIC
Dels 206 digitals associats, 104 mitjans estan auditats per OJD
(Oficina de Justificació de la Difusió). En trobem 165 de Catalunya, 23 de les Illes Balears, 12 del País Valencià, 4 d’Andorra
i 2 de la Catalunya Nord, dels quals 128 són territorials i 78
generalistes i temàtics.

Google, Facebook: nous finançadors
de mitjans de comunicació
Per Catherine Petillon / France Culture

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) ha
arribat a superar els 200 mitjans digitals associats. Gràcies a
les últimes incorporacions de mitjans com: Larepublicacheca.
cat, exterior.cat, magradacatalunya.cat i Tornaveu.cat, de Ca-

Gairebé impossible d’escapar: a tot arreu del món, els mitjans
de comunicació ara estan profundament lligats als serveis que
ofereixen les principals plataformes nord-americanes: Google,
Facebook i Apple. A la tretzena edició del Festival Internacional de Periodisme de Perugia (Itàlia), que va reunir mitjans de
comunicació i investigadors de tot el món, la qüestió va raure en el context de tots els debats: com contrarestar el poder
d’aquestes plataformes. No només tenen un poder econòmic

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
i polític creixent. Però, sobretot, un paper estructural en els
mitjans de comunicació, diu Martin Moore, director del Centre
d’Estudis sobre Mitjans, Comunicació i Poder del King’s College, de Londres.

Des de fa anys, aquestes plataformes s’han convertit en empreses tecnològiques. Però són molt més que simples plataformes
tecnològiques: són mitjans de comunicació, i fins i tot més. Cobreixen tot aquest territori compost per producció, distribució,

consum, monetització. D’alguna manera, es converteixen en
una estructura que inclou els mitjans de comunicació.
A partir d’ara, les grans plataformes utilitzen els seus diners per
establir aquest nou model. I comencen a finançar directament
projectes relacionats amb els mitjans de comunicació, a través
de beques, formació, esdeveniments. O investigació o desenvolupament de productes o serveis. Una manera per a tots dos
de fer lobby -i més encara en un moment en què els estats
intenten regular el seu poder-. i moure l’ecosistema cap endavant. Tot intentant millorar la seva imatge i les seves relacions
amb els mitjans de comunicació.
“Els mitjans de comunicació s’enfronten a molta pressió” , afirma Adam Thomas, director del European Journalism Center,
una ONG holandesa, que afegeix: “Lluiten per trobar models de
negoci perquè perden molts diners i una gran part del seu públic es dirigeix a altres serveis en línia. Per tant, els mitjans de
comunicació tenen necessitats i preocupacions reals. Això els
fa més propensos a utilitzar fonts de finançament externes. Ara,
una de les maneres més senzilles de trobar diners és aquestes
plataformes. Però, per descomptat, sabem que la presa de decisions a curt termini no sempre és bona a llarg termini. Per això
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crec que els periodistes i els mitjans de comunicació haurien
d’estar molt atents al que està passant.”
Enguany, molts periodistes i investigadors van formular aquest
avís, al Festival Internacional de Periodisme de Perugia, un esdeveniment que es va finançar en part per Google. Igual que
moltes reunions d’aquest tipus.
Després de treballar amb ell en projectes d’investigació i programes d’innovació finançats per l’empresa nord-americana, el
periodista Alexander Fanta va investigar per al lloc web netzpolitic alemany el que va denunciar com a forma d’influència. Va
treballar en els beneficiaris de la Digital News Initiative (DNI).
Un programa de suport a la innovació amb el qual Google ha
finançat 447 projectes relacionats amb el periodisme per un import de 115 milions d’euros:
El 70% dels diners es van destinar a mitjans privats europeus
importants, amb una mitjana de més de 20 anys. Perquè són
ells els que Google vol posar al seu costat i integrar-se en el
seu ecosistema. Google finança innovacions tècniques, productes que encaixen al seu món d’una manera o altra. No requereix gran part dels editors de manera explícita, però podem

veure quin tipus de projecte finança. Són innovacions que li
convé i seran compatibles amb els seus serveis. Google ha
creat aquest model que altres empreses estan adoptant. Per
convertir-se en el que sembla, la filantropia als mitjans de comunicació.
Facebook ha anunciat recentment que invertirà 300 milions de
dòlars durant tres anys en projectes relacionats amb el periodisme. Especialment per ajudar la informació local i regional.
Una forma de premsa en gran crisi en el món anglosaxó, ja que
els seus ingressos publicitaris han estat absorbits per aquests
mateixos gegants nord-americans.
Davant d’aquests esdeveniments, es necessita una resposta
política, segons Damian Tambini, investigador de la London
School of Economics. Perquè el repte és en última instància
democràtic: permetre que la informació de qualitat i imparcial
existeixi de manera sostenible.
Per tant, hem d’estar molt atents al marc polític. Això inclou la
política fiscal, les diferents formes de finançament i les lleis que
fomenten la responsabilitat de les plataformes pel contingut i
els serveis que ofereixen.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
Com “garantir un ecosistema mediàtic independent, plural, innovador i econòmicament viable”. Aquest és el tema d’un informe sobre la sobirania dels mitjans de comunicació europeus,
presentat la setmana passada a la Comissió Europea per Guillaume Klossa, exdirector de la Unió Europea de Radiodifusió.
Defensa el finançament de la investigació i el desenvolupament
als mitjans de comunicació, però també crea una plataforma
de difusió o crea un “regulador europeu”. Tantes maneres de
treballar per a la propera comissió. (Il·lustració Ràdio France)
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www.firabarcelona.com
#firabarcelona
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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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Zeta anuncia un ERO d’extinció a la
impremta d’El Periódico i Sport
Per Dircomfidencial

en paper d’El Periódico de Catalunya, Sport, així com altres
publicacions de la regió, entre elles el diari ABC i una colla de
periòdics de proximitat- que posarà en marxa un Expedient de
Regulació d’Ocupació (ERO) en les pròximes setmanes.
Segons la informació avançada per El Nacional, la decisió va
ser comunicada aquest dimarts a través d’un escrit signat pel
director de Recursos Humans de l’editora catalana, Carlos Jiménez. Es tracta d’un expedient d’extinció en què es veuran
afectats els 54 empleats que treballen a la planta d’impressió
de Parets del Vallès (Barcelona) .

Plou sobre mullat en el Grup Zeta. A l’espera que la seva compra
a mans de Prensa Ibèrica rebi el vistiplau de les autoritats competents, l’encara companyia de la família Asensio planeja practicar noves retallades tot just un any després de dur a terme els
últims ajustos. I és que no fa ni 11 mesos de l’acord que va suposar l’ acomiadament de 135 professionals en la seva capçalera.
El grup Zeta ha comunicat als treballadors de Gráficas de Prensa Diaria (GPD) -societat encarregada d’imprimir les edicions

Després d’aquest anunci s’obre un termini d’una setmana per
a la formació de la comissió representativa, abans de l’inici de
període de negociacions, i a partir d’aquí un mes per a l’inici de
les negociacions. L’empresa presentarà davant aquesta comissió els detalls del ERO, del qual es desconeixen les seves condicions tot i que la plantilla atribueix al canvi de propietari i amb
el que veu complerts els seus pitjors pronòstics de tancament.
Fonts sindicals indiquen que la decisió ha estat ordenada per
Javier Moll, flamant nou propietari de Zeta, que busca trobar-se
el grup el més ajustat possible de cara al seu desembarcament
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oficial, que es produirà al maig segons el previst. Sospiten, per
tant, que es tracta d’una de les condicions fixades per Prensa
Ibèrica, ja que aquesta companyia té la seva pròpia impremta
en propietat.
Es tracta d’Impressions Intercomarcals, a Sant Fruitós del Bages (Barcelona), on s’imprimeixen els diaris regionals del grup
(Regió 7 i Diari de Girona), de manera que un cop formalitzada
l’operació podria acollir també la producció de les publicacions
de Zeta.
Curiosament, a finals del passat novembre el Tribunal Suprem
va donar la raó als treballadors de Gráficas de Prensa Diaria,
per la vaga convocada i secundada el 2013 per la totalitat de la
plantilla. Els 104 empleats que operaven en aquells dies reivindicaven el reconeixement d’una sèrie d’acords en relació al seu
salari i al manteniment de la plantilla.
El grup va reaccionar a aquesta mobilització, que va durar set
dies, encarregant la impressió dels periòdics a empreses alienes. Segons el Suprem, aquest fet va tornar ineficaç la vaga “en
el seu vessant de manifestació del problema”, ja que el producte va arribar als consumidors en les mateixes condicions, “sen-

se que els usuaris i l’opinió pública arribin a conèixer la pròpia
existència del conflicte”. (Foto: BOD Arquitectura e Ingeniería)

Els Carulla traspassen a Ferran Rodés
el seu 28% del diari Ara
La Fundació Carulla traspassarà la seva participació del 28%
d’Edicions de Premsa Periòdica Ara, l’editora del diari Ara, a
Acta Diürna, l’empresa de Ferran Rodés, president de la mateixa editora. La venda de la participació dels Carulla es signarà un cop es poleixin els detalls, segons han confirmat a El
Nacional sis fonts diferents que coneixen o han intervingut en
la negociació. Totes han demanat mantenir-se en l’anonimat.
Rodés, vicepresident de la multinacional Havas i president executiu d’ISP, el holding familiar, i exconseller de la constructora
Acciona, augmentarà així la seva participació en el diari a un
68%. Víctor Font, CEO i cofundador de la consultora financera
Delta Patners, té un altre 23%; la productora Minoria Absoluta, de Toni Soler, prop d’un 3%, i el restant 6% està en mans
d’accionistes particulars, entre ells els periodistes Albert Om,
Antoni Bassas i Xavier Bosch.
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als consells d’administració. La línia de la Fundació Carulla és
participar en el capital de projectes culturals o socials fins que
s’han desenvolupat prou per navegar sols.
Amb aquest afany, els Carulla van oferir la seva participació al
grup SOM (fins 2016 Grup Cultura03) a la fi de 2016. Oriol Soler, un dels executius de SOM, va ser impulsor del diari Ara i el
primer president i conseller delegat de l’editora del diari. Al juny
de 2012, divuit mesos després de la sortida del diari, va decidir
deixar-ho. L’editora del diari va adquirir les seves accions i va
nomenar a Rodés president del consell d’administració.
Els accionistes de l’Ara, com és comú en moltes altres companyies, tenen signat un pacte de socis, que exigeix una majoria
reforçada per prendre algunes decisions. En aquest cas, cal
sumar el 75% del capital per autoritzar l’entrada de nous socis,
nomenar el conseller delegat, el director financer i el director de
la publicació.
La família Carulla no manté cap desavinença seriosa amb la
gestió o la línia del diari. De fet, els Carulla sempre han considerat provisional la seva presència a l’editora, fins al punt que
en els inicis del diari era habitual que no enviessin representant

Després de l’oferta dels Carulla a SOM, el mateix Rodés va
encarregar una proposta concreta per reincorporar SOM a
l’accionariat del Ara. La proposta resultant -fusionar l’editora
del diari i del grup SOM (l’editorial Ara Llibres, la productora
Batabat, editorial Sàpiens, entre altres) - no va quallar. A finals
de l’any passat, la Fundació Carulla va oferir de nou les seves
accions a SOM. Rodés, en exercici del seu dret de tempteig, va
igualar l’oferta, que és la que finalment ha prevalgut.
Ara té edició impresa (15.500 exemplars de venda mitjana, segons OJD) i digital (2,3 milions d’usuaris únics, segons OJD) i
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reuneix una comunitat de 45.000 subscriptors, segons l’editora.
Les últimes xifres disponibles de l’editora són del 2017, any en
què va facturar 12,3 milions d’euros, mig milió menys que l’any
anterior, i va comptabilitzar 2.130.000 en pèrdues. Va poder esquivar la crisi del sector respecte a les vendes en quiosc i subscripcions, que van saltar de 6,6 a 7,2 milions, però no pel que
fa a la venda de publicitat, que va caure de 5,7 a 4,4 milions.
(Font: El Nacional – foto: Ara.cat)

La premsa espanyola perd 247 milions
d’euros a l’any per la pirateria
Per cada diari, revista o publicació en línia que es consumeix legalment a Espanya hi ha altres tres als quals s’accedeix de forma il·legal. És la principal novetat de les dades recollides per
l’Observatori de la pirateria i hàbits de consum de continguts digitals, que en la seva edició de 2018 inclou per primera vegada
estimacions referents a la premsa digital. Segons l’estudi, en 2018
un 10% dels usuaris va accedir il·legalment a diaris, revistes i publicacions digitals, descarregant un total de 227 milions de continguts. El valor d’aquestes descàrregues puja a 325 milions d’euros,
la qual cosa va generar un lucre cessant de 247 milions d’euros.

Aquestes dades contrasten amb la tendència a la baixa del
consum de continguts culturals piratejats que, segons detalla
l’informe, ha caigut un 12% des de 2015 i que durant el passat
anys va registrar un descens del 3%. L’observatori indica que
el valor d’aquests continguts és de 23.918.000 d’euros , i que
això va produir un perjudici al sector de 1.923 milions d’euros.
A més de l’augment de l’oferta legal (Spotify, Netflix, etcètera),
la Coalició de Creadors i Indústries de Continguts, entitat que
ha elaborat l’informe, assenyala que “les mesures legislatives
tenen una incidència positiva”, encara que “encara la lentitud
del seu aplicació impedeix que la reducció de la pirateria serà
radical, com en països del nostre entorn que estan aconseguint
resultats espectaculars en lleis similars”. Així ho assegura Carlota Navarrete, directora de la Coalició.
A més del perjudici als mitjans impresos, augmenten considerablement els consumidors que han vist futbol a través de canals il·legals: un 17% enfront del 27% que ho fa a través d’una
subscripció de pagament. Això genera un lucre cessant de 269
milions d’euros. L’informe apunta igualment que s’ha doblat l’ús
de xarxes socials per a l’accés a continguts piratejats. Destaca
entre totes Facebook (un 56% del total) , tot i que també resulta
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important l’impacte de WhatsApp i Twitter (un 29% cadascuna).
(Font: El Mundo)
NOTA: Us oferim l’estudi Observatori de la pirateria i hàbits de
consum de continguts digitals 2018 en PDF. El podeu obtenir
CLICANT AQUÍ

La CCMA reforça la presència aranesa
als mitjans públics
El síndic d’Aran, Carlos Barrera, i la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, han
signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu incrementar la presència de la llengua aranesa i dels continguts
relacionats amb el territori en la programació dels mitjans públics. Amb aquest acord, la CCMA es compromet a reforçar la
presència de notícies de la Val d’Aran en les rodes informatives
en aranès del 3/24; promoure el doblatge de programació infantil en aranès; impulsar la presència del territori en programes
d’entreteniment i divulgatius del prime time de TV3 (com ara
El Foraster o Joc de cartes), i crear espais web específics en
aranès a ccma.cat i 324.cat.

Sobre aquest últim punt, el portal ccma.cat recollirà tots els continguts que TV3 i Catalunya Ràdio produeixin en aranès, i el
324.cat incorporarà la llengua aranesa en les informacions referides específicament a la Val d’Aran. (Font: Comunicació 21)

L’històric Granma sense paper ni per
donar les seves notícies

Cuba va anunciar una retallada en les pàgines i freqüència dels
seus principals diaris afins al règim castrista, incloent l’oficialista
Granma, el qual des de 1992 ja havia tingut una caiguda en el
seu tiratge del 41.2%, amb això, pràcticament la premsa escrita
es va aniquilar a l’illa. Els pocs mitjans de comunicació en el
règim castrista són dependents i estan sotmesos als dictàmens
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del poder i al Partit Comunista i, avui estan enmig d’un increment de les sancions econòmiques des que el president Donald
Trump va arribar a la Casa Blanca.

per Lisbeth Salas. Amb la seva ètica, verb i vida, com defineix
José Ramón Ripoll la seva poesia, s’acaba Mercurio”, ha explicat Guillermo Busutil, director de la publicació.

“A causa de dificultats amb la disponibilitat de paper gaseta al
país, les edicions del diari Granma dels dimecres i divendres,
així com dels setmanaris Granma Internacional, Trabajadores,
Orbe y Opciones, es reduiran de 16 a 8 pàgines, a partir del
divendres 5 d’abril”, va dir el govern a través d’un comunicat de
premsa. El text va destacar que Joventud Rebelde, l’altre diari
d’abast nacional, “circularà els diumenges amb el seu paginat
habitual i deixarà de circular els dissabtes”, mentre que “altres
publicacions seriades (...) veuran afectada igualment la seva
circulació”. (Font: Diario ContraRéplica)

“Dotze anys des que es va convertir en revista nacional i gratuïta en llibreries, biblioteques i instituts Cervantes. I també dotze anys d’il·lusió, de treball, d’equip, especialment amb Ricardo
Martin i José Antonio Martínez, cap dels tres imaginàvem que
arribaríem als 123 números (en total són 210).”

Tanca la revista Mercurio, referent del
periodisme literari
El món literari perd a un dels seus grans referents. Planeta ha
decidit tancar Mercurio, la revista sobre llibres més prestigiosa
d’Espanya, després de dues dècades de vida. “Ida Vitale, Premi
Cervantes 2018 en celebració i portada amb rostre emmarcat

El número d’aquest mes d’abril serà l’últim de la revista, que
estava editada per la Fundación José Manuel Lara. El seu objecte era “informar sobre l’actualitat literària i les novetats editorials, així com de prestar un extraordinari suport al foment de
la lectura” i les seves dues principals senyes d’identitat eren “la
gratuïtat i la qualitat”.
Per les pàgines de Mercurio han passat escriptors de la talla de
Javier Marías, Victòria Camps, Juan José Millás, Mario Vargas
Llosa, Marta Sanz, Carlos Ruiz Zafón, Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Elena Poniatowska o Ana María Matute,
convertint-se en un dels grans referents del periodisme literari.
Malgrat que, en l’actualitat, la revista comptava amb un tiratge
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de 25.000 exemplars, la publicació va arribar a llançar 45.000
exemplars per número. (Font: Prnoticias)
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“Que no s’estengui el pànic”: claus de
seguretat digital per a periodistes
Per Mònica López Muñoz / Valencia Plaza

de les seves ponències on informa sobre les millors formes de
preservar la seguretat digital. “Aquí s’ajunten desenvolupadors,
periodistes i activistes, i d’alguna manera és on podem explicar
als tecnòlegs quins són els problemes i amenaces a què ens
estem enfrontant”.
L’obsessió de Garsa per la seguretat no és aleatòria, sinó que
neix de la pròpia experiència. La ciutat mexicana on exercia
com a editor d’un diari es va veure embolicada en una guerra
entre cartells del narcotràfic. “El diari en el qual jo treballava va
patir atacs, amenaces i agressions, i això també em va portar a
mi a involucrar-me en temes de seguretat i protecció”.

El periodista mexicà Javier Garsa no s’ha perdut cap de les
edicions de l’Internet Freedom Festival (IFF), que divendres
passat va tancar les seves portes al Centre Cultural d’Innovació
Les Naus de València. El cinquè aniversari del festival, especialitzat en la llibertat i els drets humans a la xarxa, no ha estat una
excepció. “He tingut la sort de ser-hi des de la primera edició”,
assegura. Com el mateix periodista reconeix, va arribar al IFF
gairebé per casualitat quan va començar a desenvolupar un
programa de seguretat digital. Des de llavors, l’esdeveniment
sempre compta amb la seva presència, i els assistents amb una

“A la part digital, els riscos per al periodista són molt variats”,
afirma Garsa. I és que, com el mateix expert explica, a causa
de la creixent activitat a la xarxa i l’ús de dispositius digitals, les
probabilitats de patir algun tipus d’invasió a la nostra privacitat
creixen. El periodista confirma que “els riscos que la nostra informació quedi compromesa augmenten a mesura que la nostra vida transcorre més a l’espai digital”.
Garsa classifica aquests riscos en diverses categories. D’una
banda, que intervinguin els teus comunicacions i els teus ma-
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neres d’emmagatzematge, com els documents guardats en el
núvol o en discos durs. D’altra banda, que vigilin la teva navegació, és a dir, els llocs webs que visites. I finalment, que algú
aconsegueixi entrar en els teus dispositius i tingui control total
sobre les teves dades.
Sens dubte, aquesta informació provoca un impuls paranoic
immediat, però per Garsa és un exercici que tots hauríem de
fer: “A partir d’aquí és on hem de veure quines són les nostres
vulnerabilitats i les eines que tenim per accedir a una protecció,
que ningú pugui veure les comunicacions amb les nostres fonts,
els nostres arxius o les bases de dades que estic utilitzant per
als meus investigacions”. Sent conscients dels riscos, podem
trobar solucions.
Hi ha gent que sap on vius
“Tots ens enfrontem a aquests riscos, tot i que no es treballa
en una professió que impliqui que algú ens vulgui intervenir,
com un periodista o activista”. I això es deu a una causa molt
senzilla: la quantitat d’informació personal que guardem en els
nostres dispositius i en els diferents portals d’internet. Però
que no s’estengui el pànic, hi ha solucions menys dràstiques
d’abandonar Internet, destruir el teu mòbil i viure en complet

aïllament. El mateix Garsa explica que de vegades es tracta
de simples nocions bàsiques com saber crear una contrasenya
forta, cuidar el teu dispositiu amb antivirus o no obrir adjunts de
correus en què no reconeixem el destinatari.
Precisament això i altres coneixements aplicats a la seguretat
digital dels periodistes és el que va explicar en profunditat als
assistents del seu taller. L’objectiu de l’activitat és generar una
major consciència del perill digital que corren els professionals
de la comunicació. “Principalment que un com a periodista pugui adoptar una metodologia per fer front als riscos que tenen,
com fer la teva pròpia avaluació i armar el teu protocol personal
de seguretat”.
I es tracta d’un moment clau, doncs Garza reconeix que el periodista actual és més vulnerable que abans, per la seva activitat a la xarxa. “Hi ha coses que es solucionen no tant amb eines
tècniques, sinó amb sentit comú”, afirma. Aquesta lògica també
s’aplica al terreny de les xarxes socials, com menys informació
personal exposis, millor. El mexicà conclou: “Hi ha gent fora que
pot saber on vius, quants fills tens, quines són les teves rutines,
i on els portes a passejar, pots caure en una vulnerabilitat”.
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L’ENERGIA DEL
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim
una energia que ens impulsa a avançar i construir
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho.
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
What’s your power?
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Un altre ponent, Ariel Barbosa, director de projectes de tecnologia de l’organització colombiana Colnodo (us estratègic
d’internet), veu la seguretat digital com l’assignatura pendent
de la societat civil. “Tenim una confiança gairebé cega en que
internet és segur”, afirma. L’expert ho compara amb com els
nens aprenen a comportar-se fora de casa: “Si hom no ha
d’acceptar coses d’estranys pel carrer, per què hauries de obrir
un enllaç que et mana qualsevol persona?. Els nostres pares
ens van ensenyar a comportar-nos al carrer, però no a ser curosos en espais digitals”.
Per això mateix, l’organització de Barbosa ha desenvolupat
l’Escola Digital, un servei que ensenya com utilitzar de forma
segura la xarxa i la tecnologia. “És una evolució en la forma en
què s’està ensenyant seguretat digital a la societat civil”, afirma
el colombià. Com ell mateix explica, l’objectiu és que la gent
canviï d’hàbits”. (Infografia: PDLLI)
NOTA: El Butlletí us ofereix complert el “Manual de seguridad
digital y móvil para periodistas y blogueros”, de Jorge Luis Sierra (International Center for Journalists). CLICAR AQUÍ

Per arribar a un públic més jove,
Instagram és l’elecció número 1

Arribar al públic més jove a les plataformes socials és més un
repte, tenint en compte el nombre de plataformes que competeixen per la seva atenció. A més de Facebook, YouTube, Twitter i Instagram, l’atenció del públic es distribueix en diversos
serveis, com Snapchat, TikTok, Pinterest i Twitch.
Segons la darrera enquesta de Digiday sobre 189 compradors
de mitjans, Instagram és la plataforma ideal per arribar a públics de 20 anys o menys, mentre que el 37% va dir que Insta-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
gram és la millor opció, seguida de prop per Snapchat, amb un
30% d’intervencions que preferien la plataforma per gastar els
seus dòlars. Un 17% de compradors de mitjans volen iniciar les
seves campanyes amb YouTube, que arriba als tres primers.
“Els compradors que busquen maneres fàcils d’arribar a un públic més jove tenen bones raons per començar amb Instagram
abans que Snapchat”, va assenyalar Mark Weiss a Digiday
Research. “Els anuncis de Instagram dirigits a un públic més
jove es poden afegir sense esforç a campanyes més grans en
comprar a través de les propietats de Facebook”. L’enquesta
indica que l’atractiu de Facebook entre els usuaris més joves ha
disminuït significativament, amb només un 1% de preferència
entre els enquestats.
Això es relaciona amb la previsió d’eMarketer sobre l’ús de la
xarxa social el 2018, que va mostrar que Facebook està perdent usuaris més joves a un ritme encara més ràpid del que
s’esperava anteriorment. Instagram, en canvi, ha estat capaç
de protegir-se eficaçment dels problemes de Facebook. Com
va dir James Douglas, SVP de Media a Reprise Digital, Digiday:
“Cal que comenceu allà on són les vostres audiències”. (Font:
whatsnewinpublishing – infografia: lacronicadelpajarito.com)

El CEO, els mitjans i la política

La primera onada del CEO del 2019 inclou, com és habitual, l’estudi
sobre els mitjans de comunicació preferits pels catalans. Concretament, a la pregunta sobre com s’informen els ciutadans sobre política, el resultat pel que fa a les capçaleres és: 1r. La anguardia 19,4;
2n. El Periódico 11,4; 3r. VilaWeb 10,; 4t. Ara 9,7, i 5è. El País 8,3.
Entre els primers cinc llocs, VilaWeb és l’únic diari digital i es
presenta com una alternativa informativa als mitjans que tenen
edició en paper. A més, segons el CEO VilaWeb és el principal
diari de tendència sobiranista, superant l’Ara. A partir de la cinquena posició se situen el Nacional (amb un 6,4), Eldiario.es
(amb un 4,6), el 3/24 (amb un 4,3), Nació Digital (amb un 3,7),
El Mundo (amb un 2,9) i el Punt Avui (amb un 2,4).
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En les diverses taules de l’estudi s’analitzen i s’encreuen tota
mena de dades. Entre aquestes, també hi ha l’encreuament
entre la intenció de vot i la lectura de mitjans. En aquest sentit, respecte a la intenció de vot a les pròximes eleccions espanyoles, La Vanguardia és el diari més llegit entre els votants
d’Esquerra; el segon és Vilaweb i el primer entre els votants de
Junts per Catalunya. El Front Republicà no apareix encara a
l’estudi.
Només la televisió supera internet. A la pregunta sobre com
s’informen els ciutadans de política, la televisió continua essent
el mitjà prioritari, amb un 78% de les respostes, però la segona posició ja l’ocupa internet, amb el 52%. A continuació, ve la
premsa en paper, amb un 39% i la ràdio, amb un 34%. (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: L’unilateral)

La Generalitat posa en marxa un web
informatiu de les diferents eleccions
El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència ha posat en marxa el web eleccions.gencat.cat
per informar dels diversos comicis que tenen lloc properament,

adreçat principalment a electors, formacions polítiques i mitjans
de comunicació.
El portal és un recull de tota la informació d’interès relacionada
amb les eleccions que són competència de la Generalitat: el
Consell General d’Aran i els consells comarcals. A més, presenta de manera genèrica els principals aspectes que regulen
les eleccions municipals, al Parlament Europeu i a les entitats
municipals descentralitzades, així com de les eleccions generals que s’han de celebrar el proper 28 d’abril.
Al web s’hi pot trobar el calendari electoral, la normativa que regeix els diferents comicis, els formularis, impresos i sol·licituds
adreçades als col·lectius interessats, i la informació més rellevant dels dos processos electorals. La informació que s’ofereix
s’anirà actualitzant amb recursos divulgatius i dades per a la
recerca, els acords que emetin les juntes electorals, la proclamació de les candidatures i, finalment, la difusió de resultats.
(Font: governobert.gencat)
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Com els models d’ingressos digitals
a la impressió continuen modelant la
indústria

Malgrat l’aparició de canals digitals, la publicació impresa ha continuat prosperant. Als Estats Units, les 25 revistes
d’impressió més importants aconsegueixen més adults i adolescents que els 25 primers espectacles de primer temps. La
publicació inversa és el signe del poder continu de la impressió.
Rob Munro-Hall de Bauer Media i James Wildman de Hearst UK
expliquen com han trobat l’èxit de la coexistència de mitjans impresos i digitals. El document també presenta estudis de casos

sobre models de publicació inversa que ofereixen noves fonts
d’ingressos per als propietaris dels mitjans de comunicació.
Per esbrinar quin valor afegeix la impressió per al públic i com
s’adapta a l’ecosistema més ampli de la publicació, descarregueu-vos una còpia de The Future of Media: com els models
d’ingressos digitals a imprimir continuen modelant la indústria.
En aquest document es proporcionen exemples del món real de
per exemple Bauer Media i Hearst Regne Unit sobre la forma
en què han trobat l’èxit de la coexistència dels mitjans impresos
i digitals. CLIQUEU AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia –
infografia: FIPP)

Motorpress Ibèrica aposta per les
subscripcions Premium
Motorpress Ibèrica ha posat en marxa un sistema de subscripcions a les pàgines web de les seves principals capçaleres.
Per tan sols 1 euro mensual, els usuaris de les capçaleres de
motor: autopista.es i motociclismo.es, i de les capçaleres especialitzades de l’àrea d’esports: soycorredor.es, sportlife.es,
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mountainbike.es, ciclismoafondo.es, trailrun.es, revistaoxigeno.
es, triatlonweb.es i ecuestre.es, gaudiran dels avantatges de
l’àrea premium. Entre elles, la navegació sense publicitat, accés a contingut exclusiu, newsletter setmanal amb els millors
articles publicats, accés prioritari a activitats i esdeveniments i
sorteig de material.
En confirmar la seva subscripció l’usuari rep 30 dies gratis i
no hi ha compromís de permanència. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)
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La inversió en digital representarà la
meitat del mercat publicitari el 2019
Per Reason Why

Els primers senyals d’una recessió econòmica a nivell global
no són una preocupació per als anunciants a dia d’avui. No
obstant això, els ràtios de creixement de la inversió publicitària,
tant en digital com en mitjans tradicionals, seran més febles del
que van ser en 2018. Un senyal dels canvis que està patint el
mercat, i no senzillament una reducció dels pressupostos.
Jonathan Barnard, Head of Forecasting de Zenith, comenta com
el sector de la publicitat està rendint per sota de l’economia.
Però això no significa que els anunciants hagin deixat d’invertir.
“En el seu lloc, creiem que estan invertint en altres àrees com
tecnologia, data i ecommerce”. En 2019 la inversió digital global creixerà un 17,6% fins a superar els 333 milions de dòlars.
Això vol dir que, per primera vegada, l’àrea digital representarà,
aproximadament, la meitat del mercat publicitari global.
En alguns països, incloent Regne Unit, la Xina, Noruega i Canadà, el mitjà digital ja s’ha convertit en el principal canal publicitari. Aquest any Estats Units i els Països Baixos s’uniran
a aquest grup, amb digital representant el 54,2% i el 52,6%,
respectivament. A Rússia, la meitat del total de les inversions
aniran a digital.
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Mentrestant, als països menys desenvolupats com a àrees de
Llatinoamèrica o el Sud-est Asiàtic, aquesta inversió en digital
es mantindrà per darrere dels mitjans tradicionals, almenys en
el curt termini.

Els principals venedors de publicitat digital
I qui s’està emportant la majoria d’aquestes inversions? Google es manté com el principal ens en aquest sentit el 2019, representant el 31,1% de la inversió publicitària global: 103,73
milions de dòlars. Facebook està en segon lloc amb 67,37 mil
milions, seguit de Alibaba amb més de 29 mil milions. Encara
que Amazon està poc a poc atacant aquest duopoli GoogleFacebook, encara representa un player menor a nivell global,
quedant-se en quarta posició amb uns 14 milions de dòlars.
Però aquest gir cap a la publicitat digital no vol dir que els mitjans tradicionals siguin totalment ignorats en 2019. De fet, els
anunciants de tot el món estan començant a construir estratègies per fer ús tant dels mitjans tradicionals com digitals, reflectint com les seves audiències es comporten realment. Així,
les marques estan acabant amb els compartiments tradicionals
de màrqueting, i pensant per sobre de tot en la experiència del

client. Això s’aplica tant a la publicitat digital com tradicional,
així com als mitjans pagats i propis.
Però el camí cap a la coordinació de diversos canals no serà
fàcil, i no serà una realitat per a moltes empreses aquest any.
Una mitjana del 28% dels marketers a tot el món van reconèixer
que en la seva companyia hi ha certes àrees que es mantenen
aïllades. Com a exemple s’esmenta la pàgina web, les aplicacions mòbils o la publicitat en vídeo, que són canals publicitaris
freqüents. Són dades d’una enquesta de Salesforce. I aquest
nombre és encara més gran per als canals emergents i més
recents, com a assistents de veu o missatges al mòbil.
Alhora, però, l’estudi de Salesforce reconeixia que el percentatge de marketers que confirmava coordinar els missatges en diferents canals créixer d’un 28% en 2017 fins a un 32% el 2018.
Assolir aquest objectiu serà més important (i més difícil) a mesura que el nombre de canals de màrqueting continua creixent,
i la necessitat de demostrar el ROI creix. En 2019, però, els
anunciants estaran millor equipats que mai per enfrontar-se a
aquest repte. Envoltats de dades que els permetin entendre el
camí del client, podran dirigir-se a les seves audiències millor,
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amb missatges personalitzats i cohesionats al llarg de tots els
escenaris de màrqueting. (Infografia: eMarketer)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi de Salesforce si CLIQUEU
AQUÍ

L’optimisme enfront del futur es
manté estable a l’inici de 2019

Segons l’Informe Perspectives del Consumidor de Kantar, l’any
ha començat amb optimisme per part dels consumidors. Tant
la valoració de la situació econòmica d’Espanya com la de la

llar pròpia continuen en ascens, provocant que durant el primer
trimestre del 2019 l’Índex de Comportament del Consumidor
torni a assolir valors positius (5,3) després dels últims mesos
de l’any anterior.
Les dades de consum minorista reals publicat per l’INE, conegudes fins a gener de 2019, mostren una tendència ascendent
des de 2013, reforçant la idea d’estabilització del consum i fent
poc probable un retrocés significatiu. 2019 no comença tan encoratjador com el final de 2018 ens feia pensar. Si bé és cert
que es manté estable el percentatge de consumidors que creu
que la desocupació continuarà com fins ara (50%), la percepció
que la desocupació augmentarà en els propers mesos continua
en ascens tot i la desacceleració que vèiem en l’últim trimestre
de 2018. Per tant, es mantenen estables aquells consumidors
que confien en mantenir la seva l’ocupació (74%) però creixen
lleugerament aquells que veuen algunes possibilitats en perdre-(14%).
El clima generalitzat d’estabilitat laboral porta amb si mateix
mínims històrics pel que fa al percentatge de consumidors
que creu que els seus ingressos poden baixar en els propers
mesos, un 3%, només superat en els últims deu anys pel 2, 5%
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registrat en l’últim trimestre de 2017. Aquest optimisme es veu
reforçat en l’augment significatiu d’aquells que creuen que els
seus ingressos es mantindran com fins ara (64%) i l’estabilitat
en gradual augment dels que creuen que els seus ingressos
augmentaran ( 14%). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: Kantar Media)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi del Comportament del Consumidor de Kantar, només cal CLICAR AQUÍ

Gairebé 8 de cada 10 anunciants
espanyols gestionen parcialment o
totalment la programàtica in-house
La inversió en publicitat digital és la que surt del mercat que
més està creixent en el darrers anys i, dins d’aquesta parcel·la,
la programàtica és una de les àrees amb un futur més prometedor. A Espanya, el mercat encara és petit, en comparació amb
altres països del nostre entorn. Aquí la inversió en programàtica
suposa una mica més del 22% de les transaccions de publicitat
digital (segons Zenith); mentre que la mitjana europea està en
el 65% (segons IAB).

Malgrat això, Espanya és un dels països d’Europa on un major
nombre de marques ja estan invertint en programàtica. Fins a
un 72% de les consultades en un estudi de IAB i Accenture, presentat aquesta setmana al Festival Inspirational. Està al mateix
nivell que el Regne Unit o Itàlia i bastant per sobre d’Alemanya
(48%). I la gran majoria de les companyies espanyoles (74%)
que actualment no estan experimentant amb programàtica, tenen pensat fer-ho en els propers 12 mesos.
Per contra, Espanya està a la cua dels països analitzats pel
que fa a la internalització de les capacitats programàtiques dins
dels propis anunciants. Així i tot, el 78% dels anunciants participants en l’estudi reconeix que gestiona parcialment o totalment la inversió en programàtica in-house. La mitjana europea
és del 86%. Percentatges que revelen que gran part d’aquesta
modalitat automatitzada de compra publicitària es realitza pels
mateixos departaments interns de l’anunciant.
El 74% dels anunciants espanyols consultats en l’estudi ja realitzen alguna operació programàtica. Cap altre país europeu
supera aquest percentatge. (Font: Dircomfidencial)
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Lexus replanteja la seva estratègia
publicitària
La revolució que travessa el món publicitari amenaça la posició
de privilegi ocupada històricament per les agències de mitjans.
Ja sigui pel pes creixent de la programàtica -modalitat quina
gestió cada vegada es realitza més in-house- o pel risc a què
l’adjudicació directa a mitjans es converteixi en tendència. La
desintermediació publicitària és una estratègia que ja practica
Lexus. D’un temps ençà, el fabricant japonès de cotxes d’alta
gamma ha pres la iniciativa de saltar-se a les agències de mitjans per negociar els acords directament amb les empreses
periodístiques.
Un exemple d’aquest replantejament en l’estratègia publicitària
de la marca pot apreciar-se en l’acord assolit amb Condé Nast
a principis d’aquest any per a una sèrie de continguts patrocinats en publicacions com Vogue, GQ o Condé Nast Traveler. En aquest cas concret, Lexus va treballar mà a mà amb
l’agència interna de l’editorial, Creative Studio Network, mentre
que l’agència de mitjans va actuar com a suport.

“No es tracta que nosaltres reemplacem a agències, però sí
hem d’estar en una posició en la qual tinguem persones internes que puguin mantenir una conversa amb aquests socis i
propietaris de mitjans”, reconeix Spiros Fotinos, director global
de Gestió de Marca i Màrqueting a Lexus. En la seva opinió,
els continguts de marca estan cridats a ocupar un lloc cada
vegada més important en l’estratègia de posicionament de Lexus, en detriment dels acords publicitaris tradicionals. Entre altres raons, perquè en ocasions es tracten d’accions molt més
econòmiques i permeten assolir més fàcilment al públic objectiu. (Font: Digiday)

El joc ja mou una inversió publicitària
superior als 300 milions d’euros
Les cases d’apostes entren cada vegada més en l’ecosistema
publicitari. Només l’any passat la inversió en màrqueting va superar els 300 milions d’euros, principalment en accions d’afiliats,
patrocini, promocions i publicitat. Així ho ha posat de relleu un
informe sobre les tècniques de màrqueting en el sector de les
apostes en línia, amb motiu de la Fira Internacional del Joc, que
s’ha fet a Madrid, del 9 al 10 d’abril.
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Els operadors s’associen amb una xarxa d’afiliació, que funciona amb criteris de cerca orgànica (SEO) i que fins i tot creen comunitats per afavorir la interacció entre jugadors, amb l’objectiu
de captar clients, fidelitzar i donar-se a conèixer. Una altra tècnica de captació és el bonus sense dipòsit, en què el jugador
pot provar diversos jocs sense necessitat d’apostar els seus
propis diners. Molt útil per als primerencs que entren en aquest
món sense riscos.
El sector del joc no para de créixer. Acierto.com ha analitzat
les xifres del món de les apostes físiques i online, que l’any
passat va moure gairebé 700 milions d’euros, un 26% més que
el 2017, amb prop del milió i mig de persones (+5% jugadors
actius). En el cas del joc en línia, aquest sector mou més de 200
milions d’euros anuals, experimentant un increment del 380%
en els últims sis anys. D’altra banda, aquesta indústria genera
al voltant de 81.000 llocs de treball directes i 160.000 indirectes
en hostaleria, turisme i serveis en general. (Font: Ipmark)

Vodafone posa en revisió el seu
compte de mitjans
Vodafone ha posat en revisió el seu compte de mitjans a nivell
global, el que incumbeix també a Espanya. Des de l’any 2014,
aquesta gestió està en mans de WaveMaker, del grup WPP.
S’estima que Vodafone emprèn una inversió en publicitat de
prop de 700 milions d’euros l’any, segons campaignlive.co.uk .
Vodafone ha estat una de les grans empreses que han optat
per gestionar in-house part de la compra de mitjans digital. Dels
aproximadament 600 milions d’euros que inverteix cada any
Vodafone en publicitat, al voltant d’un terç és gestionat internament. La companyia britànica porta a terme in-house part de la
compra de mitjans digitals, com és la programàtica, recerques
i social. L’operadora va ser una de les companyies pioneres
en la gestió in-house i va provocar una disrupció en la indústria, que ja s’ha convertit en tendència. Aquesta gestió in-house
s’ha establert en 11 països (entre ells, Espanya), per a la qual
cosa s’han contractat 120 professionals especialitzats. (Font:
Control)
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Guia per inspirar el màrqueting de
continguts

den veure exemples d’empreses que han aplicat estratègies de
contingut reeixides.
El màrqueting de continguts és un tipus de màrqueting que consisteix a produir i distribuir contingut, essencialment en línia,
sense promoure la marca o els seus productes de manera explícita, amb l’objectiu d’atreure prospectes, com a part d’una
estratègia d’’inbound i outbound màrqueting. El tipus de contingut potencial és molt divers: post per bloc, vídeo, infografies,
articles, llibres blancs, missatges a les xarxes socials.

El 70% dels consumidors prefereixen descobrir una marca a
través del contingut, en lloc de la publicitat convencional. El
“màrqueting de continguts” és un dels temes més populars entre els especialistes en màrqueting, i una prioritat en moltes estratègies. Ara es disposa d’una guia per inspirar aquesta faceta,
en aquest recurs es revelen: Els tipus de contingut que tenen
major rendiment; els principis per desenvolupar una estratègia
de contingut a través de l’escolta social; les etapes a seguir
d’una bona estratègia; com avaluar el ROI i, finalment, es po-

La manera de difusió és l’online (principalment): xarxes socials, correu electrònic, newsletters, podcats, esdeveniments
(conferències, seminari web). Per a una eficiència òptima,
l’estratègia de contingut s’ha de desenvolupar en coherència
amb les estratègies de producte, comercials i d’esdeveniments.
Sovint parlem del valor comercial del content màrqueting per a
l’adquisició de leads. No obstant això, l’estratègia de continguts
satisfà les principals fases del funnel de màrqueting: Notorietat> Engagement> Adquisició> Satisfacció> Conversió> Fidelització. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia) NOTA: El Butlletí
els ofereix completa la Guia per inspirar el teu màrqueting de
continguts de Digimind. CLICAR AQUÍ
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Objectiu: acabar amb les fake news
Per Asociación de Medios de Información
Google treballa amb eines i processos d’automatització per
evitar que els rumors s’estenguin per la xarxa. Es diu Facts
ckeck Explorer i és la nova eina de Google per lluitar contra les
fake news. L’usuari pot accedir de manera gratuïta a través del
cercador i verificar qualsevol informació que li resulti sospitosa
(és a dir, potencialment falsa). Com? Introduint la paraula o les
paraules relacionades amb la seva consulta a la barra de cerca. Després, Facts ckeck Explorer mostra els resultats extrets
de les bases de dades de diverses webs especialitzades en la
lluita contra desinformació com són maldita.es, AFP Factual o
Truth or Fiction.

A més d’aquesta nova eina, Google compta amb altres vies per
combatre els rumors que circulen per la web. Entre elles, Project Shield, un servei que defensa als llocs web d’atacs DDoS
o Subscriu with Google, una plataforma que ofereix informació
periodística de fonts fiables. Així mateix, Google ha actualitzat
les seves polítiques de privacitat i treballa diàriament amb algoritmes i processos d’automatització per evitar que les mentides
es propaguin per la xarxa.
El fenomen de les notícies falses i la desinformació s’estén a
molts àmbits i amb gran rapidesa . De fet, segons l’estudi Fake
News and Desinformation Online elaborat per la Comissió Europea, el 78% dels espanyols rep notícies falses de forma habitual, una xifra molt per sobre del 37% de la mitjana europea.
(Infografia: Toolbox)
NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi sobre noticies falses i la
desinformació online elaborat l’any passat per la Comissió Europea. CLIQUEU AQUÍ
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El servei de noticies “escrites per
robots” de PA obté els primers
subscriptors

Vuit proveïdors de notícies regionals s’han inscrit com a primers
subscriptors de pagament del servei de notícies “generat per
robots” de Press Association’s. L’agència ofereix el seu servei
de notícies automatitzat, Reporters and Data And Robots (RADAR), que crea prop de 8.000 històries localitzades sobre temes procedents de xifres de delinqüència, temps d’espera de
l’hospital i absències dels alumnes de l’escola.

Va ser posat en marxa per Urbs Media, PA i periodisme de dades, el 2017 i va obtenir 700.000 euros de subvenció de la iniciativa Digital News de Google. Com que Radar es va expandir
a un judici complet obert a qualsevol títol de notícies locals el
juny del 2018, va presentar més de 100.000 històries, escrites
conjuntament per periodistes i Intel·ligència Artificial. Els primers ubscriptors són: Archant, JPI Media, Baylis Media, Iliffe
Media, Midland News Association, Caerphilly Observer, Newscraft, UKRD Group (owner of ten commercial radio stations).
Aquests subscriptors de notícies porten els serveis de Radar a
329 punts d’impressió, digitals i de ràdio, segons AP.
L’editor en cap de l’AP, Pete Clifton, va dir: “És encoratjador veure l’enfocament de Radar per combinar el periodisme
humà amb l’automatització arrelant-se al paisatge mediàtic del
Regne Unit. “Des que es va iniciar el pilot a finals de 2017,
hem crescut i l’equip editorial disposa de sis persones més
que visualitzen les notícies que utilitzen el contingut del radar
de diverses maneres. “Espero poder veure que Radar continuarà desenvolupant-se com a negoci per als mitjans de comunicació i, finalment, més enllà del sector dels mitjans de
comunicació”.
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Els periodistes de radar “identifiquen, escriuen i modelen” històries utilitzant conjunts de dades obertes de departaments governamentals, forces policials i altres organismes públics abans
que un sistema de producció a mida mitjançant tecnologia de
generació de llenguatge natural localitzi les històries. Aquestes es divideixen en 391 canals, un per a cada autoritat local
del Regne Unit, al qual els editors poden subscriure’s, segons
correspongui, per una quota anual. Els periodistes de Radar
treballen una mitjana de 40 projectes de dades entre ells cada
mes i les històries s’acompanyen d’imatges d’estoc o de gràfics
senzills quan es presenten per als subscriptors. Radar ha evolucionat d’una experiència de periodisme de dades recolzada
per Google a un negoci basat en subscripcions que ofereix un
servei essencial als mitjans de comunicació locals i regionals al
Regne Unit. (Font i il·lustració: Press Gazette)

LinkedIn ja permet compartir
documents i PDF en les publicacions
De la mateixa manera que es pot compartir una fotografia o un
vídeo a un perfil personal a LinkedIn, a partir d’ara els usuaris
també podran realitzar publicacions compartint documents, ar-

xius PDF, presentacions en PowerPoint... LinkedIn només permetia fins ara compartir documents a les pàgines d’empresa
A partir d’ara, doncs, qualsevol usuari podrà fer-ho, el que permetrà que els seus documents de Word o les diapositives de
la seva última xerrada puguin ser vistes per tots els seus contactes (o almenys, aquells als quals se’ls mostri la seva última
publicació). Per publicar un document d’aquest tipus en el feed
de LinkedIn tan sols cal prémer sobre el nou botó que es mostra a la caixa d’actualitzacions d’estat. Al costat del d’imatges i
al de vídeos, ara es mostra una nova icona que representa un
document.
En prémer aquest nou botó, s’obre una caixa per triar des de
l’ordinador aquest document que es vol compartir. Per descomptat, l’usuari podrà incloure un text que acompanyi el document que va a compartir. Cal tenir en compte que, de moment,
la funció només està disponible des de la versió d’escriptori de
LinkedIn. Amb aquest canvi ara els usuaris tenen una nova possibilitat per anar construint la seva marca personal en base a
les actualitzacions del seu estat. Fins ara només podien fer-ho
mitjançant la pàgina de la seva empresa. (Font: Trecebits)
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PixaTool: converteix qualsevol imatge
o vídeo en art pixelat
El píxel art o art pixelat és un estil d’il·lustració digital que no ha
deixat de ser popular, més aviat sembla que ara ens agradés
encara més, potser pel component nostàlgic d’aquells primers
jocs de 8 bits i l’amor pel retro. Al web aconsegueixes àmplia
varietat de eines i utilitats per a crear píxel art, i és que si ets enginyós, fins pots utilitzar Excel. Ara, si el que busques és transformar una imatge o un vídeo a pixel art de forma més senzilla.
PixaTool és una aplicació per a Windows i macOS. I encara que
no és gratuïta (el seu preu és de 14,95 dòlars nord-americans,
o més o menys uns 13 euros) és possible utilitzar una versió
demo completament gratis i amb molt poques limitacions. Si bé
PixaTool és fàcil d’utilitzar depenent de la imatge, per obtenir
els millors resultats necessitaràs jugar una mica amb el programa i pot arribar a tenir una corba d’aprenentatge mitjana.
L’aplicació suporta imatges de qualsevol mida, fins i tot 4K o
més grans. Pots executar-la a qualsevol resolució de pantalla,
pots crear les teves pròpies paletes a part de les que vénen

incloses. La versió demo només inclou tres paletes predeterminades: Gameboy, Pico8 i CPC. Per a la resta de paletes més
genials com la de NES o la de C64, necessites la versió completa del programa de pagament, has de considerar que tant
t’interessa el programa, o provar crear la teva pròpia paleta.
(Font: Genbeta)
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Conclusions de les Jornades
del Cable: L’HbbTV i la realitat
augmentada i virtual necessitaran
especialment banda ampla garantida

Blanquerna de Barcelona organitzades per CECABLE, Blanquerna-URL, Associació Catalana d’Operadors de Telecomunicacions per Cable (Acotec) i Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC).

Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

“S’observa una accentuació en la necessitat de banda ampla
garantida a mesura que els serveis oferts al consumidor són
més personalitzats i sincrònics”, explica Fondevila. “En el cas
del HbbTV, la Addressable TV suposa anuncis customitzats en
funció de llars i usuaris, el que exigeix un cabal constant i sense interrupcions sobretot si el client interactua amb la marca”,
exposa el director del CECABLE. “En realitat augmentada i virtual, si es pretén generalitzar una experiència en línia també és
necessària la banda ampla garantida”, matisa Fondevila.

“La interactivitat de l’HbbTV, especialment en aplicacions publicitàries, i la realitat augmentada i virtual són exemples de comunicació que requeriran un flux garantit de banda ampla”, afirma
Joan Francesc Fondevila Gascón, director del Centre d’Estudis
sobre el Cable (CECABLE) i professor de la Universitat Ramon
Llull (URL), com a conclusió de les XXIV Jornades del Cable i
la Banda Ampla a Catalunya, que es van dur a terme el 9 i 10
d’abril de 2019 amb gran èxit de públic i continguts a l’Auditori

Les Jornades van estudiar indicadors estratègics de les telecomunicacions, com els fonaments en l’evolució de la tecnologia de banda ampla, la relació entre continguts i receptor i els
nous estàndards del mercat. Joan Oliver (Wifidom) va reflectir els avantatges de les solucions wireless especialment per
a zones rurals. Dídac Querol (Telefónica) va remarcar que la
d’Espanya “és la xarxa de fibra òptica més extensa d’Europa”, i
va posa èmfasi en el desig de l’operador de cobrir tot el territori
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amb fibra òptica fins a la llar (FTTH) el 2024. Narcís Coll (BT)
va remarcar que el balanceig entre computació i emmagatzematge fluctua entre l’edge (el mètode més proper), el fog i el
cloud (el més llunyà). David Andreu (Anxanet) va subratllar el
pes de la banda ampla i “l’oportunitat de la fibra virtual” en zones industrials i turístiques, mentre que Ramon Roca (Guifi.net)
va matisar que arribar a zones rurals amb fibra “no és tan car
com sembla”. Ignacio Rojo (Phicus) va ressenyar els avantatges d’un programari específic de monitoratge per a operadors,
Eduardo Meilán (RegionTel) la necessitat de projectes end to
end i Anselmo Trejo (D-Link) el creixement de les xarxes 10
Gigabit Ethernet.
L’HbbTV permetrà que la publicitat sigui “més dirigible, interactiva i variada”, segons Guillem Lahuerta (Sony). Xavi Redón
(Cellnex) va explicar que els reptes de LovesTV se centren en
millorar les funcionalitats de la plataforma, disposar de més models de televisió compatibles i crear nous entorns interactius
fora de la televisió lineal en LovesTV. La taula rodona va posar
de manifest la força del HbbTV. En aquest sentit, cal distingir
entre programatic TV i addressable TV, ja que la programatic TV
se centra en l’automatització dels processos entre anunciants,
agències de mitjans i suports, i l’addressable TV distribueix en

temps real, “el que aguditza la necessitat d’un flux garantit de
dades”, postil·la Fondevila, per a qui “els axiomes de la Societat
de la Banda Ampla, la universalització i la garantia del servei,
s’apliquen idòniament en HbbTV, oportunitat d’interactivitat en
clau de proximitat, sobretot per als operadors de cable tradicional”. Josep Rom (IntadTV) remarca les noves possibilitats de
la televisió connectada “per mantenir el vincle entre publicitat
i televisió”, i Xavier Edo (Acotec) afirma que “la televisió lineal
s’utilitza cada vegada menys i creixen les plataformes alternatives”.
Xavier Martín (CEBF, Connecting Europe Broadband Fund) va
exposar la necessitat de fons per a l’expansió de la banda ampla. El fons promogut per la Comissió Europea per donar suport
a emprenedors digitals en el desenvolupament de xarxes de
banda ultra-ampla disposa de 420 milions d’euros per a inversió
en el desenvolupament de noves xarxes neutres. Aquest fons
és un dels instruments creats a l’empara del “Pla Juncker” per
al desenvolupament de l’estratègia europea de promoció de la
Gigabit Society a través de la construcció de xarxes de fibra que
arribin a tots els racons d’Europa. “Són tan rellevants els grans
operadors nacionals i regionals com els més de 700 operadors
locals que operen actualment a Espanya”, segons Martín. Tot i
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la gran penetració de xarxes de fibra a Espanya, encara hi ha
més de quatre milions de llars sense cobrir (àrees geogràfiques
desafiadores per la seva orografia, dispersió geogràfica o renda
disponible).
La taula rodona va reflectir l’evolució en la competència a Catalunya i Espanya en banda ampla, encara que aquesta és
millorable. Fondevila va destacar que “en funció de les zones
geogràfiques la competència varia, encara que per diferenciarse entre ells i evitar l’efecte commodity els operadors poden
jugar la carta del servei garantit”. Carles Salvadó (Generalitat
de Catalunya) va indicar que “el 78% de catalans poden accedir
a Internet almenys a 30 Mbps, però 1,7 milions de catalans no
arriben a aquesta velocitat mínima”. Guillermo Canal (Feceminte) va subratllar que “molts instal·ladors estan actuant com a
operadors”. Carles Sabaté (Telecos.cat) va considerar que “la
competència actual no és la més adequada”. Virginia Rodríguez
(CNMC) va admetre que “la competència no és perfecta, perquè aleshores no existiria el regulador, tot i que el mercat és
molt dinàmic”. Carles Viladecans (Xarxa Oberta de Catalunya)
va remarcar que nombrosos operadors estan connectats a la
seva xarxa neutra, cosa que “obre la via a més competència”.

L’esdeveniment forma part del projecte “Noves Formes de Publicitat Interactiva a la Televisió, Internet i els Mitjans Digitals.
Aplicacions Reals en HbbTV “(URL, Cellnex, CECABLE i IntadTV), finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. (Foto: Cecable)

Debat sobre el present i el futur
de les plataformes de continguts
audiovisuals
L’e-week, el programa d’activitats sobre tecnologia digital que
organitza anualment la UVic-UCC, va començar dimarts amb
una sessió plenària sobre el present i el futur de les plataformes
de creació i distribució de continguts audiovisuals en el sentit
més ampli. El debat, presentat pel director del Departament de
Comunicació de la Facultat d’Empresa i Comunicació (FEC),
Joan Frigola, va asseure a la mateixa taula Javier Muniain, gerent de màrqueting i empreses Catalunya a Telefòncia, i Saül
Gordillo, director de Catalunya Ràdio i mitjans digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
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Els dos ponents van exposar les estratègies de les seves
empreses per donar resposta a les necessitats canviants de
l’audiència. En el cas de Telefònica i de la seva plataforma de
pagament Movistar+, Muniain va explicar que s’està posant el
focus en noves formes de publicitat, també interactiva, en la
creació de continguts i canals propis i en la cerca de noves vies
de distribució, com ara canals propis de Youtube. Segons Muniain, només el 35% de les llars espanyoles tenen televisió de
pagament mentre la mitjana europea ronda el 70%. “Encara ens
costa pagar per aquest servei”, va dir el ponent segons el qual
la lluita contra la pirateria ajudarà a incrementar el percentatge:
“Hem d’arribar al públic posant-los les coses fàcils, donant-los
el que volen veure a un preu raonable”.

L’estratègia dels mitjans audiovisuals públics catalans, segons
Saül Gordillo, passa per “intentar ser presents a totes les plataformes de contingut i xarxes socials” per tal d’arribar a aquells
públics, sobretot més joves, que “no se senten còmodes en els
canals més tradicionals”. Per això, va explicar, part dels seus
continguts ja es troben a Youtube i també exploren altres vies
com l’ús de podcasts, els assistents virtuals i els programes de
missatgeria com WhatsApp o Telegram. “Hem de fer un esforç
per sortir de la nostra zona de confort i trobar noves formes
d’arribar als usuaris”, va dir Gordillo, que va alertar del “moment delicat” en què es troben mitjans tradicionals com els seus
arran de l’auge de grans gegants tecnològics, “que poden esdevenir els editors de continguts del futur”.
L’e-week va seguir dimecres amb dues conferències més: una
sobre models de negoci i estratègia digital en l’entorn d’Apps i
SmartTV, a càrrec de Marc Bassols, cap d’Apps mòbils i Smart
TV de la CCMA; i una altra sobre el nou escenari en què es troba
la publicitat arran de la transformació digital, impartida per Danilo Cascino, director d’estratègia i innovació a l’agència de mitjans OMD. Les activitats programades, tant al campus Vic com
al campus Manresa, s’allargaran durant tot un mes i es poden
consultar al web de l’e-week. (Font i foto: UVIC, sala de premsa)
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La Unió Europea discuteix un projecte
de llei contra el contingut terrorista en
línia
El Parlament europeu ha redactat un projecte de llei que exigeix
a les webs i altres plataformes online eliminar tot el contingut
relacionat amb ISIS i altres grups terroristes. La llei s’està sotmetent a negociacions entre el parlament, la comissió i el consell europeu. No obstant això, les autoritats esperen que a finals
d’aquest any s’aprovi el document final. Activistes de la llibertat
d’expressió temen que aquestes mesures generin un excés de
regulació i eliminin contingut no nociu
El projecte de llei estipula que el contingut terrorista ha de ser
remogut en un període d’una hora des de la notificació per les
autoritats locals. En cas que el contingut no sigui eliminat, els
webs hauran de pagar multes que podrien arribar fins al 4%
dels seus guanys anuals , el que representaria importants pèrdues per a grans empreses com Google o Facebook.
La normativa va ser proposada inicialment en l’últim trimestre
de l’any passat, però la negativa del Consell Europeu va im-

pedir que la legislació passés. No obstant això, la viralització
de contingut terrorista, com en el cas del vídeo de l’atac a una
mesquita neozelandesa, ha reimpulsat el projecte de llei entre les institucions europees. En aquest sentit, la Unió Europea
al·lega que les plataformes en línia no han emprat mecanismes
veritablement efectius per contrarestar la difusió de contingut
nociu a la xarxa.
Activistes de la llibertat d’expressió temen que aquestes mesures generin un excés de regulació i acabin per eliminar contingut no nociu de les xarxes socials. A més, han al·legat que
la mesura també podria afectar negativament les plataformes
més petites, ja que, en no posseir els recursos de les grans
corporacions, tenen més dificultat per complir amb les regulacions. De moment, però, la llei està sent negociada, tot i que la
proximitat de les eleccions europees i la situació amb el Brexit
segurament retardaran la sortida del document. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)
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IAB Spain llança el primer Llibre Blanc
de DATA
Gràcies a la regularització del mercat
del data podrem entendre de veritat quin
és el valor econòmic
que aporta i sobretot
ens ajudarà a unificar i estandarditzar
certs processos que
ajudaran a millorar
les nostres estratègies basades en dades. Els usuaris cada
vegada utilitzen més canals i punts de contacte per consumir
i comprar contingut, el que dóna origen a multitud de dades.
Aquestes dades, aprofitades de forma intel·ligent, permeten
comprendre als clients i dirigir-se a ells a mesura que avancen
en el “customer journey”. A més, tenint en compte l’ús creixent
d’eines d’adblockers, el repte de crear publicitat rellevant per
a l’usuari és cada vegada més complicat. Per això, IAB Spain
s’ha creat el seu Llibre Blanc, capaç d’oferir un marc de referèn-

cia i una orientació sobre els tipus de dades i com fer un bon ús
d’aquests en les estratègies de màrqueting digital.
El Llibre Blanc de Data defineix els diferents tipus de dades i
d’agents, tant venedors com compradors de dades. Així mateix
estableix quines són les limitacions de les dades i analitza codis de bones pràctiques i transparència, així com els tipus de
frau en funció de la tipologia de data. Finalment, s’ha recollit la
regulació legal de les dades i un glossari amb la terminologia
més destacada. Pots consoltar-ho AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia – infografia: IAB Spain)

Facebook crea incentius perquè
els mitjans creïn continguts de més
qualitat
Nou gest de Facebook en el seu propòsit d’apropar postures
amb els mitjans de comunicació. La plataforma ha anunciat una
sèrie de mesures per incentivar la creació i difusió de contingut
original per part de les publicacions. Segons ha informat la companyia, aquestes mesures van encaminades a dos objectius.
Primer, a reduir la “propagació de contingut problemàtic”. I se-
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gon, a “informar les persones amb informació addicional perquè
puguin triar quina clickar, llegir o compartir” .
Després de llegir i valorar els comentaris d’usuaris sobre el que
els agrada i no veure a Facebook, ha desenvolupat una sèrie
de pautes per a detectar les pàgines de qualitat enfront de les
que tracten d’aconseguir volum de trànsit. Així, per incentivar
els editors perquè inverteixin en contingut d’alta qualitat, proposa abandonar la distribució de contingut no original -mesura
iniciada el passat octubre- i viral.
D’altra banda, sancionarà els editors reincidents que publiquen
repetidament contingut inadequat . “Si no ho fan, implementem
sancions més estrictes durant un període de temps establert per
a sol·licitar una acció més ràpida i completa”, assevera la companyia. Sota totes aquestes mesures subjau l’interès en convertir Facebook en un entorn més agradable i segur per a les
marques, el que passa necessàriament per reduir la propagació
de la desinformació i deixar fora aquells continguts susceptibles
de ser provocatius, sensacionalistes o de baixa qualitat.
De cara a reduir el contingut “àmpliament disgustat”, la plataforma restarà visibilitat a aquelles pàgines que cultivin l’anomenat

‘clikbait’ per mitjà d’esquers informatius, o que publiquin continguts de poca substància. Objectiu en el qual, apunta, porta
treballant des de fa temps. Així mateix, premiarà els comentaris
que afegiu més valor dins de les converses sorgides a la xarxa
social. Referent a això, el gran repte segueix sent detectar i eliminar els comentaris ofensius, “de manera que les persones se
sentissin més còmodes interactuant amb les que no coneixen”.
(Font: Facebook newsroom)

El Govern simplifica la regulació dels
Premis Nacionals de Comunicació
El Consell Executiu ha modificat el Decret 223/2013 que regula
els Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat amb
l’objectiu d’agilitzar els tràmits i simplificar la seva regulació. En
concret, es crea una vicepresidència del jurat i s’estableix que
l’ocupi la persona titular de la Secretaria de Comunicació del
Govern i Mitjans de Comunicació, que fins ara s’encarregava
de la secretaria del jurat. Per la seva part, aquesta última passa
a estar ocupada per una persona funcionària de la Direcció General de Mitjans de Comunicació.
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La presidència del jurat correspon a la titular del departament
amb competència en comunicació i mitjans, però la composició
que hi havia fins ara complicava la seva suplència quan era
necessari, ja que no la podia assumir la persona titular de la
Secretaria de Comunicació, que ja tenia atribuïda la funció de
secretaria del jurat, segons argumenta l’Executiu. El nou decret
que regula els Premis Nacionals de Comunicació també afegeix
dos nous articles, un amb les normes de funcionament del jurat
i un altre amb les normes sobre el procediment d’atorgament
i lliurament dels guardons. En ambdós casos fins ara estaven
regulades a l’Ordre PRE/27/2014, de manera que amb la seva
incorporació al decret s’inclou tota la regulació dels premis en
una única disposició. (Font: gencat.cat)

tat; detectaran els punts de millora de llurs textos; i començaran
a dotar l’escriptura d’intencionalitat i emocions amb l’objectiu de
que els continguts siguin atractius i diferencials.

Formació al Col·legi de Periodistes

Introducció a l’analítica Web.- Barcelona. Dimarts 30 d’abril i
7 de maig (de 09:30h a 14:30h) - Amb aquest curs, impartit per
Pilar Yépez, comprendràs les bases de l’analítica web, coneixeràs les principals mètriques i el seu significat i entendràs com
funciona la principal eina de l’analítica web, Google Analytics i
quines són les seves possibilitats.

Técnicas de Escritura Creativa.- Online. Del dijous 25 d’abril
al divendres 10 de maig (8 hores) - Redactar diàriament de manera creativa sobre diverses temàtiques i aconseguir seduir el
lector perquè segueixi llegint més enllà del primer paràgraf és
tot un repte. A través d’aquesta formació, dirigida per Montse
Sanahuja, els assistents aprendran a desbloquejar la creativi-

Dissenya presentacions creatives amb Powerpoint.- Barcelona. Divendres 26 d’abril i 3 de maig (de 10:00h a 14:00h) - A
l’hora de fer presentacions vols ser innovador? Si la nostra presentació és diferent destacarem de la resta i obtindrem avantatge competitiu, captivant a l’audiència i aconseguint un efecte
memorable. Sovint tenim la percepció de que PowerPoint és una
eina obsoleta per fer presentacions. En el curs, la Marta Aguiló
donarà la volta a aquesta creença i mostrarà com treure-li partit a
nivell de disseny per a crear presentacions potents i sorprenents.

Com aprofitar el canal mòbil en els plans de comunicació.Barcelona. Dijous 2 de maig (de 09:30h a 13:30h) - Ja ningú
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dubta que el mòbil és i serà la principal pantalla amb què es
consumiran tota mena de continguts, però també està esdevenint el principal canal on empreses i clients es relacionen d’una
forma més directa i personalitzada. La tecnologia mòbil ens
obre tot un món de possibilitats, tant a qui es dedica a informar
com a qui es dedica a comunicar en un sentit més ampli. Jordi
Flamarich ens ensenyarà a conèixer millor el canal mòbil i el
seu llenguatge per generar continguts amb més efectivitat.

càrrec de Carles Singla, proposa treballar en tres línies entrellaçades. La revisió d’algunes de les normes fonamentals de la
redacció periodística informativa i interpretativa que segueixen
plenament vigents en l’era d’internet. Una reflexió compartida
amb els participants sobre tècniques i recursos per millorar la
qualitat dels textos periodístics. I pràctiques i exercicis individuals per millorar i reforçar les competències dels participants
a l’hora de redactar i titular notícies, reportatges i entrevistes.

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi.- Online.
Del dilluns 6 al 27 de maig (12 hores) - Internet permet treure
molt més suc a les històries periodístiques. Els reportatges de
premsa escrita o els comunicats de premsa tradicionals poden
convertir-se en històries amb una narrativa innovadora dirigida a un nou públic que demanda una nova manera d’explicar.
El curs pretén que els alumnes puguin aprendre d’una manera
molt pràctica com elaborar un reportatge multimèdia. Amb la
Nereida Carrillo coneixerem i aplicarem instruments que podem
utilitzar, com ara eines per elaborar imatges interactives, mapes per a internet o cronologies interactives.

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)

Tècniques avançades de periodisme escrit.- Online. Del dimecres 8 al divendres 31 de maig (10 hores) - Aquest curs, a
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IX Congrés de Periodisme Digital de
PROCOM: “La Intel·ligència Artificial
aplicada al periodisme no és un
futurible, és un present que s’està
disparant”
Per Redacció Media-tics

Miguel Ormaetxea, editor de media-tics.com, va participar al
costat d’importants noms del periodisme i els mitjans en una
nova edició d’un congrés convertit en referent per a la professió

i que aquest any, sota el títol de ‘La Revolució dels Continguts’ ,
va comptar amb la presència d’Hervé Falciani, l’artífex d’una de
les majors filtracions de la història.
Hervé Falciani, durant la seva participació (en persona) en el
congrés, celebrat a la Facultat de Ciències de la Informació de
la Universitat Complutense de Madrid, va assegurar que “la informació de qualitat no té problemes per finançar-se”. I és que
una de les màximes preocupacions dels presents va radicar en
la recerca de l’equilibri entre les disrupcions que se succeeixen
en el món tecnològic i el seu impacte en el periodisme , subjecte a unes regles invariables en la seva essència, però difícils de
sostenir amb alguns canvis. “Al final l’important no és què o el
com, és el per què”, va dir al respecte Salvador Molina, president de Procom i organitzador, al costat del professor Fernando
Peinado, del Congrés.
Una de les formes de respondre als reptes que planteja el periodisme és l’emprenedoria, que va estar molt present al Congrés són taules específiques. En una d’elles, participada per
Carmen Mª García, presidenta de la Fundació Woman’s Week,
Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partit Popular a la presidència de la Comunitat de Madrid, i Paloma Bel Durán, directora
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de Compluemprende, es va tractar de comprendre el fenomen
del periodisme emprenedor, ple d’oportunitats per a periodistes
que no troben el seu lloc en la professió, però que també genera una excessiva quantitat de micromitjans que moltes vegades
són incapaços de sostenir-se en el competitiu mercat de la informació digital. “No feu cas quan us diguin que us equivoqueu
per estudiar Ciències de la Informació”, va defensar Díaz Ayuso, periodista de formació, que va destacar la importància de
d’aquests perfils en una societat marcada per la comunicació i
la informació.
Referent a això, Miguel Ormaetxea, editor de media-tics.com,
va voler deixar clar que “el moment que estem vivint ara és el
més interessant”. Ormaetxea va fer un repàs a les vulnerabilitats que presenten els mitjans en l’actualitat però va obrir una
finestra d’esperança en parlar de Intel·ligència Artificial aplicada
al periodisme, “un present que s’està disparant” però que, al
mateix temps, presenta algunes amenaces, tot i que “els bots
no estan destinats a reemplaçar als reporters o als editors, sinó
a ajudar-los a desfer-se de les tasques més monòtones” .
La participació de media-tics.com també es va materialitzar en
la ‘bronca’ que Miquel Àngel Ossorio Vega, el seu redactor en

cap, va llançar a la professió en general en afirmar que “ningú
en el seu sa judici deixa el seu negoci en mans de competidors”,
en al·lusió a la “greu negligència” que han comès els mitjans
“deixant en mans de Google i Facebook els seus ingressos”. Ossorio va apostar per crear plataformes de recollida i l’ús de dades
perquè els mitjans utilitzin “la veritable eina que definirà el futur
del periodisme: les dades”. Un assumpte del qual va parlar amb
molta propietat Nacho Carnets, Lead of Programmatic Màrqueting, Innovation & Thought Leadership a Accenture Intractive, qui
va tornar a incidir enla importància de fer servir les dades al costat d’eines digitals per personalitzar continguts .
Tecnologia i periodisme
Les eines digitals van estar molt presents. Carmela Rius, un
dels noms més importants de la transició digital dels mitjans,
va explicar les possibilitats del periodisme mòbil, reforçant el
que durant el matí havien comentat Ana Belén Roy i Igor Gómez, presentadors del Canal 24 Hores i acostumats a realitzar
cobertures utilitzant material que procedeix de smartphones.
També Mr.Q va presentar una innovadora càmera, God-i, que
recull imatges en temps real i les emet en streaming geolocalitzades i en una plataforma basada en blockchain per assegurar
l’eliminació de les mentides.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
De plataformes es va parlar bastant al Congrés. Una taula va
aconseguir ajuntar a Emilio Sánchez, director de Flooxer de
Atresmedia, amb David Sanz, director de continguts digitals a
Mediaset Espanya, i Maya Maidagan, responsable de contingut digital de Mediapro i Globomedia. Els tres van incidir en
la necessitat d’”oferir contingut nou a les plataformes”, com va
comentar Maidagan, perquè “estem en un moment excel·lent
per crear contingut”, com ha apuntat per part Emilio Sánchez.
Innovacions que van tenir el seu ressò en Luis Collado, el cap
visible de Google News, una plataforma que junta continguts
i tecnologia, i que ha canviat per complet la forma en què es
consumeixen els continguts, tot i que el més essencial segueix
sent “ajudar a mostrar la realitat”, Juanma Soynadie .
Altres innovacions que van tenir lloc en el novè Congrés de
Procom van ser la Realitat Virtual i Augmentada, per al que es
va comptar amb dos grans experts en la matèria, Francisco Álvarez Cano i Diego Laforga. Aquest últim també va parlar de
vídeos en 360 graus com a forma d’”estar dins de la notícia”, en
una innovadora narrativa que RTVE ja ha posat en marxa en el
seu Lab, que va tenir en Esther Pérez-Amat i Miriam Hernanz
als seus destacades ponents per donar a conèixer les noves
possibilitats narratives que explora l’ens públic.

El Congrés de periodisme de Procom va finalitzar amb Alejandro Tovar, autor de la primera tesi doctoral que relaciona Els
Simpson amb el periodisme. El fermall d’or a una cita que ja
prepara l’edició del 2020. (Foto: Fundación Ideas + Week)
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La comprovació de treballs entra a la
professió de periodisme
Per Chantal Eddé | L’Orient-Le Jour

centment ha sorgit al camp dels mitjans de comunicació, a la llum
d’aquest continu bombeig d’informació que requereix verificació
de l’autenticitat”, afirma Daoud Ibrahim, periodista, formador i
professor de periodisme i investigador, guanyador del Premi de
Periodisme a la Pau per part de la Fundació PNUD i AFP.
A diferència del periodista que ha de comprovar la seva informació abans d’escriure el seu article o emetre’s les seves observacions per a televisió i ràdio, el verificador de dades realitza
un seguiment de la informació de l’esfera pública. Així, comprovarà un text, una cita, xifres, fotos o vídeos inclosos en els informes dels mitjans de comunicació, comentaris de polítics, bases
de dades, blocs, llocs web, documents publicats o altres. El seu
objectiu és reduir les notícies falses per proporcionar informació
precisa, pertinent i autèntica al públic en general.

Aparegut en els Estats Units en la dècada de 2000, la pràctica
periodística de comprovació dels fets o la verificació dels fets no
ha deixat d’evolucionar i créixer, gràcies a la revolució tecnològica. “La verificació de la informació és una nova pràctica que re-

Al nivell de l’enfocament, Daoud Ibrahim subratlla que “la comprovació és sovint un comportament, abans de ser una caixa
d’eines”. Per tant, el comprovador de fets ha de confiar primer
en la seva lògica. “Sovint, quan esteu davant d’un article de
notícies, feu la pregunta següent: l’article té sentit? creïble? Si
el trobeu sospitós, haureu de començar a comprovar-ho”, diu.
El comprovador de fets també ha de buscar “la font de la infor-
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mació, la seva cara inferior, les seves xarxes, els seus enllaços
i les seves orientacions”. “Finalment, examinarà la informació mateixa i el seu propòsit”, diu Ibrahim, abans de donar un
exemple de verificació d’una foto publicada. “La persona que ha
compartit la foto és la que l’ha pres? Podem comprovar la data
d’ús compartit i esbrinar si la foto s’ha publicat abans, comproveu la ubicació, el temps, l’hora i fins i tot els edificis propers.”

Treballant sota estrés, el comprovador de fets ha de respectar
els horaris de treball determinats per terminis. A més, una de
les dificultats del treball consisteix a evitar errors. Un únic error
perjudicarà la credibilitat del comprovador de fets, fins i tot quan
les seves futures verificacions siguin exactes.

Habilitats i habilitats necessàries
Creatiu i cultivat en àrees específiques, un corrector de fets té
un esperit lògic i sintètic. També ha de ser capaç de prestar
una atenció especial als detalls, tenir una sensació de precisió
i diligència i treballar amb rigor.

El verificador de fets exerceix la seva professió en diversos
mitjans de comunicació, televisió, diaris, però també a la xarxa. Els periodistes realitzen i proporcionen plataformes en línia
dedicades a la verificació de fets. “Fins ara, no són massa els
mitjans que fan ús d’aquest coneixement per complir aquest
paper. La feina de comprovador de fets és, no obstant això,
equivalent a la d’un editor expert, en termes de remuneració”,
destaca Daoud Ibrahim, que afirma que “els mitjans de comunicació ja no podran treballar sense un departament dedicat a
verificar els fets. o sense comprovador de fets”.

A més, per ser verificador de dades, heu de dominar les habilitats editorials, però també la comprensió, la comunicació, la
investigació i l’anàlisi a Internet. “El comprovador de dades realitza una cursa contra la nit quan es tracta d’informació urgent.
I, segons els mitjans de comunicació, aquesta cursa sol ser favorable a la primícia”, diu l’especialista.

A més d’estudiar periodisme o comunicació, el verificador sovint disposa de formació especialitzada. “Hem organitzat nombrosos tallers de formació, en col·laboració amb Facebook i el
Centre Internacional de Periodistes (ICFJ) amb seu a Washington”, assenyala Daoud Ibrahim, que també assenyala que un
corrector pot desenvolupar les seves habilitats a través d’alguns

A més, comprovant els fets indicats, el comprovador de dades
també es basarà en els arxius escrits, audiovisuals i fotogràfics.
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llocs que ofereixen referències i exercicis en línia. (Il·lustració:
CSO España/ComputerWorld)
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Serge Michel: “Es necessiten nous
mitjans de comunicació per als nous
temps”

l’escena francòfona, Serge Michel és un ex periodista de Le
Monde, creador del bloc Bondy als suburbis de París. La meitat
dels diaris que va treballar per posar la clau sota el matalàs,
però avui està convençut del futur de Heidi.news.

Per Thibaut Schaller, Oang / RTS Info
“Estem en una nova era i necessitem nous mitjans de comunicació per als nous temps”, diu a La Matinale. L’aventura comença
amb mitjans limitats, “però al mateix temps grans ambicions”.
I la recepta, als ulls del periodista, és anar a poc a poc. “Primer
vam llançar un butlletí de dues setmanes enrere, que circula al
món cada setmana, que surt cada dia d’una ciutat diferent (...)
Vam llançar un producte, crec que sorprenent a la gent, però
demostra que amb pocs mitjans podem fer moltes coses”.

Un nou mitjà acaba de sorgir a la Suïssa francòfona, en una
premsa que de vegades es diu moribunda. Heidi.news té com
a objectiu donar una nova mirada, principalment a la ciència
i la salut. Fundador i cap de redacció d’aquest nouvingut en

La comunitat científica com a públic objectiu
El personal editorial reduirà gradualment el que anomena “exploracions”, és a dir, informes importants publicats en episodis. A continuació, es mourà cap amunt amb corrents temàtics,
començant per la ciència. “Hi ha una comunitat científica molt
important a la Suïssa francòfona”, diu Serge Michel, “i esperem
que trobem gent en aquesta comunitat”.
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El proper setembre serà un flux sanitari, seguit d’altres fluxos
temàtics cada sis mesos per cobrir gradualment un espectre
molt més ampli.

Som una regió extremadament globalitzada i, per tant, em vaig
equivocar per començar només amb un angle purament local.
També perquè encara hi ha diaris que ho fan bé.”

I si Heidi.news es dirigeix principalment a investigació i salut,
és perquè “es tracta de temes que pateixen alguna desafecció
per part dels mitjans de comunicació”, diu l’editor. “Hi ha bons
espectacles i bons articles sobre aquests temes, però creiem
que n’hi ha una mica menys que abans (...) Sentim que hi ha
una petita bretxa per instal·lar entre lectors que són molt competents cadascun en el seu camp i els diaris que ho són una
mica menys perquè han hagut -per estalviar diners- de disminuir una mica la cobertura de la ciència o la salut “.

No ens estranyem. Romand també és una manera de superar
la frontera suïssa. “Escriurem tant en francès com en anglès,
perquè pensem que es tracta de dos idiomes que s’utilitzen habitualment aquí, però volem un ancoratge local, tractarem la
ciència amb un saber fer local que és molt important perquè
crec que has de tenir els teus peus en algun lloc per mirar més
lluny.”

Els nous mitjans de comunicació han optat per no centrar-se
en la informació local, una recepta que sembla funcionar en
altres llocs i molt bé. Perquè “el local, a la Suïssa francòfona,
és molt global”, diu el fundador dels mitjans de comunicació. “Hi
ha moltes persones aquí que vénen d’una altra part, hi ha molts
Romandans suïssos que es troben en altres llocs, que treballen
en relació amb els altres llocs (...)

Heidi.news també farà investigació. “No és perquè estem parlant de ciència que només estiguem celebrant el progrés científic, però crec que hi ha alguns temes de recerca molt importants
en ciència i salut que tenen el seu lloc en la premsa local”,
assenyala Serge Michel. “I a mesura que anirem caminant progressivament cap a un mitjà de comunicació que parli de més
temes, la investigació és part de les nostres ambicions”.
“No competeixes amb ningú, aportes alguna cosa fresca al lector i crec que la diversitat és bona, fins i tot en el periodisme
local”, diu l’editor. (Foto: Pierre Verdy – AFP)
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Com poden ajudar les dades obertes
al periodisme?
Per Mathias Felipe i Clara G. Tosat / Joltetn.eu

L’1 de març, Esther Huyer, que forma part de l’equip del European Data Portal (EDP), va fer una presentació a la Universitat de Navarra sobre dades obertes en periodisme. EDP
comparteix informació sobre eines útils per a dades obertes i
plataformes per a periodistes i investigadors. L’equip EDP està
treballant en col·laboració amb investigadors, editors i organitzacions per promoure l’ús i la consciència de dades obertes. El
nostre soci, European Journalism Center, està treballant amb
ells per difondre el portal de la comunitat de periodistes.
Què és Open Data? Open Data fa referència a la informació
recopilada, produïda o pagada per institucions públiques i disponible per a la seva reutilització per a qualsevol propòsit.
Què és el Portal de dades europeu? L’EDP ofereix múltiples
recursos per donar suport a l’alfabetització i la consciència de
dades. El portal recull les metadades de la informació del sec-

tor públic disponible en portals de dades públiques en tots els
països europeus, que inclou informació sobre la prestació de
dades i els avantatges de reutilitzar les dades. El portal també
aporta alguns casos d’ús d’editors i altres organitzacions que
són reutilitzadors de dades obertes. Qualsevol persona pot contribuir amb històries utilitzant dades obertes per als casos d’ús
a través del portal a través de “Explica’ns la teva història”. Una
altra de les funcions interessants del lloc web són alguns informes, que inclouen la maduresa de dades obertes a Europa
i els mòduls d’aprenentatge electrònic en diversos idiomes
que cobreixen les bases de dades obertes, com ara formats de
llicències i dades, i orientació sobre l’ús del valor de les dades
obertes.
Open Data Maturity a Europa. L’equip EDP va desenvolupar
un marc per mesurar l’èxit de l’Open Data a Europa. Per mesurar la maduresa de dades obertes, van seleccionar dos indicadors clau que cobreixen tant la maduresa de les polítiques
nacionals de promoció de dades obertes com una avaluació de
les funcions disponibles als portals de dades nacionals. Es van
recollir dades per als 28 països europeus, a més de Liechtenstein, Noruega i Suïssa.
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Per entendre millor la maduresa de l’Open Data, EDP va establir que l’indicador Open Data Readiness mostra que la UE28+
té un 44,7% de mitjana. En total, 27 països tenen un portal nacional de dades obertes, deixant quatre països sense portal.
Espanya és un dels països que lideren el nivell de maduresa,
amb un dels portals de dades oberts més avançats i sòlids amb
elaborades funcionalitats i mecanismes de coordinació entre
dominis.

La figura mostra que la majoria dels països es troben ara al
grup “Seguidors” i en el seu camí cap a convertir-se en “Trend
Setters” (Font: EDP).
L’indicador de venciment del portal mostra una mitjana d’EUR
28+ del 40,8%. Els portals nacionals presenten una gran heterogeneïtat entre ells. Segons l’informe, només el 33% dels portals ofereixen un mecanisme de retroalimentació. A més d’això,
un altre problema que aporta el document és la disponibilitat de
dades llegibles per màquina. Fins a la data, el nivell és relativament baix, només el 15% dels països tenen més del 75% de les
seves dades disponibles en format llegible per màquina.
Altres portals per a Open Data. Hi ha altres eines per supervisar dades obertes i trobar dades rellevants per a periodistes i investigadors. L’OpenDataMonitor és una plataforma
que proporciona als visitants una visió general dels recursos
de dades oberts disponibles, que els permeten analitzar i visualitzar els catàlegs de dades existents mitjançant tecnologies
innovadores. El portal mostra el nombre de conjunts de dades
disponibles, llicències obertes, indicadors de format llegible per
màquina, disponibilitat i integritat de metadades de 28 països
europeus.
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Una altra plataforma que mereix la pena visitar és el projecte GDELT. El portal afirma ser la base de dades oberta més
gran, completa i més alta de la societat humana creada mai.
Avui la plataforma conté més d’un quart de milió de registres
d’esdeveniments en més de 300 categories que cobreixen el
món sencer des de 1979 fins a l’actualitat. El projecte GDELT
fa un seguiment de les notícies mundials de difusió, impressió
i web de gairebé tots els racons de cada país en més de 100
idiomes per oferir una plataforma oberta gratuïta per a la informàtica a tot el món.
L’Open Open Barometer (ODB), llançat recentment per la
World Wide Web Foundation, pretén mesurar l’impacte de les
iniciatives de dades obertes a tot el món. Actualment, la plataforma cobreix 30 governs que analitzen els tres indicadors:
preparació, implementació de programes i l’impacte del projecte al país.
Que segueix? Tot i que Open Data, en general, continua essent una feina en curs, l’equip d’EDP aborda el tema amb els
professionals per difondre els coneixements sobre la necessitat
d’Open Data i com pot ajudar el portal diàriament. El portal també ofereix cerques indexades en qualsevol idioma dels 28 paï-

sos europeus, la qual cosa facilita l’ús de les dades. Els casos
d’ús són una gran eina perquè els periodistes i els acadèmics
entenguin com reutilitzar les dades de la plataforma.
Com a part dels esdeveniments desenvolupats per l’equip EDP,
la tercera edició de EU Datathon tindrà lloc el 13 de juny a
Brussel·les (Bèlgica). La UE Datathon 2019 té com a objectiu estimular l’ús i la reutilització de dades obertes i donar suport als competidors per mostrar les seves habilitats de dades
i idees innovadores. Les idees es poden presentar abans del
24 de març per obtenir la possibilitat de guanyar un premi en
metàl·lic. (Gràfic: joltetn)
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Primer EGM 2019: Internet torna a la
tercera posició
Per Reason Why i Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La AIMC ha publicat les dades de la Primera Onada de l’EGM
de 2019. Aquest resum de l’Estudi General de Mitjans descriu
el panorama mediàtic espanyol quant a audiències des d’abril
de 2018 fins a març de 2019.
Els mitjans amb més audiència d’Espanya - EGM 2019.- El
mitjà amb més penetració a Espanya aquests mesos ha estat,
com ja és tradicional, la Televisió . I puja lleugerament la seva
penetració, passant del 85% de l’onada anterior al 86,1%, 1,1
punts percentuals.
Per la seva banda, Exterior torna a la segona posició amb un
80%, després de passar a la tercera a la Ona anterior. Això ha
provocat que Internet , fins ara en segona posició, se situï de
nou en la tercera plaça del rànquing de mitjans amb un 78,9%
penetració.

Mitjans impresos.- La primera onada del Estudi General de
Mitjans (EGM) de 2019 no ha revelat canvis significatius en la
majoria de capçaleres de la premsa diària, tant generalista com
esportiva, respecte a l’últim informe presentat el passat mes
de novembre. La nota destacada, i positiva, és per al gratuït
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20 Minutos que aconsegueix augmentar la seva audiència un
50,2% respecte a l’anterior estudi i se situa en 912.000 lectors
diaris (anterior, 607.000); a més, aquestes xifres suposen per a
la capçalera un augment del 32,75% de l’audiència respecte al
mateix moment de l’any anterior.

Per la seva banda, el nombre de lectors de El País torna a caure sensiblement (-1,56%) fins a 1.011.000. Aquesta és la quarta
onada en caiguda de la capçalera de PRISA, que ha perdut el
10,37% de la seva audiència respecte al mateix període del
2018, es tradueix en 117.000 lectors menys.

Al costat dels diaris generalistes, els únics que augmenten la
seva audiència són ABC i La Razón, que milloren les dades
respecte a la tercera onada de 2018 impulsats pel que alguns
defineixen ja com “Efecte Vox”; tots dos augmenten per sobre
del 5% les xifres obtingudes al novembre de 2018 i es queden
en 430.000 (ABC) i 228.000 lectors (La Razón).

Alhora, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico i El Correo presenten dades molt similars als de l’últim estudi de 2018. La
variació d’aquestes capçaleres es troben en una forquilla dibuixada des del lleu augment de El Periódico (+0,84 %) fins el
descens del 3,67% d’El Correo; aquestes dues capçaleres són
les que pateixen un descens més gran en el nombre de lectors
si es comparen les xifres amb el primer estudi de 2018, el català
es deixa el 17,39% dels lectors i el basc el 14,63%.
Repassem-ho tot: El País es manté com el diari més llegit a
l’Estat amb 1.011 lectors diaris de mitjana, 117.000 menys que
en el primer EGM de 2018. El top 10 el completen El Mundo,
amb 687.000 lectors (–49.000); La Vanguardia, amb 553.000
(–58.000); La Voz de Galicia, 520.000 (–32.000); ABC, 430.000
(–7.000); El Periódico de Catalunya, 361.000 (–55.000); El Correo, 315.000 (–54.000); La Nueva España, 271.000 (–30.000);
Faro de Vigo, 236.000 (+9.000); i La Razón, 228.000 (–7.000).
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Per darrere es troben Heraldo de Aragón, amb 221.000 lectors (–18.000); Levante-EMV, amb 204.000 (–9.000); El Diario
Vasco, 201.000 (+10.000); Información, 170.000 (–20.000);
Ideal, 158.000 (+16.000); Diario de Navarra, 155.000 (–4.000);
El Norte de Castilla, 150.000 (–7.000); Última Hora, 143.000
(–32.000); El Comercio, 138.000 (–23.000); El Diario Montañés,
135.000 (–17.000); Ara, 129.000 (repeteix resultat); La Verdad,
127.000 (–24.000); El Día, 124.000 (–9.000); Sur, 120.000
(–12.000); Las Provincias, 112.000 (–11.000), i Hoy, 112.000
(+3.000). Cal tenir en compte que l’estudi deixa fora els mitjans
que registren menys de 112.000 lectors.

5,49%), respectivament. Tots dos es deixen en el camí part de
la seva audiència si es comparen les dades amb les de la primera onada del 2018, Mundo Deportivo perd un 2,16% i Sport
un 2,78%.

Els diaris esportius tornen a pujar. Marca passa de 1.714.000
lectors a 1.744.000, fet que suposa un lleuger augment de
l’1,75%. En tot cas, aquestes xifres són sensiblement inferiors
(-5,37%) que les presentades en el mateix moment de 2018.
El diari As aconsegueix augmentar un 2,64% la seva audiència
diària i es fa pujar fins als 854.000 lectors (anterior 832.000);
no obstant això, igual que Marca i la resta d’esportius, aquesta
xifra s’allunya de l’obtinguda ara fa un any (-7,78%).

Respecte a les dades de les revistes mensuals, National Geographic es manté en el número u després d’haver-li robat el
lideratge a Muy Interesante en la primera onada de l’EGM
2018. Muy Interesante es manté en segona posició amb una
diferència de 111.000 lectors respecte a National Geographic.
En tercera posició es manté, com en l’onada anterior i a certa
distància, Saber Vivir.

Els catalans Mundo Deportivo i Sport també augmenten els
seus lectors i se situen en 407.000 (+ 2,52%) i 384.000 (+

Les revistes. Pel que fa a les revistes, l’EGM distingeix en
funció de la seva periodicitat entre setmanals i mensuals. Les
revistes setmanals més llegides a Espanya segueixen sent
Pronto, Hola i Lecturas. Juntes arriben a un total de 5,25 milions de lectors, una lleugera crescuda respecte els 4,99 milions
de la onada anterior.

Amb tot, per nombre de lectors, els diaris segueixen sent les
publicacions amb més audiència amb 9 milions de lectors, seguits de les publicacions mensuals que tenen 7,7 milions de
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lectors. Les setmanals arriben a una audiència de 4,9 milions
de persones.
Ràdio. La primera onada de 2019 de l’Estudi General de Mitjans ha confirmat de nou el bon moment de la ràdio en català.
RAC1 es manté líder amb 865.000 oients diaris de mitjans, el
mateix resultat que en l’onada anterior, però 106.000 menys
que fa un any, quan va assolir el seu rècord històric. Per la
seva part, Catalunya Ràdio ha batut el seu rècord amb 716.000
seguidors (per primer cop supera els 700.000), xifra que representa un increment de 96.000 respecte a l’anterior EGM, i de
19.000 en comparació a l’any passat. Fins ara, el seu millor
resultat era el de la tercera onada de 2017, amb 698.000 oients.
Com a tercera en discòrdia es manté la Cadena SER amb
332.000 oients, 54.000 menys que en la primera onada de
2018, seguida de Cadena Cope, amb 202.000 (+27.000); RNE,
amb 133.000 (–2.000), i Onda Cero, amb 130.000 (–14.000).
Pel que fa als principals programes, El món a RAC1 continua
líder amb 642.000 seguidors, 79.000 menys que en la primera
onada de 2018. Per darrere segueix El matí de Catalunya Ràdio amb el seu segon millor resultat, 555.000 seguidors, només

superat pels 574.000 de l’any passat. El tercer magazin més
escoltat a Catalunya és l’Hoy por hoy, de la Cadena SER, amb
209.000 oients de mitjana, un retrocés de 64.000. Per la seva
part, el magazín de SER Catalunya Aquí, amb Josep Cuní debuta a l’EGM amb un resultat discret de 23.000 oients.
En el rànquing de mitjans radiofònics generalistes espanyols
tampoc hi ha massa sorpreses respecte a l’anterior. Cadena
SER, Cope i Onda Cero segueixen sent les emissores més escoltades a Espanya, tot i que cauen les audiències de la SER,
que ha perdut 114.000 oients i la Cope creix notablement passant dels 2.620.000 d’oients de l’onada anterior als 3 milions
d’aquesta. El nombre d’oients de la ràdio generalista creix lleugerament dels 11 milions de persones als 11,38. I, si ens fixem
en les dades de les ràdios temàtiques, llavors la dada puja fins
als 13,4 milions d’oients. Els líders de les ràdios musicals continuen sent els 40, Cadena Dial i Cadena 100.
Televisió. Com ja és tradicional a Espanya, la televisió segueix
sent el mitjà de comunicació amb major penetració i, a més,
en aquesta onada ha crescut 1,1 punts percentuals. Estudiant
les dades per cadenes, trobem que el rànquing es manté igual
respecte a l’onada anterior. A nivell estatal l’encapçala Antena3
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amb el 18,2% del share, seguida de La 1 de TVE i La Sexta,
una classificació idèntica a la de les últimes onades de l’Estudi
General de Mitjans. Cal aclarir que l’EGM no mostra les dades
de totes les cadenes de televisió. Des que el grup de Vasile
decidís no aparèixer en els estudis de l’AIMC per considerar-los
“obsolets”, no existeix la possibilitat de comparar la penetració
d’audiència dels canals del grup Mediaset (entre ells Telecinco
i Cuatro) amb els de Atresmedia.

Internet. Internet ha millorat les seves dades de penetració a
Espanya aconseguint el 78,9% enfront del 77,9%, però tot i així
ha caigut a la tercera posició, superat per Exterior. Els sites
amb més visites úniques a Espanya a dia d’avui són YouTube,
Facebook i El País, igual que en l’onada anterior.
Assistents virtuals de veu: Un 10,7% de la població utilitza assistents virtuals de veu. Els altaveus intel·ligents són presents
en més de 480.000 llars
al nostre país. (Gràfics:
Reason Why)
NOTA: El Butlletí us ofereix les dades de la Primera Onada EGM – 2019,
on hi trobareu també les
dades de l’Audiència
d’Internet, entre d’altres
més. CLIQUEU AQUÍ
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“Press”: quines han de ser les
habilitats del periodista contemporani?
Per Raquel Herrera, professora col·laboradora de la UOC /
Comein-UOC
Una de les principals preocupacions dels nous periodistes actuals és el domini de les eines tecnològiques que permetin el
desenvolupament de la seva feina en entorns complexos i canviants on la multimedialitat i el multiformat acaparen l’atenció.
No obstant, quines altres habilitats, diguem-ne toves, o millor,
diguem-ne humanes, cal continuar esmolant? La sèrie televisiva Press, acabada d’estrenar a Filmin, ho posa de manifest
amb pols oposats de la pràctica periodística.

En un article publicat a Comein, el professor Víctor Cavaller
feia un repàs del periodisme de qualitat i recordava que “la llibertat d’informació fa referència a la protecció del dret de lliure
expressió i el dret d’accedir a la informació sense censura o
restriccions. Els fonaments del deure i les normes morals del
periodisme són objecte d’estudi per part de la deontologia”.
La producció televisiva i cinematogràfica mundial s’ha fet ressò
de les diverses ocasions, ficcionalitzades o inventades, en les
quals la deontologia s’ha aplicat de manera brillant (Tots els
homes del president, la darrera temporada de The Wire), de la
mateixa manera que ha retratat la manca d’escrúpols quan la
notorietat i el “tot per l’audiència” han guanyat la partida (com
a El gran carnaval, que malauradament ens ha tornat a la ment
amb la tràgica caiguda al pou del petit Julen).
Més de cent anys de la historia de la imatge en moviment després, dins de la sobreabundància de programació televisiva
actual ens arriba un exemple recent sobre el negoci i l’ètica
periodística entesa en un joc de contrastos: es tracta de la minisèrie Press, produïda per la BBC i estrenada al nostre entorn
a la plataforma Filmin, amb els actors Ben Chaplin i Charlotte
Riley com a protagonistes.
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En aquesta producció britànica, els diaris Post i Herald representen dues opcions oposades del espectre deontològic:
l’entreteniment portat al límit, sense lligams morals i amb una
forta inversió econòmica darrera, és l’estendard del Post, mentre el Herald pateix el desinterès creixent del públic lector en
paper i les limitacions pròpies de qui considera l’ètica abans de
prémer el botó de “publicar”.
El director del Post Duncan Allen, interpretat per Chaplin, és
amoral o immoral segons li convé, mentre la protagonista del
Herald, la periodista Holly Evans interpretada per Riley, pateix
les conseqüències de ser extremadament conseqüent, doncs
la traeix el seu company de pis que treballa pel Post, pateix la
desconfiança de les seves potencials fonts, i és utilitzada pels
interessos personals i corporatius del personatge d’en Chaplin.
L’ètica periodística com a horitzó finit
Segons la perspectiva del Post, els miraments de publicar
qualsevol fet noticiable estarien desfasats. L’atenció del lector
potencial és limitada, la gent pensa amb els budells i tot està
justificat per vendre més… excepte quan ho prohibeix l’amo
(del diari o del govern de torn).

Els miraments que sí té el Herald, no només per si desvetlla potencials secrets d’Estat, sinó també a l’hora d’adoptar estratègies comercials com és la d’oferir la publicitat d’una marca cobrint la portada sencera de la seva edició en paper (i en aquest
cas ressona en el nostre entorn l’experiment que el Banco Santander va fer a la primera pàgina de diversos diaris de tirada
nacional) juguen en contra seva múltiples vegades, com si la
moralitat fos un joc, i la legalitat, una pantomima.
En canvi, si tornem a la realitat i repassem qualsevol llistat
d’habilitats que els professionals han de posseir considerant els
canvis que s’anuncien per aquest segle XXI (l’automatització
de tasques creixent, el desenvolupament de la intel·ligència artificial i les possibilitats minvants d’ocupació a temps complet
que tot plegat comporta), es repeteix la idea que un treballador
del futur no hauria de ser un operari tecnològic, sinó un expert
en les anomenades soft skills o habilitats toves, és a dir, en
allò que et fa humà i et fa millor professional (vegeu l’informe
Humans Wanted del Royal Bank of Canada sobre aquesta recerca).
S’exalten com a habilitats toves l’empatia, la capacitat d’escoltar
l’altre, la creativitat i la resolució de conflictes…. Habilitats totes
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que en l’aparentment exitós Post brillen per la seva absència, i
on la cerca del millor titular promou la còpia, el robatori i qualsevol altra traïció menor o major, trets molt humans (fins i tot
molt shakespearians), però molt poc assenyats per assolir el
bé comú.
En canvi, els periodistes del Herald, des de la directora fins a
la becària, utilitzen els seus escassos recursos materials per
fer pinya, per treballar amb cura els testimonis i per desvetllar
les injustícies que afecten la societat, en comptes d’abocar els
seus membres a la palestra per fer negoci.
Si en el periodisme de la vida real el Post triomfa i el Herald fracassa, si els clics s’acumulen només amb la publicitat (no tan)
encoberta i els baixos instints, potser ens hem de preguntar si
“un altre periodisme és possible”, fins i tot fora dels mitjans de
comunicació entossudits en salvar unes edicions en paper que
els nous lectors no demanen.
En aquest sentit, encara que podem pensar que les habilitats suaus han de venir “de sèrie” de la formació primària, el
cert és que molts futurs lectors o periodistes arriben a l’edat
adulta preguntant-se si dominen el programari x, y o z, però

obviant potser massa sovint que per tal d’informar, o fins i tot
d’entretenir, caldria plantejar-se l’horitzó (moral) d’un món potencialment millor, i com a mínim digne.
Press no presenta aquesta debat sense maniqueisme, i revel.
la, potser encertadament, que ni el director autoritari del Post
ni la directora excessivament indecisa que presenta el Herald
són els millors líders (d’opinió) pels temps que corren, però sí
que ens serveix, dins d’una reflexió conjunta sobre què volem
de nosaltres mateixos i de les nostres praxis comunicatives,
utilitzar peces de ficció com aquesta per seguir fent-nos les preguntes essencials. (Il·lustració: Youtube)

