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L’AMIC es reuneix amb les
institucions basco-navarreses per
preparar el Congrés Interpirinenc de
Mitjans de Proximitat

del servei de l’euskera de la Diputació, Gotzon Egia, i amb Igor
Astibia, responsable de l’associació de premsa de mitjans en
basc Hekimen, per presentar el congrés, explicar els motius del
perquè ha de fer-se, les temàtiques que es tractaran i el model
de com es desenvoluparan les ponències i activitats durant els
dos dies. La trobada d’editors i empresaris de mitjans de comunicació tindrà lloc a la Seu d’Urgell els dies 24 i 25 d’octubre
d’aquest any.
L’endemà, els representants de l’AMIC i Hekimen van visitar
Mikel Arregi, director gerent d’Euskarabidea (Institut Navarrès
de l’Euskera) del govern de Navarra, per explicar-li també
l’esdeveniment i convidar-lo a assistir al Congrés Interpirinenc
de Mitjans de Proximitat que organitza l’AMIC, així com per animar els editors del seu territori a participar-hi.

En el marc de l’organització del Congrés interpirinenc de Mitjans de Proximitat, que tindrà lloc el mes d’octubre a l’Alt Urgell, Josep Ritort, secretari general de l’AMIC i Estanis Alcover
i Martí, assessor de Mediàtic, es van reunir recentment amb
Estibaliz Alkorta, directora de Promoció de l’Euskera del govern
basc, i amb Garbiñe Mendizabal, directora foral d’Igualtat Lingüística de la Diputació de Guipúscoa, acompanyats del cap

Aquest congrés està dirigit a editors i mitjans de proximitat
(premsa, ràdio, televisió) de banda i banda del Pirineu, amb un
enfocament especial dirigit als mitjans que fan ús de les llengües del territori, als quals es convidarà a presentar els casos
més innovadors i dinàmics de la zona. A més, entre les temàtiques que es tractaran hi haurà temps per explicar el paper i
els models de les ajudes públiques de les diferents administra-
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cions, de manera que es va convidar Alkorta, Mendizabal i Arregi a explicar les seves experiències i a participar en el Congrés.
(Font i fotografia: Redacció AMIC)

L’audiència dels diaris espanyols es
redueix a la meitat en 10 anys
Per Enrique Bullido, periodista / bloc enriquebullido.com

La premsa espanyola ha patit una constant pèrdua de lectors
en els últims 10 anys. En concret, s’ha reduït a la meitat, segons
un informe de l’Associació per a la Investigació dels Mitjans de
Comunicació (AIMC). L’estudi, titulat Marc general dels mitjans
de comunicació a Espanya, situa la penetració de la premsa en
paper a Espanya en el 22,8% el 2018, enfront del 42,1% que
tenia en 2008. Aquesta xifra del 22,8% suposa a més la dada
més baixa de la història.
Quins són els tres diaris més llegits d’Espanya? Entre els diaris més
llegits d’Espanya en 2018, dos són esportius i un és d’informació
general. A més, dos d’ells pertanyen al mateix grup editorial, Prisa.
En primer lloc se situa Marca, amb una penetració del 4,3% el
2018; el diari d’esports porta més de 15 anys encapçalant el podi
dels diaris amb més lectors d’Espanya, encara que durant aquest
mateix període de temps ha perdut 2,2 punts de penetració.
El segon diari amb més lectors a Espanya és El País. El diari
de Prisa ha perdut 3,2 punts de penetració en l’última dècada,
però és el primer generalista de la taula. De Prisa també és el
tercer diari més llegit d’Espanya: As; l’esportiu manté la penetració que tenia el 2002, un 2,1%, encara que va arribar a tenir
gairebé un 4% el 2012.
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Per darrere estan El Mundo, en quarta posició amb una penetració del 1,8%, La Vanguardia (1,4%), La Voz de Galícia (1,3%)
i ABC (1%). Mundo Deportivo, amb un altre 1%; Sport, amb
0,9% de penetració; i El Periódico, també amb 0,9%, completarien el rànquing dels deu diaris més llegits a Espanya.
523.000 exemplars: difusió mitjana diària dels sis grans
diaris d’informació general
Els sis grans diaris d’informació general -El País, El Mundo,
ABC, La Razón, La Vanguardia i El Periódico- van registrar una
difusió mitjana diària conjunta de 523.753 exemplars durant
l’any 2018, això és un 13% menys que fa un any, segons les dades de l’Oficina de la Justificació de la Difusió (OJD), pendents
de certificar. D’aquesta manera, van perdre 79.959 exemplars
de mitjana diària en difusió en un any, el que certifica la caiguda
lliure que manté el sector des de fa una dècada.
El País va registrar una difusió mitjana de 137.552 exemplars en
tancar 2018, el que es tradueix en una pèrdua de 37.490 còpies,
un 21,4% menys, respecte l’any anterior. El segon diari en difusió segueix sent La Vanguardia, que va perd la fita dels 100.000
exemplars durant 2018; en total, en tancar l’any va arribar als
96.354 exemplars, això és gairebé 9.500 menys que l’any anterior.

En el tercer lloc de la difusió dels generalistes està El Mundo, que, amb 89.580 còpies, perd un 7,8%. El segueix el diari
ABC, que amb les dades de tancament de 2018 va arribar als
74.271 exemplars de mitjana diària , un 7% menys. Tanquen la
llista dels generalistes amb més difusió La Razón, amb 65.135
exemplars de difusió, gairebé un 7% menys, i El Periódico, que
va arribar a les 60.870 còpies de difusió, fet que suposa una
caiguda del 16,3%.
Al costat de la caiguda de la difusió i de l’audiència dels diaris
de paper s’ha produït la caiguda dels lectors dels suplements
dels diaris. La penetració dels suplements dels diaris està actualment en el 7,4% quan van arribar a aconseguir més del 30%
de l’audiència en l’any 2004. (Infografia: enriquebullido.com)
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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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“La impressió continua prosperant”:
aspectes destacats del llibre blanc
The Future of Media
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La FIPP (International Federation of Periodical Publishers) acaba de publicar un llibre blanc obligat de llegir, titulat “El futur
dels mitjans de comunicació”. Aquest informe crucial explora el
paper actual que la impressió continua exercint en l’àmbit públic
més gran dels mitjans de comunicació i apunta a l’optimisme de
les publicacions impreses antigues.

“El llibre blanc suggereix que la capacitat de recuperació de la
impressió està sent motivada per la seva capacitat per adaptarse a un univers que combina totes les plataformes. Els periòdics i les revistes d’èxit s’han reinventat com a marques que
serveixen al seu públic a través de diversos canals, dels quals
la impressió és una sola. Això va començar amb el mateix contingut que es feia disponible a la impressió, en línia i posteriorment, per a mòbils.”
L’ampli document narra com el futur és imprès i digital. Malgrat
l’aparició de canals digitals, la publicació impresa ha continuat
prosperant. Als Estats Units, per exemple, les 25 revistes impreses més importants aconsegueixen més adults i adolescents
que els 25 primers espectacles d’estrena. La publicació inversa
és el signe del poder continu de la impressió. Els models de
digitalització a impressió ofereixen noves fonts d’ingressos per
als propietaris dels mitjans de comunicació. El llibre blanc del
FIPP analitzarà el valor que la impressió afegeix al públic i com
s’adapta al més ampli ecosistema editorial.
Per a molts editors, la pregunta no és “impresa o digital”. És
quin paper juga la impressió en impressió, digital i experiencial:
una barreja que ens permet maximitzar la participació del pú-
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blic, les vendes creuades i la generació d’ingressos?. El llibre
blanc suggereix que la capacitat de recuperació de la impressió
està sent impulsada per la seva capacitat d’adaptar-se a un
univers que combina totes les plataformes. Les revistes d’èxit
s’han reinventat com a marques que serveixen al seu públic a
través d’un ventall de canals, dels quals la impressió només
n’és una. Això va començar amb el mateix contingut que es feia
disponible en impressió, en línia i posteriorment, per a mòbils.
El New York Times informa que la seva pròpia base de subscriptors de l’edició impresa manté la seva constant estabilitat.
Només hi ha hagut una lleugera disminució any rere any, tot i
que la seva base de subscriptors digitals va créixer en 265.000
només en el quart trimestre del 2018, segons el resum de la
subscripció digital de la FIPP 2019. The Times manté el compromís de servir els seus subscriptors de les seves versions
impreses. (Infografia: WNIP)
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors el llibre blanc The Future of Media, editat per la FIPP, en col·laboració amb UPM
Communication Papers. CLICAR AQUÍ

Les revistes segueixen en caiguda
lliure i sumen un nou descens de
lectors
La gran majoria de les revistes de difusió estatal perd adeptes,
però Pronto aconsegueix números positius amb una millora de
31.000 lectors (+1,3%), amb 2.340.000 seguidors. Aquesta revista i Corazón TVE són les úniques que tanquen el quadrimestre en verd. En el cas de la publicació lligada al programa de
La1, signa una millora del 7,4% fins arribar als 159.000 lectors.
Les xifres que ha abocat l’últim Estudi General de Mitjans deixen com gran vencedora a la revista El Jueves, que puja fins als
439.000 lectors protagonitzant un augment de 32.000 lectors
(+7,9). Com diem, són els títols que poden presumir de xifres
segons les dades que reflecteix l’últim EGM, encara que moltes
d’aquestes caigudes són moderades. És el cas de Hola, que
perd 24.000 lectors i es queda amb 1.893.000.
Lecturas també cau un 1% fins a 1.026.000 i retrocedeix 11.000
seguidors, tot i així es manté a una distància prudencial de Diez
Minutos, la quarta revista més llegida del país, i primera que
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baixa del llistó del milió de lectors amb 825.000. En el cinquè
lloc trobem a Semana, que firma una baixada del 1,5% fins als
634.000 seguidors.
Tanquen aquest rànquing de les revistes del cor, Qué me dices! que compta amb 244.000 lectors després de protagonitzar
un lleuger descens de 4.000 seguidors. Després d’ella trobem
Cuore, que perd a 13.000 seguidors respecte a l’última onada
de 2018 i es queda amb 191.000 lectors. Amb 159.000 lectors,
Mia es manté amb un lleuger descens de 2.000 lectors. Per
acabar aquest rànquing trobem a dues revistes del motor, Auto
Hebdo Sport, que baixa fins als 95.000 lectors i Autopista, que
creix fins als 80.000. (Font: Prnoticias)

bancs, que ha estat la clau de volta de la transacció. Zeta devia
uns tretze milions d’euros a l’ICF, segons fonts del Govern, i
uns 4,3 milions a l’IVF, segons eldiario.es. Aquestes institucions
públiques de crèdit depenen de les conselleries d’Economia autonòmiques, que encapçalen Pere Aragonès i Rafael Climent,
respectivament.

La venda de Zeta costa 9 milions a la
Generalitat
La venda del Grupo Zeta a Editorial Prensa Ibérica (EPI) costarà a la Generalitat catalana 9,1 milions d’euros i a la valenciana altres 3,01 milions. Són les quantitats que l’Institut Català
de Finances (ICF) i l’Institut Valencià de Finances (IVF) perdran
en acceptar la quitança del 70% del deute de Zeta al grup de

Josep Riera, diputat de Junts per Catalunya, ha demanat comptes als “responsables de la Generalitat [de Catalunya] que han
participat en aquesta operació”. “Haurien de donar explicacions
d’aquests diners, i encara més havent-hi una oferta millor”, afegeix el diputat en una piulada. En una altra respon a un tuitaire
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que emprendrà accions sense especificar: “és clar que farem
alguna cosa des del Parlament. Per això hi som”. El president
a l’exili, Carles Puigdemont, ha repiulat el primer tuit de Riera.
Tant l’ICF com l’IVF —també el banc basc Kutxa Bank—, havien arrossegat els peus a l’hora d’acceptar l’operació. La resta
de creditors de Zeta, que sí havien ratificat la quitança, sumaven el 83% del deute i, legalment, si el 85% dels creditors accepta la quitança, la resta també hi queden obligats. Els dos
instituts públics es van estimar més no presentar batalla a la
resta d’entitats enganxades en Zeta.
El total del deute pujava a 99 milions d’euros. Entre el pool de
bancs creditors, els més exposats al deute eren el Santander,
amb uns 30 milions (Santander més Popular), CaixaBank, amb
prop de 23 milions, i Banc Sabadell, amb 14,5 milions. La veu
cantant en les negociacions amb Zeta i EPI la duia CaixaBank.
“L’oferta millor” de què parla Riera era la proposta de la multinacional audiovisual Mediapro, que oferia 40 milions d’euros, és
a dir, rebaixar les pèrdues dels bancs creditors en un 10% respecte a l’oferta rival. El soci gestor de Mediapro, Jaume Roures, etern aspirant a adquirir Zeta, s’ha queixat d’un bloqueig

polític a la seva proposta, tot al·legant que no només oferia
més diners sinó també un horitzó corporatiu més espaiós i una
millor complementarietat amb les operacions de Zeta. (Font: El
Nacional – foto: El Periódico Extremadura)

ABC Catalunya negocia amb Godó
per no enganxar-se els dits amb el
tancament de la impremta de Zeta
El futur del Grup Zeta es buida a poc a poc. Després de la venda
de la companyia a Prensa Ibérica (encara per firmar), l’editora
de la família Asensio ha posat en marxa un expedient de regulació d’ocupació (ERO) a l’empresa encarregada d’imprimir les
edicions d’El Periódico de Catalunya, Sport i ABC, que ja negocia amb els Godó per imprimir la seva capçalera en les rotatives
del Grup editor de La Vamguardia. En total, l’ERO d’extinció
afectarà 54 empleats.
Segons apunten des del sector, Vocento ja estudia dues alternatives per no quedar-se sense edició impresa en Catalunya,
sent la rotativa de La Vanguardia la que més opcions té de tirar endavant. Referent a això, cal recordar que El Periódico i
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La Vanguardia van explorar la possibilitat d’imprimir junts fa un
any, però les negociacions no van arribar a quallar.
I és que, després de la crisi, les editores han mantingut obertes
converses per imprimir junts i abaratir costos, cosa que han
aconseguit Vocento i Prisa. Fa dos anys, l’editora d’El País es
va veure obligada a tancar la seu rotativa a Madrid i des de
llavors imprimeix totes les seves capçaleres a la planta que Vocento té a la capital. (Font: El Confidencial)

La premsa francesa demana ajudes
per donar suport a les impremtes
Segons Mediasphere News,
la setmana passada, l’Aliança
per a la Premsa d’Informació
General de França va demanar ajudes estatals addicionals per donar suport a la indústria. La premsa proposa diverses
mesures específiques, com ara la creació d’un fons de 14 milions
d’euros anuals per a la transformació d’impremtes i un IVA que
passaria del 2,1% a zero per a la premsa.

El sector també demana que reconsideri el portatge de diaris
com a servei personal per proporcionar als subscriptors crèdits
fiscals i retornar les ajudes a la distribució a les editorials en
lloc de a La Poste-Correus (que tendeix a distribuir cada vegada menys els diaris segons Jean-Michel Baylet, president de la
nova premsa de la Aliança de la informació general. El cost de
totes les mesures demanades per la premsa francesa s’estima
en 169 milions d’euros anuals durant els pròxims cinc anys.
Sempre segons Mediasphere News, la disminució de la distribució d’exemplars impresos ha estat acompanyada durant diversos anys per una caiguda dels ingressos per publicitat. Malgrat l’explosió del públic digital, els ingressos de la publicitat
digital no poden omplir per ara la pèrdua d’ingressos en paper.
Segons un estudi de la consultora BearingPoint per al Ministeri
de Cultura i el Consell Superior d’Audiovisuals del Govern de
França publicat l’any passat, els ingressos nets publicitaris de
la premsa impresa han caigut un 71% des de la dècada del
2000 a França. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:
Tag’by)
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Els Premis Pulitzer reconeixen el
periodisme de proximitat
The New York Times o The Wall Street Journal han acaparat gran part de l’atenció després d’haver estat distingits amb
sengles Premis Pulitzer per les seves investigacions sobre
la gestió del president Donald Trump. Però els grans triomfadors de la 103a edició dels prestigiosos guardons que atorga
la Universitat de Colúmbia han estat enguany els mitjans de
proximitat. En concret, en la categoria de servei públic (la més
apreciada) s’ha premiat el South Florida Sun Sentinel per la
cobertura del tiroteig mortal en l’escola de secundària Marjory
Stoneman Douglas de Parkland, Florida. Aquest mitjà també ha
estat finalista en la modalitat de notícies d’última hora, on s’ha
premiat un altre periòdic local, el Pittsburgh Post-Gazette, per la
cobertura de la matança a la sinagoga Tree of Life de la ciutat.
Per la seva part, el diari The Advocate de Baton Rouge ha
guanyat el Pulitzer en la categoria específica de reporterisme
local, i també ha estat finalista en la d’editorial. Finalment, el
diari Capital Gazette d’Annapolis també ha quedat finalista en
la modalitat d’editorial. A més, el mitjà ha rebut una menció es-

pecial (dotada amb 100.000 dòlars) per l’atemptat que va patir
el juny de 2018, quan un home va entrar a la redacció disparant
i causant cinc morts i diversos ferits, com a venjança per un
article del mitjà. (Font: Comunicació 21)

Els denunciants europeus millor
protegits
El Parlament d’Estrasburg va adoptar aquest dimarts normes
per protegir els denunciants a tota la Unió Europea, que poden
advertir directament l’opinió pública sobre el frau sense por a
represàlies ni processos judicials. Amb 591 vots a favor (29 en
contra i 33 abstencions), els diputats europeus van aprovar un
text que va ser objecte d’un acord provisional a mitjans de març
després de gairebé un any de negociacions. El seu propòsit:
“protegir i fomentar la presentació d’informes sobre infraccions
de la legislació de la UE”.
Des dels documents de Panamà fins a Cambridge Analytica,
des de Luxleaks a Dieselgate, s’han descobert tota una sèrie
d’escàndols per part d’aquests denunciants, ansiosos per descobrir un crim o una amenaça per als interessos generals. I al-
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gunes d’aquestes persones van haver de fer front a amenaces,
pressions o fins i tot accions legals.
Actualment, els denunciants europeus estan protegits de
manera molt desigual segons els països de la Unió Europea.
Només deu països, incloent França, Itàlia, el Regne Unit o els
Països Baixos, ofereixen una protecció legal completa. La nova
legislació prohibeix qualsevol forma de represàlia contra els denunciants i els que els han ajudat, independentment de com
decideixen divulgar la seva informació. El text encara ha de ser
aprovat formalment pels ministres de la Unió Europea. Cada
estat membre tindrà dos anys per fer complir les noves normes.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Neix Vogue Business, el nou projecte
editorial dedicat al lideratge femení
Vogue Espanya i Banco Santander posen en marxa un nou
projecte editorial. Vogue Business és una nova publicació
dedicada a promoure i fomentar les carreres professionals i
l’emprenedoria de les dones. Vogue Espanya, Banco Santander, al costat de McCann Worldgroup, agència creativa del banc,

uneixen les seves forces en aquest projecte i així la capçalera
més reconeguda del món de la moda, aportarà la intel·ligència
editorial al costat de l’experiència financera del major banc de
la zona euro.
Busquen trencar estereotips de gènere amb una clara vocació mentora a l’hora de promoure carreres professionals i
l’emprenedoria. Aquests objectius formen part del projecte
Generació 81 del Banc Santander en el qual s’integra aquesta iniciativa editorial. Es tracta d’un projecte trasmedia en el
qual s’inclourà un suplement trimestral imprès i un canal digital a Vogue.es. L’equip editorial de la capçalera espanyola
s’encarregarà íntegrament del contingut en el qual es tractaran
temes com els negocis, el lideratge femení, l’excel·lència educativa i professional, donant importància a la tecnologia i l’estil
de vida. (Font: Ipmark)
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La inversió publicitària en mitjans
digitals creix a doble dígit
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

IAB Spain, l’Associació de la publicitat, el màrqueting i la comunicació digital a Espanya, va presentar ahir, dijous, a Barcelona, les dades de l’Estudi d’Inversió Publicitària en Mitjans
Digitals 2018, elaborats en col·laboració amb PwC. La dada
total d’inversió en publicitat digital a 2018 ha estat de 1.972
milions d’euros, xifra que inclou la inversió en Desktop i Mobile
(1.858 M €), DOOH (60,9 M €), Native i Branded Content (43,1
M €), Àudio Online (6,5 M €) i Televisió Connectada (2,8 M €).

La dada total d’inversió en publicitat digital ha crescut un 13,5%
en comparació amb l’any 2017.
Destaca que la publicitat digital representa una penetració
del 34,3% respecte al total de la inversió publicitària, el que
es tradueix en un increment de més de tres punts percentuals
respecte a 2017 (31%), consolidant així la seva posició en el
rànquing de mitjans i retallant més distància a la televisió, que
es queda en un 37,1%.
Els sectors més actius en 2018 han estat Automoció (23,7%), la
Gran Distribució (10,9%), Bellesa, Higiene i Cosmètica (9,2%),
Alimentació i Begudes (8,4%) i Banca (7,6%). Mentre que els
tres anunciants per ordre d’inversió han estat Grup Vaesa, El
Corte Inglés/Hipercor, Grup Renault/Dacia, Movistar/Telefónica
i Procter & Gamble.
Inversió en Desktop i Mobile.- La inversió publicitària a Desktop i Mobile ha assolit els 1.858,6 M € distribuïda en 695,9 M €
en Display (35,3%), 951,7 M € en Search (48,3%) i 211 M € en
Vídeo (10,7%). Pel que fa a les campanyes multidispositiu, les
exclusives de Google i les exclusives de Mobile, l’estudi indica
que:
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• Entorn del 80% de les campanyes són planificades en Desktop i Mobile conjuntament, en concret, Display (86,45%), Vídeo (79,14%) i Search (86,99%).
• “Només Desktop”, Vídeo és el que més percentatge d’inversió
se’n porta amb una quota de 11,21%, seguit de Display (5,68%)
i Search (2,85)%.
• Pel que fa a “només Mobile”, destaquen les campanyes de
search (10,16%), seguides de les de Vídeo (9,65%) i les de
Display (7,87%).

take over...), que suposen el 29,2 % i els InStream (overlays)
que es queden en el 8,1% de la inversió. Pel que fa als models
de pricing, el CPM i CPV creixen tres i cinc punts percentuals
respectivament (registrant un 48,7% i un 36%), mentre que altres com el CP o temps fix descendeixen des del 22,9% fins al
15,3%.
Finalment, la inversió en motor ha assolit els 951,7 M € representant el 48,3% de la inversió en mitjans digitals.

A l’hora d’analitzar Desktop & Mobile, l’estudi detalla que Display suposa 695,9 M € (35,3%), representant el 94,3% del total
d’inversió en publicitat digital. Així mateix, els models de pricing
han estat capaços de mantenir-se estables des de l’any 2014,
situant-se en valors de l’75% en branding enfront del 25% de
performance.

Compra Programàtica.- Finalment, l’Estudi d’Inversió ha desglossat les dades d’inversió corresponents a compra programàtica. La distribució de la inversió per contractació es reparteix en 68,8% en el cas de la compra directa i en un 31,2% en el
cas de la compra programàtica. En el cas de Display (Desktop
& Mobile), la programàtica ocupa un 31,2%; mentre que en Vídeo (Desktop & Mobile), la compra programàtica representa un
27,6%.

Per la seva banda, la inversió publicitària en Vídeo representa el 10,7% del total inversió amb 211 M €. Per formats, els
In Stream (preroll, postroll, i overlays) arriben el 62,7% vs. els
formats OutStream (inbanner, in-read, in-test, vídeo skin, vídeo

Inversió en Publicitat Nativa & Branded Content.- Aquest és
el primer any que l’estudi proporciona la dada d’inversió en Publicitat Nativa. Amb una quota de mercat del 2,2% en publicitat
digital, ha arribat 43,1% milions d’euros.
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QUINA ÉS
L’ENERGIA DEL
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim
una energia que ens impulsa a avançar i construir
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho.
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.
What’s your power?

endesa.com
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Inversió en DOOH.- La inversió en DOOH ha assolit els 60,9 M
€ i representa una quota de mercat respecte a la inversió total
del 3,1%.
Inversió en Televisió Connectada.- Per la seva banda, la televisió connectada ha registrat una inversió de 2,8 M €, el que
representa una quota de mercat respecte a la inversió total del
0,1%. En 2017 no es va incloure la dada d’inversió a TV Connectada.
Inversió en àudio Online.- Per quart any s’han analitzat dades
d’inversió publicitària en àudio Online les quals han assolit els
6,5 M € la qual cosa representa un 0,3% de quota de mercat.
Per a Belén Acebes, directora d’Operacions d’IAB Spain i directora de l’estudi, “si no canvia res, per 2021 els mitjans digitals podrien superar a la televisió en inversió publicitària”, i va destacar
que dels 1.972 milions d’inversió total, Desktop i Mobile acaparen 1.858 milions d’euros. D’altra banda, Jorge Planes, director
d’entreteniment i mitjans de PwC i corresponsable de l’estudi,
afirmà que aquest ha avaluat les dades aportades per les 16 principals agències de mitjans d’Espanya, que han permès treballar
amb una mostra “prou representativa”. (Infografia: ecommerce)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi d’IAB Inversió Publicitària
en Mitjans Digitals. CLIQUEU AQUÍ

La Vanguardia és a un milió del
lideratge digital
Després de mesos de relatiu immobilisme, s’ha produït un tomb
destacat a la part alta de la classificació del món digital periodístic, on La Vanguardia ha avançat a El Mundo per primera
vegada. Les últimes dades proporcionades per comScore, el
mesurador de referència en el mercat digital, acrediten que
la capçalera del grup Godó va registrar 19,4 milions d’usuaris
únics al març, el que representa un augment de ni més ni menys
1,7 milions respecte al mes anterior.
Aquest repunt fa estèril la pujada del 2% experimentada per
El Mundo en els seus visitants, que es situen en 19 milions.
El creixement del 2% aconseguit en termes interanuals també
permet que el diari barceloní pugui fregar el lideratge digital a
l’Estat espanyol: tenint en compte que El País, al capdavant
de la taula des del setembre passat, va arribar als 20,4 milions
d’usuaris únics al mes passat, La Vanguardia es troba a menys
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d’un milió d’usuaris de poder disputar-li la primera plaça. Concretament, a 938.000 visitants, la diferència més petita registrada en els últims mesos.
Per la resta, les posicions segueixen bastants definides, si bé
és cert que tots els integrants del top ten del rànquing van millorar els seus registres durant el mes de març, no tant però com
La Vanguardia. Així, ABC va guanyar 200.000 usuaris únics, per
a un total de 17,5 milions; mentre que 20 Minutos consolida la
cinquena plaça després de superar els 15 milions.
Immediatament després se situa El Confidencial, amb 13,4 milions
(+10%), seguit de El Espanyol (11,9 milions, després de créixer un
2%) i OKDiario (9,8 milions). Per la part de sota segueixen destacant El Periódico i eldiario.es, amb 9,2 i 8,8 milions d’usuaris únics,
respectivament. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

algunes excepcions. En base a la mitjana mensual de les capçaleres amb més de 100.000 usuaris únics, respecte del 2017
només van aconseguir millorar els respectius resultats NacióDigital, ElNacional.cat, Racó Català, Regió 7, betevé, El 9 Nou i
Diari Més, segons dades d’OJD Interactiva. La resta, de forma
més o menys pronunciada, van perdre usuaris únics.
Cal recordar que, el 2017, es va viure una tardor informativament intensa i de grans audiències a causa del referèndum
d’independència de l’1-O i dels esdeveniments relacionats. De
fet, aquell octubre, els principals digitals van registrar uns rècords
d’audiència que encara no han aconseguit superar. A més, la tardor de 2017 va arribar precedida d’un agost amb audiències atípicament altes pels atemptats de Barcelona i Cambrils.

Gran part dels digitals en català va
perdre lectors el 2018

Durant el 2018 la intensitat informativa es va mantenir alta,
però en línies generals el consum per part de l’audiència va ser
menys intensiu –malgrat que en conjunt va mantenir una bona
dinàmica–, i les oscil·lacions mensuals van ser menys pronunciades en comparació amb l’any anterior.

El 2018, el conjunt dels diaris digitals en català no va aconseguir repetir les bones audiències de l’any anterior, malgrat

Pel que fa a la classificació, d’un any a l’altre presenta algunes
diferències. No en els dos primers llocs, que continuen en mans
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de NacióDigital i l’Ara, respectivament. Per darrere, VilaWeb se
situa tercer superant Catalunya Diari. I elMón i RAC1.cat intercanvien posicions.

general, la seva declaració ha anat en el sentit de la defensa
que els artistes es puguin beneficiar més de les mesures que
introdueix la directiva.

En el tram central les posicions es mantenen. (Font: Comunicació 21)

Espanya ha estat entre els països que han votat a favor del
text, mentre que Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Polònia,
Finlàndia i Suècia, sense sorpreses, han votant en contra. Estònia, Bèlgica i Eslovènia s’han abstingut. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

El Consell de la Unió Europea aprova
la directiva de copyright
El Parlament Europeu va aprovar el 26 de març passat la reforma de la directiva de copyright i del seu article 13 (ara 17) i
11 (ara 15), en desenvolupament des de 2016. Els eurodiputats
van votar amb 348 vots a favor i 274 en contra. L’únic tràmit
que quedava per a l’aprovació definitiva del text era l’aprovació
en la sessió del Consell de la Unió Europea, i s’ha produït en la
sessió del passat 15 d’abril.
Alemanya, la posició de la qual estava en dubte, finalment ha
donat el seu suport al text, que considerava urgent. No obstant això, considera que cal prendre decisions que portin a
solucions obertes, que permetin que es coneguin perquè les
plataformes prenen les decisions respecte als continguts. En

Neix el digital Món Rural
L’Associació Territori i Sostenibilitat ha llançat Món Rural,
un digital que vol omplir un buit mediàtic i acostar la realitat
de les zones rurals de Catalunya i el seu paper com a motor de l’economia i la vida social. L’objectiu és posar en valor l’agroterritori, la seva gent, les petites i mitjans empreses, i
l’esforç dels diferents agents, així com els serveis i les funcions
ambientals i socials que ofereix al conjunt de la societat. Així
doncs, el nou mitjà mostrarà l’activitat dels professionals del
sector, i recollirà les necessitats de pobles i ciutats, les diferents
iniciatives emprenedores i projectes culturals.
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“Fem periodisme dirigint la mirada a allò què passa més enllà
de les ciutats. Escrivim per descobrir la riquesa de les nostres
comarques, de les persones que hi viuen i la diversitat de les
seves iniciatives”, assenyala el mitjà. “Parlem de la terra per situar el sector primari al lloc que es mereix, però també abracem
el nostre patrimoni cultural, històric i natural”, afegeix. “En definitiva, mirem al territori per entendre tot un país”, rebla. (Font:
Comunicació 21)

El Confidencial començarà a utilitzar
la tecnologia de Outbrain
Outbrain, la plataforma de publicitat nativa líder a nivell mundial, anuncia l’acord de col·laboració amb el diari El Confidencial. El mitjà utilitzarà la tecnologia de la plataforma per tal de
generar un engagement molt més alt amb la seva audiència.
Amb aquest acord el diari digital busca incrementar l’interès i
el temps de permanència dels lectors en el seu site. D’aquesta
manera, el mitjà es beneficiarà d’una millora en la recirculació
dels continguts orgànics, així com en les recomanacions patrocinades personalitzades, contribuint a l’increment dels ingressos del Publisher.

Outbrain actualment ha establert noves col·laboracions i ha
renovat acords clau amb capçaleres líders a Espanya en els
quals es troben el Grup Prisa, La Vanguardia, Mundo Deportivo,
ABC i La Razón. (Font: Ipmark)

BYZness, el nou digital econòmic per
millennials
Grup Zeta estrena nou digital, BYZness orientat a un públic
amb una altra forma de consumir i que, després de l’inici de
la crisi de 2008, vol connectar amb uns lectors que estan interessats en l’economia, sense saber-ho. El digital, coordinat per
Agustina Barbaresi, està format per una plantilla de periodistes financers amb experiència en periodisme digital, en àmbits
com la ràdio, televisió, premsa i xarxes socials. Entre els seus
continguts, destacaran noves tecnologies, innovació, emprenedoria, start-ups, sostenibilitat, transformació empresària, economia col·laborativa, estalvis, inversió, hipoteques, banca ètica
o finances, alguns amb un important impacte en la vida de les
persones.
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xarxes socials, amb perfils propis a les principals plataformes:
Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube i Pinterest.
(Font: Infoperiodistas)

Vocento llança NYLON Spain, revista
digital per a dones joves

La nova capçalera del Grup Zeta es dirigeix principalment a la
generació I (millennials), i també a part de les generacions Z
(post millennials o centennials) i X. És a dir, lectors potencials
de 20 a 45 anys. És una realitat que el públic jove es distancia de temes econòmics, bé perquè no els consideren útils o
potser no connecten amb l’enfocament i/o el llenguatge tècnic.
Per això, BYZness incorpora noves formes de narrar, incorpora
infografies dinàmiques i ofereix una lectura àgil, tal com assegura el Grup Zeta. El mitjà compta amb una estratègia pròpia en

Editada per Taller de Editores (Vocento) i dirigida per Pablo Aragón, es configura com a revista de tendències de moda, bellesa i entreteniment per a la dona Millennial i la generació Z. El
grup editorial espanyol ha adquirit aquesta publicació a Nylon
USA, que compta amb més de quatre milions de seguidors a
les seves xarxes socials i és, des de 1999, referent en moda i
tendències en el panorama internacional. Figures com Kristen
Stewart, Jameela Jamil o Camilla Mendes han protagonitzat els
seus reconeixibles portades i reportatges.
Nylon Spain posa el focus en les dones de 18 a 32 anys i
vol convertir-se en la veu que parla a les noves generacions
del desafiament als cànons preestablerts, d’inclusivitat, de
sostenibilitat...”La veu, l’iconisme i la transgressió”, seran claus
en la nova revista, segons el seu director. Arriba a Espanya
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amb una proposta digital tant en web com en RRSS, apostant
pels nous formats en vídeo content, digital first. També sortirà
en paper, almenys dos números a l’any, i s’endinsarà en el món
dels esdeveniments. (Font: El Publicista)
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El consumidor té reserves davant
les institucions, els governs i les
empreses i necessita estats de
confiança

La desconfiança és una de les sensacions dominants en la societat d’aquest segle. Un context que té el seu origen en la inestabilitat social i econòmica o els canvis polítics, entre d’altres;
un efecte que també afecta la relació entre marques i consumidors.

Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Sota aquest problema, l’última edició de l’Ipsos Reputation
Council ha reunit 154 experts de comunicació de 20 països per
conèixer l’estat de la reputació empresarial avui dia i explorar
quins són els reptes als quals s’enfronten. S’ha intentat esbrinar
si existeix una crisi de confiança en les empreses i el 59% dels
experts participants en l’estudi ha dit que no. Però en realitat
no es pot generalitzar, ja que els nivells d’apropament a les
empreses varien en funció dels països, i fluctuen també entre
les diferents generacions i els seus interessos.

Les empreses estan més exposades que mai a l’escrutini de
les seves audiències. En una època on un simple tweet pot ser
capaç d’arruïnar reputacions creades durant anys i on el consumidor cada vegada té més reserves davant les institucions, els
governs i les empreses, es necessiten crear estats de confiança
que afavoreixin relacions duradores amb empreses i clients.

Aleshores, quina és la importància de la reputació dins d’una
companyia? El 85% dels professionals té clar que impacta directament en el seu compte de resultats, sobretot pel que fa a
la preferència dels consumidors per una o altra marca, el suport
dels grups d’interès, o la lluita pel talent. Tot ells són factors que
varien segons la reputació, i que en última instància porten a
l’èxit comercial.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Tenir clar qui és una veu autoritzada per parlar sobre l’empresa
és fonamental a l’hora de controlar el missatge i la forma en què
es transmet. El 82% afirma que els empleats de la companyia
són els ambaixadors més importants de la marca, i el seu paper
és fonamental per a la construcció de la reputació
Per això, els professionals del sector de la Comunicació han
de posar en marxa estratègies que generin sentiment de pertinença i corporativisme en els treballadors. Cada persona és un
mitjà de comunicació en si mateix, i això s’ha de treballar amb
especial afany amb els empleats, perquè són ells els primers i
més importants portaveus de l’empresa.

organització la importància de la seva tasca a l’hora de prendre
decisions corporatives. O el que és el mateix, que el corporatiu i
el negoci són el mateix. I que no hi ha diferència entre la comunicació corporativa i l’experiència real de l’usuari.
L’entorn polític incert i la pèrdua d’harmonia en la societat està
impactant en les companyies, que han de trobar el seu lloc en
aquest context per no perdre credibilitat ni confiança en el públic. L’arribada i expansió de les fake news suposen, a més, un
nou repte per als professionals. El problema de la credibilitat
està de més d’actualitat que mai, i fer que els missatges que
s’envien siguin creïbles és un dels reptes més grans del sector.
NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi complert
d’Ipsos Reputation Council. Només cal CLICAR AQUÍ

Què preocupa més als comunicadors?
Ara bé, què li treu la son als professionals de la comunicació?
Fa anys la informació era fàcilment controlable. A dia d’avui, la
informació ve d’arreu i arriba a tots els racons. Per aquest motiu
els professionals de la comunicació han d’assumir el seu nou
paper de catalitzadors i saber enfrontar-se a un consumidor
molt més informat i empoderat.

I2p: El mercat publicitari comença pla
en el primer trimestre, però millora
l’inici del 2018

També s’enfronten a desafiaments a nivell intern, perquè els
experts en comunicació han de fer entendre dins de la seva

La inversió publicitària a Espanya s’ha mantingut pràcticament
plana en el primer trimestre de l’any, tot i que millora respecte
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a l’arrencada del 2018. Així ho indica l’índex i2p, elaborat per
Arce Media i Media Hotline. Entre gener i març d’aquest any, la
inversió ha arribat als 1.020 milions d’euros, que és un 0,58%
més que en el mateix període del 2018. Cal recordar que l’any
passat a hores d’ara la despesa publicitària va caure un 1,62%.
Novament, la televisió i els mitjans impresos són els que pitjor
comportament han registrat al mercat publicitari.

el primer trimestre. Aquesta xifra és un 1,54% menys que
l’aconseguida entre gener i març de 2018. Tot i que, en números vermells, representa una millora sensible respecte a l’any
passat, quan la inversió en televisió va caure un 4,7% el primer
trimestre. Dels dos grups que controlen la publicitat televisiva
(85%), Mediaset és el que pitjor parat en surt, amb un descens
dels seus ingressos publicitaris del 2,5%, fins als 209 milions
d’euros. D’aquesta manera, Atresmedia s’avança al seu gran
competidora, en facturar 210 milions d’euros, un 1% menys.
També amorteix la seva caiguda la premsa, que baixa un 4,8%
en l’inici d’any (-8,4% en el primer trimestre de 2018). Amb 100
milions d’euros d’ingressos entre gener i març d’enguany, ja rep
menys inversió que la ràdio (100.700.000), que puja un 6,5%.
En caiguda lliure continuen les revistes, la inversió rebuda es
desploma un 11% i es queda en els 31 milions d’euros.

En el cas de la TV, va rebre uns ingressos de 494 milions
d’euros, gairebé la meitat de la inversió publicitària total en

A més de la ràdio, els mitjans digitals presenten fortes pujades
(sense comptar les xarxes socials), que van créixer un 8,7%,
fins als 141 milions d’euros. Els mitjans socials, per la seva banda, es van anotar una millora del 7,8% i van ingressar un total
de 57 milions d’euros, segons les dades d’Arce Media.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
D’acord amb aquest estudi, la inversió publicitari creixerà
aquest 2019 un 0,69%, fins als 4.588.000 d’euros. I això serà
així malgrat que la televisió empitjorarà la seva evolució, fins a
registrar una caiguda del 2,7% al tancament del present exercici. El mateix passarà amb la premsa, el descens de la qual es
preveu que sigui del 7,4%. Serà impulsada, per tant, la inversió publicitària dels mitjans digitals (+12%) i les xarxes socials
(+16%). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Arce
Media)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’i2p d’Arce Media/Media
Hotline del primer trimestre del 2019, només cal CLICAR AQUÍ

Infoadex: la inversió publicitària creix
el 1,1% el primer trimestre de 2019
Pràcticament en mateix dia ens arribava la inversió publicitària
segons Infoadex. Segons aquest estudi, en els tres primers
mesos de l’any, la inversió publicitària adreçada a mitjans convencionals ha crescut l’1,1% sobre el període equivalent de
l’any anterior, mostrant una xifra de 973.200.000 d’euros, enfront dels 962.300.000 del primer trimestre de 2018.

Televisió, que manté la primera posició com a primer mitjà per
volum d’inversió publicitària, ha experimentat un decrement del
-0,9%, obtenint 497,5 milions d’euros en els primers tres mesos
de l’any. Internet (inclou exclusivament els suports controlats
per InfoAdex), és el segon mitjà pel seu valor absolut d’inversió
publicitària, i ha aconseguit en el període gener-març de 2019
un augment del 12,2%, registrant una inversió de 162.600.000
d’euros. Diaris, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en
94.750.000, molt lleugerament per sobre del quart mitjà, Ràdio,
la xifra del qual ascendeix en el primer trimestre d’aquest any a
94,70 milions d’euros. En el cas de Diaris la seva xifra suposa
una caiguda del -6,3% sobre la xifra corresponent a l’any anterior
i el mitjà Ràdio creix un 8,0% el seu volum d’inversió publicitària.
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El cinquè mitjà per volum d’inversió és exterior que, amb una
inversió trimestral de 68,5 milions aconsegueix un increment
del 1,3%. Revistes, amb una caiguda del -9,1%, se situa en una
inversió publicitària de 43,7 milions d’euros. Cinema obté una
xifra d’inversió de 6,6 milions d’euros, al període gener-març
del 2019, que es tradueix en un increment del 11,9% i suplements i dominicals, últim mig per volum de inversió, mostra una
baixada del -5,8% sobre el període corresponent de l’any anterior, cosa que els situa en 4,9 milions d’euros.
La inversió publicitària a la televisió ha decrescut un -0,9% en
els tres primers mesos de 2019, respecte a la xifra aconseguida
en el mateix període de l’any anterior, passant de 501.800.000
de euros al gener-març del 2018 als 497.500.000 assolits aquest
any. Convé destacar que les xifres que es mostren a la taula
han estat en determinats casos estimades per InfoAdex. També
cal tenir en compte en l’apartat de les televisions nacionals en
obert que, als efectes d’aquesta anàlisi, s’han integrat sota el
paraigua «grup» els canals de TDT que són 100% propietat de
la cadena (multiplex). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La publicitat digital d’El País i El Mundo
ja supera la de les seves edicions
impreses

En un article de Fernando Cano per a El Español, aquest ens
explica que, per primera vegada des del començament de la
crisi del sector, el creixement de la publicitat digital supera àmpliament la caiguda dels ingressos dels diaris impresos per
aquesta mateixa via. Això ha permès que alguns diaris com El
País i El Mundo ja facturin més publicitat per internet que per
paper i que altres capçaleres com ABC registrin dades positives
fins i tot en la seva versió impresa.
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Les dades oficials de les pròpies capçaleres, als quals ha tingut
accés el periodista Fernando Cano per a El Español, indiquen
que durant els dos primers mesos de l’any la publicitat de les
edicions impreses de les gairebé quaranta capçaleres de la
Associació de Mitjans d’Informació (AMI) va caure només un
4,33%, un dels seus retrocessos més baixos dels últims dos
anys. Per contra, el creixement de la publicitat de les edicions
digitals d’aquests diaris va créixer un 19% en aquest mateix
període. D’aquesta manera, la suma dels dos ingressos és positiva si es compara amb iguals mesos de l’any passat, ja que
el creixement de la facturació digital supera -i compensació la
caiguda del paper.
Això permet que, per exemple, diaris com El País i El Mundo facturin ja més per publicitat digital que per les seves edicions impreses. Un fenomen que -a diferència d’anys anteriors- s’ha produït a
costa del creixement a internet, més que l’enfonsament en paper.
És així com el diari de Prisa va ingressar al febrer tres milions
d’euros, enfront dels 2,5 milions de la seva edició impresa. Això
vol dir que el 55% dels seus ingressos publicitaris ja són via web.
En el cas de El Mundo –sempre segons l’article de Fernando
Cano, va facturar al febrer 2,3 milions d’euros per via digital i al-

tres 1,6 milions en la seva edició impresa. Això vol dir que gairebé el 60% de tots els ingressos per publicitat del vaixell insígnia
de Unidad Editorial ja arriben per la seva edició a internet. ABC,
que no aconsegueix l’equilibri en aquest 2019, si millora els
seus números de publicitat impresa; el febrer d’aquest any va
aconseguir 1,8 milions d’euros davant els 1,5 milions del digital,
augmentant els seus ingressos en paper un 1,8%, cosa impensable fa només un any. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Unilever augmenta en 300 M la seva
inversió en mitjans gràcies a la
retallada en agències
Unilever porta dos anys reduint la seva despesa en honoraris
d’agències publicitàries, la qual cosa li ha permès augmentar
la inversió en 300 milions de dòlars en altres àrees del màrqueting. L’any passat, l’estalvi en agències es va xifrar en 50
milions de dòlars, que se sumen als 250 milions de retallada
emprès en 2017. Des d’aquest any, Unilever ha fet una aposta
important per les seves agències internes -U-Studio i U- Entertainment-, en detriment de signatures externes.
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Però les retallades d’Unilever a agències li han permès reinvertir
300 milions en altres àrees del màrqueting, com és en la compra de mitjans eficients i també en els punts de venda. Aquestes noves inversions estan sent finançades “per una reducció
en aspectes com publicitat, producció i honoraris d’agències,
coses que el consumidor no veu”; ha dit el president executiu
de la companyia, Alan Jafa, en la presentació de resultats del
primer trimestre d’aquest any. En total, les retallades de l’àrea
de màrqueting a Unilever s’han xifrat en 500 milions de dòlars
només en 2018. Una part d’aquesta xifra -50 milions- s’ha reinvertit en altres àrees. I és que la companyia de béns de consum
ha d’estalviar 2.000 milions a l’any per continuar sent competitiva.
El fins ara director de màrqueting, Keith Weed, opina que les
agències “no s’han mogut prou ràpid” per ajudar les marques a
posar en pràctica una veritable visió de personalització massiva
a gran escala. D’aquí que hagin estat objecte de retallades en
aquest últim any. En total, Unilever va dedicar l’any passat a
les àrees de marca i de màrqueting un total de 7.570 milions
d’euros, el que significa una caiguda del 2,1%. (Font: Dircomfidencial)

El BBVA decideix unificar la seva
marca i actualitzar el seu logo

El BBVA ha anunciat als seus treballadors que unificarà la seva
marca en els diversos mercats en què treballa, alhora que els
ha detallat com serà el nou logo de l’entitat. La decisió ha estat
anunciada pel grup durant una edició especial de la trobada interna Live@BBVA en la qual han participat el president de BBVA,
Carlos Torres Vila, i el conseller delegat Onur Genç. L’entitat financera considera que aquest canvi suposa un reflex dels valors
de BBVA, especialment el de “Som un sol equip”, que emfatitza
la importància de les persones que treballen al Grup, així com el
seu compromís amb el projecte que és BBVA. A més, aquestes
modificacions ressalten la intenció del banc d’oferir una proposta
de valor única i una experiència d’usuari homogènia.
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El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, afirma que “hem unificat el nostre nom i actualitzat el logo per transmetre millor la
nostra nova realitat, cada vegada més global i digital. Aquesta
nova identitat reforçarà el compromís de BBVA amb els seus
gairebé 75 milions de clients”. D’aquesta manera, BBVA serà
la marca del grup a tot el món, cosa que obligarà a prescindir
en els propers mesos de les designacions locals a Argentina
(Francés), EE. UU. (Compass), Mèxic (Bancomer), i Perú (Continental). A més, Garanti, la franquícia turca del grup, canviarà
la seva marca a Garanti BBVA. (Font: Prnoticias – infografia: El
Poder de las Ideas)
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El sector de la comunicació es llança
a la utilització del Big Data
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El dijous, 11 d’abril, es va presentar l’Outlook de Blanquerna:
perspectives de la comunicació a Catalunya. L’informe està elaborat per l’institut de Recerca de la Facultat de Comunicació i
Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon
Llul, sota la direcció del professor Albert Sáez, i compta amb el
suport de laCaixa. Els professionals creuen que les empreses
seguiran creant ocupació tot i que el ritme serà una mica inferior
al de l’any passat.

Es tracta d’un estudi estratègic que conté les claus de futur per
les empreses del sector en termes de coneixement i ocupació.
Outlook Blanquerna 2019 recull els resultats d’una enquesta
a 476 professionals del sector de la comunicació: publicitat i
màrqueting (145), periodisme i comunicació corporativa (198),
comunicació audiovisual (42), ensenyament (29) i altres (62)
que treballen en les principals empreses del país.
En aquest document s’exposen les opinions dels professionals de la comunicació en relació a aquelles expressades en
l’enquesta de 2018, així com l’opinió específica d’aquells que
ostenten càrrecs gerents en les respectives empreses. El perfil dels individus que configuren la mostra és d’un 58% de dones respecte a un 42% d’homes. El 70% dels entrevistats són
menors de 40 anys. Un 39,9% són graduats en Publicitat, un
32,4% en Periodisme i un 22,7% en Comunicació Audiovisual.
El sector de la comunicació mantindrà un bon ritme de creixement a Catalunya durant el 2019 impulsat per la millora general
de l’economia, malgrat que s’observa un cert ralentiment del
ritme de creixement. El 53% de les empreses preveuen créixer. Així, l’any 2019 es manté l’optimisme sobre la marxa de
l’economia atès que el 57% considera que el sector de la comu-

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

NOVES EINES
nicació creixerà. Tanmateix, s’espera una certa desacceleració
i alentiment en la creació de nous llocs de treball. D’altra banda,
els responsables de gestió es mostren més cautelosos i una
mica més escèptics en la creació de llocs de treball.
L’informe mostra com els perfils més valorats són les persones
amb experiència prèvia i amb habilitats digitals. Els gerents de
les empreses de comunicació s’inclinen més per la contractació
de professionals amb perfil digital.
Els reptes per 2019
Els principals reptes dins el sector de la comunicació són la
creació de nous productes i serveis i el fet de fer front a la transformació digital. Hi ha poca preocupació per a la formació i qualificació dels treballadors (fet que denota que no es percep com
a problema). Segons l’informe, el futur del sector dependrà de
l’evolució econòmica general i de l’alteració de la competència
més que no pas de la innovació tecnològica i dels reptes que
aquesta comporta. La percepció sobre el clima polític general
ha millorat lleugerament respecte el 2018.
El Big Data es consolida com la principal font d’innovació en
el sector de la comunicació on també adquireix una importàn-

cia notable la intel·ligència artificial que ha experimentat un fort
creixement respecte el 2018. Amb la implantació de Big data els
nous reptes seran la creació de nous productes i serveis més
adequats a les demandes dels consumidors. L’evolució econòmica, les innovacions tecnològiques i l’alteració de la competència són els elements que faran l’evolució de mercat.
Publicitat i màrqueting es consolida com el sector que genera
més ocupació, a més de ser el sector “més optimista” davant la
creació de nous llocs de treball. De fet, és el sector on es concentra bona part de l’ocupació dels professionals de comunicació. Tanmateix, el grau d’optimisme s’ha moderat lleugerament
respecte el 2018. Les persones amb experiència prèvia en el
sector són les més sol·licitades. Tanmateix, els joves amb perfil
digital són els més buscats pels gerents, cosa que posa de manifest el caràcter dinàmic i innovador del sector de la publicitat.
Els canvis en el sector fan que es plantegi cada vegada amb
més força la creació d’un nou model de negoci. El sector de la
publicitat és un sector molt sensible a les fluctuacions generals
de l’economia. L’evolució econòmica i la competència continuen
essent els principals condicionants de l’evolució del sector.
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Periodisme i comunicació corporativa
Mentre el 55,5% dels entrevistats que treballen en el sector del
periodisme i la comunicació corporativa són dones, el 44,5%
són homes. El 71% dels individus d’aquest sector són menors
de 40 anys i un 70% han obtingut el grau de Periodisme. El
2019 serà un any en el qual se seguirà creant ocupació en els
mitjans periodístics o en els gabinets de comunicació; així, tant
les persones amb experiència professional com els joves amb
perfil digital tenen oportunitats laborals en el sector.
Segons l’Outlook 2019 de Blanquerna, el principal repte del periodisme per l’any 2019 serà la creació de nous serveis i adaptar-se a les exigències dels usuaris. En segon lloc, el sector de
la informació ha de fer front a la revolució digital. Finalment, és
important ajustar els costos a les exigències del mercat. De tota
manera, l’evolució econòmica i l’alteració de la competència
condicionaran el futur del sector el 2019. Els professionals de
la informació, particularment els que treballen al sector públic,
també són molt sensibles a les vicissituds de la situació política.
Comunicació audiovisual
Mentre el 52,4% dels entrevistats que treballen en el sector audiovisual són homes, el 47,6% són dones. El 56% dels individus

d’aquest sector són menors de 40 anys i un 76% són graduats
en Comunicació Audiovisual un sector aquest que crearà llocs
de treball al llarg de l’any 2019. L’experiència és el factor més
buscat per les empreses del sector; en segon lloc, s’observa
un lleuger increment en la demanda de joves amb perfil digital.
Mentre la producció audiovisual té com a repte d’adaptar-se a
l’exigència dels usuaris, la situació econòmica és el que preocupa més als professionals d’aquest sector. El clima polític preocupa molt menys que l’any anterior i les fake news marcaran
enguany l’agenda del sector, en el qual creix la preocupació per
la precarietat laboral i pels reptes que representa la innovació
tecnològica i la revolució digital.
NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Outlook de Blanquerna
2019: perspectives de la comunicació a Catalunya. Només cal
que CLIQUEU AQUÍ
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Sherpa News, l’aplicació basca que
lluita contra les notícies falses

Sherpa.ai, companyia amb seu a Bilbao i Silicon Valley, acaba de llançar el seu últim avanç en intel·ligència artificial.
L’aplicació Sherpa News (gratuïta) empra els algoritmes més
avançats per oferir a l’usuari aquelles informacions del seu interès. “News” té com a objectiu millorar la forma en què busquem i accedim a les notícies: “A través de l’ús de l’aplicació,
els algoritmes detecten els conceptes latents i interessos dels
usuaris, així com les seves tendències favorites, realitzant una
selecció de notícies i oferint-los el contingut més interessant i
pertinent en cada moment”.

La companyia també està treballant en el desenvolupament de
nous i avançats algoritmes per a la detecció de Fake News,
un dels majors reptes als quals s’enfronta la societat actual.
S’espera que aquests algoritmes estiguin disponibles abans de
final d’any.
En paraules de Xabi Uribe-Etxebarria, fundador i CEO de Sherpa.ai: “En els últims mesos he tingut l’oportunitat de conèixer les empreses més punteres en el món de la tecnologia i
puc confirmar que sense cap dubte estem al capdavant mundial en intel·ligència artificial, especialment en aquest àmbit”.
La tecnologia Sherpa.ai també està dissenyada per afegir
intel·ligència artificial a productes com auriculars intel·ligents,
altaveus domèstics, electrodomèstics, complements electrònics
i automòbils, havent signat un acord amb la marca alemanya
Porsche. L’aplicació Sherpa News ja està disponible per descarregar a les botigues d’aplicacions de Google y Apple. (Font: El
Correo – infografia: Sherpa News)
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Com els editors utilitzen TikTok, la
darrera aplicació calenta
TikTok, l’aplicació de vídeo de format curt de Bytedance, ha
encantat als creadors de vídeo, agències d’anuncis i empleats
de tecnologia als EUA des que es va fer una nova versió de Musical.ly el passat mes d’agost. Els editors no es queden enrere,
la majoria dels quals l’utilitzen com a manera d’ampliar el lloc
on viu el seu contingut.
TikTok, com Snapchat en els seus inicis, és una nova manera
que els editors arribin als consumidors joves. Segons la plataforma de llançament de TikTok per a agències nord-americanes, al voltant del 60% dels seus usuaris actius mensuals als
Estats Units tenen entre 16 i 24 anys. Igual que Snapchat, els
usuaris estan molt compromesos amb l’aplicació, i fan una mitjana de 46 minuts al dia a TikTok. Tot i que TikTok no té manera
que els editors puguin obtenir diners directament a l’aplicació,
com ara compartir ingressos publicitaris , alguns editors segueixen optant per experimentar.
En el fons, Tik Tok és una evolució del format ‘stories’ que va
crear snapchat i que Instagram va plagiar i va fer seu fins en-

fonsar a la competència. Els seus vídeos duren 15 segons, són
verticals, et mous pels comptes que segueixes fent scroll amb
el dit i, si et dóna per gravar i compartir tu un vídeo, tens des de
filtres fins a cançons populars per a donar-los més identitat. Es
pot baixar des de Google Play. (Font: Digiday)

Com convertir una imatge en text
editable

Moltes vegades ens trobem amb imatges que contenen una
gran quantitat de text, i normalment ens agradaria poder disposar d’aquest text d’una manera determinada per poder editar-i
introduir-lo en un altre treball. Antigament utilitzàvem un escà-
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ner de taula i un programari de reconeixement OCR per convertir aquesta imatge amb text en un text editable. Avui farem
el mateix, amb la diferència que en lloc d’un escàner de taula
utilitzarem un Smartphone com escàner.

d’Android. Amb la càmera de l’iPhone podem digitalitzar i convertir en text tot tipus de documents, podent a més convertir tot
aquest contingut al format PDF o JPEG. (Font: Microsoft News
– infografia: De la Bahia)

És igual la imatge de la qual es tracti, d’una pàgina d’una revista, d’un diari, un tiquet de compra, sigui el que sigui, en la
majoria de casos es pot extreure i convertir en text editable. Hi
ha apps d’aquest tipus tant a la Play Store per Android com a
iTunes per iOS. Són apps que utilitzen la tecnologia OCR, que
no és gens nova, de fet fer vint anys i a la fèiem servir a casa
amb els escàners de sobretaula domèstics.

Redimensiona qualsevol foto o imatge
a la mida perfecte per a totes les
xarxes socials

En el cas d’Escàner de text OCR per Android compta amb
una tecnologia de reconeixement del text des d’una imatge molt
ràpida. Aquesta app permet reconèixer a més en el text diferents elements, com ara una adreça web, perquè en prémer
sobre ella anem directament cap a aquest lloc. I com és lògic
podem copiar i enganxar el text o compartir-lo amb qui vulguem
de manera senzilla i ràpida. Ja sigui a través de xarxes socials,
com de correu electrònic o en qualsevol altra app que se’ns
ocorri. En el cas de iOS parlem de l’Escàner PDF i OCR de
documents que funciona d’una manera bastant similar a l’app

Totes les imatges que fem servir en diferents xarxes socials i el
web tendeixen a tenir resolucions bastants diferents i bastant
específiques. Encara que podem pujar tot tipus d’imatges i els
llocs solen ajustar-les el millor que poden, mai sabem exactament quina porció de la foto acabarà retallant o si es deformarà
una mica. Heus aquí una excel·lent solució: aquesta eina gratuïta per redimensionar imatges en un parell de clics.
Aquesta utilitat web és cortesia de Promo, una plataforma de
creació de contingut visual en línia. L’eina ofereix suport per a
múltiples resolucions de xarxes socials com Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn, snapchat, i fins i tot
Google Display Network. També tens l’opció de redimensionar
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la teva imatge amb mesures personalitzades, escalant en amplada i alçada, augmentant l’escala en l’eix horitzontal o vertical
i també bloquejant el aspect ratio per evitar deformació.
Pots pujar la imatge des del teu ordinador o enganxar un URL
d’una foto que ja estigui a Internet. Els resultats són força bons
i veritablement millors que les redimensions que solen fer les
xarxes socials quan deixes la feina a les mans. L’ús d’aquesta
web és completament gratuït i pots descarregar absolutament
totes les redimensions alhora o seleccionar només les que
t’interessen. Podeu editar una mica la redimensió de forma individual, i també pots passar directament a convertir una imatge
en vídeo, però per a això últim hauràs de fer servir l’eina de
pagament de Promo, que ja és un altre servei. (Font: Genbeta)

El renéixer de l’SMS, mega tendència
digital
Mentre els ciutadans han anat abandonant l’SMS com a canal
de comunicació personal, les empreses ho estan adoptant cada
vegada més, perquè han comprovat al llarg d’aquests anys que
l’SMS és el canal òptim per potenciar les comunicacions amb

els seus clients. Les empreses del món del consum (B2C), a
l’hora d’informar, notificar, o simplement connectar amb els
seus clients o consumidors, prefereixen els SMS abans que
altres aplicacions de missatgeria tipus WhatsApp o Facebook
Messenger. Aquestes han enamorat a milions d’usuaris a tot
el món, però no han estat capaces de sobrepassar als SMS
com a mitjà més usat en missatgeria empresarial, per la seva
eficiència en la comunicació.
Segons la consultora Wordline, l’SMS segueix sent el mitjà preferit de les empreses, com un canal immediat, personal i amb
alta penetració en el mercat. Per què les empreses opten pel
SMS màrqueting?? L’SMS té la ràtio d’obertura més alta de tots
els canals, el 98% dels missatges són llegits abans dels 3 minuts de la recepció, un percentatge molt superior al que passa
amb els que arriben a través d’aplicacions com Twitter ( 29%),
eMail (20%) i Facebook (12%). L’SMS és natiu al terminal, no
es necessita cap aplicació instal·lada al mòbil, és segur, i et
permet enviar amb precisió missatges molt concisos i directes
per a situacions veritablement importants, com una cita amb el
metge, la imminent arribada d’un paquet, la confirmació d’una
compra o la clau d’accés al teu banc.
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El 99.5% dels SMS són lliurats. La bústia de SMS s’”ha quedat buit” i això fa que s’hagi convertit en el canal més efectiu
per generar impacte. A més l’SMS es pot personalitzar i pot
utilitzar-se per enviar enllaços segurs a “landing pages”. (Font:
Link Mobility Spain)
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Tendències clau en reputació i gestió
d’intangibles
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Segons l’informe Approaching the Future 2019. Tendències
en Reputació i Gestió d’Intangibles, el 57% de les companyies
treballen ja en qüestions relacionades amb la igualtat i la diversitat. Com més percentatge de dones en els òrgans de presa
de decisions de les empreses, més mesures s’adopten per impulsar la sostenibilitat i generar un impacte social i mediambiental en la societat. Així ho afirma Approaching the Future
2019. Tendències en Reputació i Gestió d’Intangibles, informe
de referència elaborat per quart any consecutiu per Corporate
Excellence-Centre for Reputation Leadership i CANVAS Estratègies Sostenibles.

Aquest estudi analitza més de 250 fonts espanyoles i internacionals per a identificar les principals tendències globals en
matèria de reputació, cultura corporativa, responsabilitat social
i altres intangibles que estan adquirint cada vegada més pes
dins de les companyies. Posteriorment, a través d’una enquesta a 230 directius de 18 països, revela com s’estan gestionant
aquestes tendències i integrant-les en les estratègies de negoci
de les empreses.
Segons l’informe, una de les tendències més sòlides a nivell
mundial és la sostenibilitat, entesa no ja només com la necessitat de reduir la petjada ambiental de les empreses, sinó que el
sector privat adopti un paper actiu per intentar regenerar i salvar
el planeta, contribuint així als objectius plasmats en l’Agenda
2030 de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible.
Aquest és un dels principals reptes als quals s’enfronten les organitzacions, ja que només un 28,7% dels enquestats assegura
que les seves organitzacions estan treballant en accions per
adaptar-se al canvi climàtic.
En aquest sentit, l’estudi subratlla la posició “clarament feminista” de l’Agenda 2030: “L’ONU Dones defineix la igualtat de gènere com un mecanisme imprescindible per aconseguir arribar
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als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), atès
que amb la seva efectiva incorporació comptaríem amb més
capital humà per intentar fer-los realitat en la data prevista”,
segons Isabel López, sòcia fundadora de CANVAS Estratègies
Sostenibles.

la cultura corporativa cap a valors que subratllin el respecte i la
igualtat d’oportunitats.
“Sense dubtes està canviant la visió de les dones en els entorns
de treball, i avui la societat qüestiona molts comportaments que
fins ara eren considerats normals, entrant en joc també la reputació de les pròpies empreses. Per això, la cultura corporativa s’està reenfocant per transformar les disparitats de tot tipus
basades en el gènere. I l’alta direcció té un paper fonamental
en aquest canvi”, sosté Claudina Caramuti, sòcia fundadora de
CANVAS Estratègies Sostenibles.

Precisament, la igualtat d’oportunitats és un dels temes transversals més rellevants en l’Agenda 2030. A Espanya, des de
l’aprovació de la Llei 11/2018 d’Informació No Financera i Diversitat, les empreses estan obligades a reportar dades rellevants relacionats amb la igualtat , com ara la bretxa salarial.
Segons Approaching the Future 2019, el 57% de les empreses
enquestades estan treballant en qüestions relacionades amb la
igualtat i la diversitat, a través de mesures com plans d’igualtat i
polítiques de conciliació. “Tot i això, encara queda un llarg camí
per recórrer, ja que, de moment, el Fòrum Econòmic Mundial
estima que només un 34% de dones ocupen llocs directius”,
apunta Àngel Alloza, CEO de Corporate Excellence-Centre for
Reputation Leadership.

16 mitjans s’uneixen a “Comprobado”at’
per lluitar contra els rumors de la
campanya electoral

En definitiva, gestionar la diversitat i la igualtat de gènere és un
altre dels grans reptes de les organitzacions, i una altra tendència global clarament identificada és la necessitat de reinventar

En motiu de la celebració de les eleccions generals, diversos
dels mitjans més importants d’Espanya s’han unit a “Comprobado”, un projecte coordinat per Maldita.es i First Draft que busca

NOTA: Us oferim l’informe Approaching the Future 2019 només
CLICANT AQUÍ
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lluitar contra els rumors en campanya electoral. Entre els participants, es troben Ara, El Confidencial, RTVE, Agència EFE,
Europa Press, Servimedia, eldiario.es, Público, La Marea, Diario de Navarra, El Faradio, Politibot, Datadista i Newtral.

cacions només són avalades si tenen l’aprovació de, almenys,
tres dels membres.
“Comrpobado” ha estat verificant allò que s’hagi estat viraltzant i allò que sigui perillós. A més, han acudit sempre a la font
primària del que s’estigui verificant i a aquelles que es vegin
afectades per això. També van decidir que les seves verificacions s’avien de basar en dades o fets comprovats de manera
independent. Tot per estar segurs que estan avant una veritable
mentida. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Henneo, Diario de Navarra, Unidad
Editorial, El País o Vilaweb reben el
suport de Google
“Comprobado” és un projecte col·laboratiu entre redaccions de
diferents mides. Tots els mitjans que s’han adherit han assumit
un Codi de Principis comú. Per poder actuar amb celeritat i eficàcia, els periodistes que formen part d’aquest projecte localitzen de manera conjunta els rumors i els investiguen de forma
col·laborativa, controlant-se els uns als altres. De fet, les verifi-

Google va posar en marxa el 2015 un projecte anomenat Digital
News Initiative, DNI, destinat a donar suport al periodisme europeu d’alta qualitat a través de tecnologia i innovació. Dins de la
sisena ronda de finançament, el gegant ha seleccionat 103 projectes de 23 països i ha invertit 25 milions d’euros. A Espanya s’han
aprovat vuit projectes, amb un cost de 3.072.000 euros. Entre els
elegits, Henneo, Diari de Navarra, El Mundo o el País, entre altres.
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En el cas de Henneo, el cercador ha apostat per finançar
plataforma de registre unificat, anomenada Lover (Local
Vertical), que proposa generar un inici de sessió únic per
premsa digital espanyola, on es sumaran els continguts
més interessin a l’usuari.

una
and
a la
que

Diario de Navarra: Google ha seleccionat el projecte que Hiberus Media Labs desenvolupa juntament amb Diario de Navarra
per a, mitjançant intel·ligència artificial, conèixer els interessos
i expectatives dels usuaris que accedeixen a la web d’aquest
rotatiu. La informació serà oferta en temps real als periodistes
per poder crear contingut de més valor per als seus lectors.
El País: Branded Content Inventory Optimizer és la proposta d’El
País, per millorar els continguts de branded content que gestionen directament des del CMS d’un editor, el que permetent
la seva òptima integració, evitant els bloquejadors d’anuncis.
A més, permetrà que diverses campanyes de branded content
s’executin en el mateix lloc, multiplicant l’inventari.
Unidad Editorial: RET-UX és un canal de comunicació bidireccional, personalitzat i en viu per als webs de notícies, de
manera que els usuaris finals puguin conèixer a l’instant la in-

formació que més els interessa: notícies d’última hora, anàlisi
de l’actualitat, comentaris dels usuaris, resultats esportius, esdeveniments de blocs en viu, opinions, etc. Tot a través d’una
infraestructura de missatgeria en temps real.
Prisa Ràdio: És una plataforma de recomanació de continguts
d’àudio, a demanda. L’objectiu de Tailorcast és oferir una experiència similar a la de la ràdio amb una combinació de continguts i publicitat personalitzada per a cada usuari, generant
grans audiències i ingressos per als creadors de continguts
d’àudio.
Partal Maresma i Associats: En utilitzar AI Radar, els periodistes
rebran informació en temps real, el que els permetrà decidir
com de rellevants són els temes de tendències per als lectors
i si s’ajusten a la seva política editorial. AI Radar ajudarà a les
redaccions a identificar les notícies que més importen als seus
lectors a l’inici del procés de creació d’una història, escurçant
els terminis de la publicació. (Font: Infoperiodistas)
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50 maneres de fer que els mitjans de
comunicació paguin
La setmana passada es va presentar
l’informe 50 maneres de fer mitjans de
pagament, un treball rigorós especial
de coneixement patrocinat per Sovrn
i escrit per un col·laborador habitual
de WNiP i professor de la Universitat
d’Oregon, Damian Radcliffe.
Des del comerç electrònic fins a les
associacions d’afiliació/subscripció,
programació d’anuncis natius, pagaments i micropagaments, exposicions
a creuers, aquest informe té com a objectiu provocar noves
idees i reafirmar les estratègies d’editors existents. És una lectura imprescindible per als editors i els professionals de la indústria que busquen una visió general completa de les múltiples
oportunitats d’ingressos disponibles, per quan aquests esforços
permeten arribar a nous públics o ajudar-los a reduir el mot de
superusuari.

50 maneres de fer el pagament als mitjans es divideixen en sis
capítols que sustenten els principals controladors d’ingressos
dels editors: pagaments, subscripcions, publicitat, models sense publicitat, esdeveniments i comerç electrònic. Mostra també
els nous mètodes emergents que els editors comencen a utilitzar i experimentar amb èxit.
L’informe també inclou un apèndix complet que enllaça històries amb casos d’estudi i exemples de totes les estratègies
d’ingressos cobertes. En definitiva, és un recurs indispensable per als editors que volen diversificar i ampliar la seva base
d’ingressos. (Font i infografia: WNIP )
NOTA: Us oferim gratuïtament l’informe 50 maneres de fer mitjans de pagament tot CLICANT AQUÍ

La por a les noticies falses porta a un
increment del consum de mitjans
La consultora de Comunicació Edelman ha presentat els resultats del seu baròmetre anual, Edelman Trust Barometer 2019,
que ha revelat un notable canvi en la confiança de la població
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mundial durant l’últim any. I no només a nivell global, Espanya
es queda amb l’índex de confiança més baix del món, tan sols
per davant de Japó i Rússia després de perdre set punts.
En 2019, cal destacar a nivell global la figura de “El meu ocupador”, que aconsegueix índexs de confiança del 75%, xifra
molt superior a l’obtinguda per ONGs (57%), empreses (56%),
Governs (48%) i Mitjans de Comunicació (47%). A Espanya, la
confiança en “El meu ocupador” se situa en 64 punts, per darrere d’altres països europeus com França (66 punts), Irlanda (69
punts), Itàlia (72 punts) o Alemanya (73 punts).

Un 71% dels empleats espanyols creu que els consellers delegats haurien de ser els que liderin el canvi de rumb del país

sense esperar al fet que els governs els ho imposin. A més,
un 67% considera clau la capacitat de resposta del CEO en
moments crítics. En termes globals, els treballadors esperen
que els ocupadors del futur s’uneixin a ells per lluitar per temes
socials (67%) i, les empreses que ho facin, rebrien major compromís (78%) i fidelitat (74%) dels seus empleats.
D’altra banda, el 79% dels espanyols reconeix consumir notícies i el 43%, a més, publica i comparteix contingut diverses
vegades al mes. En aquest context, un 80% dels enquestats
a Espanya han mostrat la seva preocupació per la possibilitat
que la informació falsa o mentida news s’utilitzi com a arma,
amb nivells de desconfiança en les xarxes socials superiors a
la mitjana europea (47% vs. 34%). Aquesta por ha alimentat el
desig per aconseguir un canvi i disposar d’informació basada
en fets, que ha portat a un increment en el consum de mitjans i
l’intercanvi i distribució de notícies i informació, que a Espanya
ha arribat a aconseguir un 25%. D’aquesta manera, els resultats del baròmetre mostren que els mitjans tradicionals són els
que més confiança generen al nostre país (66%), seguit per
mitjans propis (65%) i motors de cerca (63%). (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – Infografia: Edelman)
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NOTA: El Butlletí us ofereix complet el Edelman Trust Barometer 2019. Només cal que CLIQUEU AQUÍ

Girona a través dels seus mitjans de
comunicació
El Campus de Comunicació Cultural i Corporativa de la Universitat de Girona va presentar el mapa interactiu “La història de la ciutat de Girona a través dels seus mitjans de
comunicació”; una iniciativa que compta amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, el Grup de
Recerca de Comunicació Social i Institucional de la UdG i la
demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
El seu objectiu principal és potenciar el coneixement de la ciutat
de Girona, de la seva gent i dels seus mitjans de comunicació
i oferir, d’una manera didàctica i lúdica, estratègies que permetin a qualsevol persona recórrer de manera virtual indrets i
moments.
Es tracta d’un itinerari interactiu que, amb els mitjans de comunicació com a fil conductor, transita per diversos punts de la ciutat partint de fets rellevants explicats des del punt de vista del

periodisme. El recorregut, plantejat cronològicament, s’inicia a
finals del segle XVIII, quan apareix el primer periòdic de Girona,
i acaba en l’actualitat. Hores d’ara compta amb vuit grans blocs
(Orígens, Revolució, Ideologia, Cultura, Guerra Mundial, República, Franquisme i Actualitat), cadascun amb set localitzacions,
però no es descarta que es pugui anar ampliant. (Font: CPC)

Convocatòria de comunicacions per al
2n Congrés Internacional de Recerca
en Comunicació
La Societat Catalana de Comunicació treballa en l’organització
del segon Congrés Internacional de Recerca en Comunicació,
que se celebrarà el 28 de juny a l’Institut d’Estudis Catalans.
Així doncs, la SCC ha obert una convocatòria dirigida a la comunitat investigadora per a la presentació de comunicacions.
El termini finalitza el 10 de maig, i les propostes acceptades es
comunicaran el 17 del mateix mes. Per altra part, les comunicacions completes enviades abans del 20 de juny i que s’ajustin
a les normes formals de redacció seran considerades per a la
seva publicació a Comunicació – Revista de Recerca i Anàlisi.
En el marc del Congrés, la SCC celebrarà la seva 29a conferèn-
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cia anual. Més informació en aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes
Tècniques d’Escriptura 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 creativitat; 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.
Explicar amb històries. Storytelling per a periodistes emprenedors.- Tarragona. Dimarts 30 d’abril (de 10:00h a 14:00h)
- Aquest curs, a càrrec Mario Sorribas i Francesc Ponsa, plantejat des d’una perspectiva teòrica i pràctica, ofereix una definició
del concepte i tècniques concretes per al seu desplegament en
dos àmbits molt específics: el desenvolupament del periodista
com a professional que ha d’emprendre, produir i vendre i el
desenvolupament de la seva producció periodística.

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 treureli partit a nivell de disseny per a crear presentacions potents i
sorprenents.
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.
Com aprofitar el canal mòbil en els plans de comunicació.Barcelona. Dijous 2 de maig (de 09:30h a 13:30h) - Ja ningú
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
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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.

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.

Aplicacions de content curation.- Barcelona. Dijous 9 de
maig (de 09:30h a 14:30h) - La curació de continguts o content
curation consisteix en recomanar o enllaçar continguts que no
hem fet nosaltres dins les nostres xarxes socials. En aquest
curs, Eva Sanagustín ens mostrarà com ens permet estalviar
temps en el calendari de publicacions i com el podem aprofitar
per crear millors articles.

Tècniques avançades de periodisme escrit.- Online. Del dimecres 8 al divendres 31 de maig (10 hores) - Aquest curs, a
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

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots
aquells professionals no membres interessats en la formació
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Periodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions
CLIQUEU AQUÍ (Font: CPC)
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L’odi als periodistes s’ha fet present a
Espanya
Per Agustín Millán / Diario 16

La Classificació Mundial de la Llibertat de Premsa, avalua cada
any la situació del periodisme a 180 països i territoris, i revela
la instauració d’una mecànica de la por molt perjudicial per a
l’exercici del periodisme. L’hostilitat cap als periodistes, i fins i
tot l’odi transmès per dirigents polítics en nombrosos països, ha
donat lloc a actes violents cada vegada més greus i freqüents,
la qual cosa incrementa els perills que afronta la premsa i causa
uns nivells de temor inèdits en alguns llocs.

“Si el debat polític cau de forma encoberta o manifesta en un
ambient de guerra civil, en què els periodistes es tornen víctimes expiatòries, els models democràtics corren un gran perill”,
adverteix Christophe Deloire, secretari general de RSF. “Per a
les dones i els homes de bona voluntat, compromesos amb les
llibertats adquirides al llarg de la història, és urgent acabar amb
aquesta mecànica de la por”, afegeix.
Espanya en la Classificació Mundial 2019 de RSF
Espanya ocupa el lloc 29 a la taula de 2019. Encara que pugi
dos llocs respecte a la Classificació de 2018 i estigui a la zona
groga (situació satisfactòria), aquest ascens no representa una
millora absoluta, sinó un deteriorament relativament menor que
altres veïns de taula. L’odi als periodistes s’ha fet present a
Espanya. D’una banda, RSF observa una clara millora de la
situació a Catalunya, que era molt tensa, tot i que aquesta regió
segueix sent un terreny hostil per als reporters de ràdio i televisió. L’extrema polarització de la política catalana va acabar per
contagiar als mitjans de comunicació i a les seves audiències;
així, els periodistes s’han convertit en una de les principals víctimes de les hostilitats. En els últims 18 mesos RSF ha registrat
a Catalunya prop de 40 casos d’atacs a periodistes, que van
dels insults a les agressions físiques.
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La reforma de la Radiotelevisió Espanyola (RTVE), que va
ser aprovada el 2017 per posar fi a la manipulació del govern
de Mariano Rajoy, va ser una bona notícia per a la llibertat de
premsa a Espanya. No obstant això, aquesta encara no s’ha
posat en pràctica perquè els partits polítics no s’han posat
d’acord respecte al procés de renovació del president i del consell d’administració del grup audiovisual.
En 2018 es van dictar condemnes per delictes com: fer apologia al terrorisme, insult a la corona i ofensa “als sentiments
dels membres d’una confessió religiosa”, el que va crear un
clima perjudicial per a la llibertat d’informació. En la tardor de
2018 es va registrar un cas greu d’intent de violació al secret
de les fonts d’informació periodístiques: la policia espanyola va
requisar els telèfons i ordinadors portàtils de dos periodistes
que investigaven un cas de corrupció per identificar qui havia
filtrat la informació.
Pel que fa a la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com la
“llei mordassa”, la tan esperada reforma segueix sense realitzar-se, de manera que aquesta llei continua representant una
forta amenaça per a la llibertat de premsa.

En la Classificació 2019, Noruega conserva el primer lloc per
tercer any consecutiu, mentre que Finlàndia (+2) ocupa el
segon, superant als Països Baixos (4t, -1), on dos periodistes
especialitzats el crim organitzat han de viure sota protecció policial permanent. Per la seva banda, Suècia (3r) baixa una posició a causa de la recrudescència de l’assetjament a internet.
Hi ha bones notícies en el continent africà: Etiòpia (110º, +40)
i Gàmbia (92è, +30) registren avenços significatius.
Alguns règims autoritaris descendeixen en la Classificació. És
el cas de Veneçuela (148º, -5), on els periodistes s’enfronten a
detencions i agressions per part de les forces de l’ordre. També
el de Rússia (149º, -1), on el govern va incrementar les pressions que exerceix sobre els mitjans de comunicació independents i el control d’internet, valent-se de detencions, registres
arbitraris i lleis lliberticides. Vietnam (176 º), seguit de la Xina
(177º, -1), també perd una posició. En la Banya d’Àfrica, Eritrea
roman en l’antepenúltim lloc (178 º), malgrat l’acord de pau que
va signar amb Etiòpia. Turkmenistan (180º, -2) ocupa ara l’últim
lloc de la classificació, en lloc de Corea del Nord (179º, +1).
Només un 24% dels 180 països i territoris registren una situació
“bona” (zona blanca) o “més aviat bona” (zona groga); mentre

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
que l’any passat era un 26%. Als Estats Units (48è) es registra
un clima encara més hostil, més enllà de les agressions verbals
de Donald Trump contra la premsa, per la qual cosa el país
baixa tres posicions en 2019 i se situa a la zona “taronja”, el
que indica que la situació és problemàtica. Mai els periodistes nord-americans havien rebut tantes amenaces de mort ni
havien hagut de recórrer a empreses privades per garantir la
seva seguretat. L’aversió als mitjans de comunicació és tal, que
un home va disparar als treballadors de The Capital Gaceta
d’Annapolis (Maryland) i va assassinar a cinc d’ells. Abans de
cometre el crim, l’assassí havia expressat obertament en les
xarxes socials el seu odi a aquest diari local.
Les amenaces, els insults i les agressions formen ara part dels
“riscos de l’ofici” periodístic en molts països. A la Índia (140
º, -2), on sis periodistes van ser assassinats en 2018, els qui
critiquen la ideologia del nacionalisme hindú són qualificats de
“antinacionalistes” en campanyes d’assetjament per internet.
En Brasil (105º, -3), des de la campanya electoral, la premsa
s’ha convertit en blanc dels partidaris de Jair Bolsonaro, tant en
l’espai digital com en el món real. (Infografia: rsf.spain)
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Internet ha creat “deserts de notícies”
locals
Per Josep Lluís Micó / La Vanguardia Tecnologia

La situació dels mitjans de comunicació locals en mercats de
referència com el nord-americà és crítica. La crisi internacional
de la passada dècada va sacsejar amb violència aquest sector.
Les comandes forçosos van minvar les redaccions. La qualitat
de la producció periodística es va ressentir. Les visites a les
versions digitals disminuir, un factor al qual també va contribuir
la irrupció de gegants tecnològics com Google o Facebook en
clau de competidors despietats.

No obstant això, el ciutadà comú no té aquesta percepció. Més
aviat opina el contrari. Així, l’opinió del 70% dels nord-americans
és que els seus mitjans de proximitat estan “bé o molt bé” financerament parlant, segons es desprèn d’estudis recents com
el dut a terme pel centre d’investigació centre d’investigació
Pew. L’audiència ignora que els monstres digitals han arrabassat els 5.000 milions d’euros en anuncis classificats que abans
sostenien a les capçaleres tradicionals.
La publicitat no és l’únic problema que estan afrontant aquestes
empreses: les xarxes socials s’han convertit en una plataforma
de referència en la distribució d’informació d’actualitat. De manera que els mitjans tenen dificultats per obtenir ingressos i per
mantenir la seva funció social com a element essencial a l’hora
de configurar l’opinió pública. Solucions com la desenvolupada
per The New York Times, és a dir, les subscripcions en línia,
semblen arriscades per a organitzacions sense tant prestigi ni
plans B a la vista.
En el cas de les notícies locals, només un 14% dels internautes
paga per aquest material. La meitat dels enquestats pel centre
Pew va recordar en aquest aspecte “la disponibilitat generalitzada de contingut gratuït”. La ràdio a la carta a través del
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web ha relegat igualment les emissores convencionals a la cua
entre les prioritats sonores dels oients. Davant d’aquest panorama, la televisió regional ha demostrat més resistència.
En el seu moment va patir una recessió de la qual no s’ha recuperat plenament, però, partia d’una posició d’una certa fortalesa i aquest factor li ha permès aguantar amb una mica més
de solidesa. Sigui com sigui, els diaris i revistes locals estan
deixant de ser el principal puntal del periodisme, com en les dècades anteriors. En capitals de totes les dimensions i de tots els
estats, els seus reporters han deixat de ser els líders d’opinió
entre les seves respectives àrees. Els rotatius nacionals no han
deixat de ocupar-se dels grans esdeveniments.
Però, com assenyalen els analistes, no és el mateix escriure
alguns missatges a Twitter després d’una reunió a l’Ajuntament,
com fan els mitjans més rellevants, de seguir al detall la política
municipal d’una ciutat, la tasca que històricament han dut a terme els diaris de proximitat. Una altra font de prestigi, l’institut
Poynter, ha publicat la síntesi de diverses investigacions en
què queda provat que 1.300 comunitats ha perdut completament la cobertura de les seves notícies locals. (Infografia: El
Universal)
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Eleccions europees: es crea
una xarxa europea d’escoles de
periodisme contra notícies falses
Per Grégory Legroux, estudiant de la IICP School of Journalism
/ Taurillon.org

de l’Associació Europea d’Escoles de Periodisme (EJTA), entre
les quals trobem la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona. El
seu objectiu: proposar un nou mètode de verificació dels fets i
ajudar a frenar el flagel de les notícies falses.
EUFACTCHECK és el projecte de verificació de fets de l’Associació
Europea de Formació sobre Periodisme (EJTA) que té la intenció
de construir una unitat de currículum sostenible en la comprovació
de fets dins d’una xarxa europea de centres de periodisme. Publica comprovacions de dades i entrades de bloc per provar la seva
metodologia comuna durant les eleccions europees.
El projecte reuneix comprovacions de fets de més de 150 estudiants i personal de més de 20 escoles EJTA, com la UPF catalana. Mitjançant la comprovació de reclamacions polítiques europees i tractant d’afrontar la desinformació, es vol que els seus
estudiants estudiants i el seu públic creguin en un coneixement
i un interès més profunds en els processos democràtics, tant a
nivell nacional com europeu.

La lluita contra la desinformació ha esdevingut un tema democràtic important. Durant les Jornades Europees de Premsa,
Éric Nahon, director adjunt de l’Institut Pràctic de Periodisme
(IPJ), va tornar al projecte EUFACTCHECK creat per iniciativa

EUFACTCHECK vol motivar un debat basat en fets a la UE i
estimular l’alfabetització dels mitjans de comunicació i la informació. Aquesta és la meva conversa amb l’Éric Nahon:
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Qui hi ha darrere d’aquest projecte?
Inicialment ve de Nadia Vissers, professora d’investigació de
la Universitat d’Anvers. Va voler crear un grup de treball sobre l’ensenyament de la comprovació de fets. Va ser creat i
llançat el 2016. Posteriorment, dos investigadors de la Universitat d’Anvers van sintetitzar tots els debats per arribar als
tres arbres de decisió, aquests 3 diagrames de flux que van
aportar la nostra metodologia. En realitat, la idea era unificar
els nostres mètodes d’ensenyament de comprovació de dades
i afrontar-los en el context de les eleccions europees. Treballar en la verificació de la paraula del polític, de l’activista, de
l’economista, del gran cap... i avaluar les seves afirmacions de
manera uniforme.
EUFACTCHECK representa 20 escoles de periodisme de 15
països europeus. Hi ha problemes habituals entre països o
cadascú tracta els seus subjectes, el seu territori?
Com a primer pas, cada escola té cura del seu país. Però, de
fet, si un polític alemany parla de França, arribem a demanar
informació. També treballem amb una base de dades comuna,
per comprovar possiblement la informació i no perdre el temps
amb coses com el salari mínim a Polònia o no.

Hi ha subjectes (religiosos, polítics ...) que són més sensibles o més difícils de tractar a alguns països?
Per descomptat... però no es té en compte perquè estem ens
assercim. Tots som universitats reconegudes o escoles de periodisme i tenim aquest culte a la independència. De fet, era
molt clar per a totes les escoles i per a tots els grups de socis
que no seríem finançats per Google ni per Facebook. Es va
sol·licitar una subvenció a la Comissió Europea fa dos anys,
quan la comprovació de fets encara no estava a l’ordre del dia.
Vam començar amb pocs mitjans. És una fundació totalment
independent i tot es troba a la plataforma Eufactcheck.eu .
Però, és tan senzill per als estudiants russos, per exemple,
tornar als comentaris fets per un membre del govern?
Una mica menys... però finalment estan bastant lliures. Mentre
utilitzin el mètode que hem desenvolupat junts, ens convé. De
moment no hi ha hagut cap problema. Farem un gran informe al
voltant d’aquest cas al World Congress of Journalism Schools,
el WJEC, que se celebrarà a París la setmana del 8 de juliol.
Com decideixen tractar un tema i quant de temps és necessari per verificar la informació abans de la publicació?
Donem els temes i després els estudiants tenen un temps
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d’investigació per identificar els temes i les afirmacions. Les
validem més endavant amb el nostre comitè pedagògic. Pel
que fa a la verificació, es triga un cert temps. No puc dir quan
amb precisió. Hi ha informació que es verifica molt ràpidament i
després, persones que són difícils d’accedir. En el nostre mètode, es necessiten almenys dos experts. Per tant, és necessari
saber identificar els bons. A més, si l’expert A diu 1 i l’expert B
diu 2, llavors serà necessari veure un tercer expert. La idea és
que cada grup comprovi quatre pressupostos. Així doncs, hi ha
d’haver quatre comprovacions de dades i quatre darrere dels
fets que es fan en dues setmanes de treball, el límit.
L’audiència dels vostres articles continua sent confidencial. En definitiva, el vostre objectiu final és ensenyar els
mecanismes de verificació de fets als vostres estudiants o
ajudar realment al públic en general?
Sí, el públic és limitat i se suposa. Fem investigacions aplicades.
L’objectiu del joc no és promoure el lloc sinó la metodologia. Quan
creem un lloc des de zero, es planteja si patrocinem publicacions per
donar-los una audiència més gran, o si anem a fer conferències i tractar amb altres persones per presentar la metodologia. Hem triat presentar la metodologia. Ara mateix, estem preparant un comunicat de
premsa per explicar tot el que fem a les redaccions i escoles possibles.

Els periodistes són legítims per tractar temes tan tècnics
com ho són alguns o, de vegades, no haurien de comptar
amb professionals reals de la zona coberta?
És un tema delicat. El periodista, en essència, no és un expert.
Podem quedar-nos en un tema al cap d’una estona, però si
prenem l’exemple d’AFP, cada 5 anys passem la mà i canviem
de servei... Vaig practicar el periodisme musical durant molt de
temps. Sempre em vaig donar com a guia quan sabia massa
sobre un artista o la seva carrera, que deixés d’escriure sobre
ell durant un any o dos. La meva ambició és fer la premsa per
al públic en general i si començo a utilitzar termes complexos,
argot, això no funciona. Necessitem acadèmics, necessitem experts, però un periodista ha de saber comprendre un pensament
complex i fer-ho d’una manera senzilla però no simplista. Sovint
els dic als meus estudiants que un periodista hauria d’encantar
el seu públic o al públic. Si li agrada la seva audiència,
A curt termini, el control dels fets ha de convertir-se en un
ensenyament important a les escoles de periodisme?
La comprovació de fets respon a la necessitat de comprovar
el què es diu a les xarxes socials, en emissions polítiques.
Aquesta és una habilitat clàssica que qualsevol estudiant de
periodisme ha de tenir. Per exemple, han passat dos anys des
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que vam començar un curs de comprovació de fets. Hem experimentat amb la metodologia de l’EJTA i l’any que ve aquest
ensenyament, que era una opció al Màster 2, es convertirà en
un curs per a tots els estudiants del primer any de màster. Així
que sí, és una habilitat a incorporar. De la mateixa manera, a la
dècada dels 2000 la web era una opció, mentre que avui és una
competència transversal.
A la llarga, la comprovació de dades pot ser una solució viable per contrarestar les notícies falses i la seva rapidesa de
propagació o la veritable solució passarà per l’educació de la
informació a l’escola?
Avui heu de revisar la informació més que mai. Comproveu i expliqueu quan una política és dura, manipuleu un número, però
per descomptat hem d’explicar com utilitzem la informació. Durant anys, a les famílies, hi havia diaris. Hem parlat de notícies.
Quan va arribar la televisió, hi va haver la gran massa de les
8 del vespre. Avui, els joves estan descobrint informació sense
cap guia. Per tant, necessitem una educació per als mitjans de
comunicació, nous i vells. També haurien d’aprendre semiòtica
d’imatges en l’educació dels mitjans de comunicació. Saber què
vol dir una imatge, què és el pla de càmera, què significa.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
El que els diners no poden comprar
en els mitjans
Per James Breiner / Newsleader

Hi ha diverses expressions en anglès -el llenguatge del capitalisme-, que equiparen els diners amb alguna cosa real i fiable.
“Els diners parlen”. “Mostreu-me els diners” (per demostrar el
teu compromís). A aquests n’afegim un del castellà: “Fía en tu
duro más que en amigo ninguno”.
La manera en què la gent obté i gasta els diners sol revelar
millor el seu caràcter, la seva ètica o els seus valors.

Atribuïm tant significat als diners i la manera en què expressa
els nostres veritables valors que l’historiador Yuval Noah Harari
declara en el seu best-seller Sapiens: Sapiens: A Brief History
of Humankind: “Els diners, llavors, és un sistema de confiança
mútua, i no només qualsevol sistema de confiança mútua: és
el sistema més universal i més eficient de confiança mútua mai
inventat”.
Per extensió, aquesta confiança en els diners com la millor mesura del valor de tot en la societat moderna -des de la pèrdua
d’un estimat familiar (en un pagament d’una asseguradora), fins
al salari d’un mestre o un CEO, passant pel cost d’un barril del
petroli-, ens ha portat a confiar massa en els mercats com a
llocs on es troben les millors solucions a tots els nostres problemes.
En realitat, molts estudis han demostrat que el mercat és capaç
de donar gran valor a la desinformació, el sensacionalisme, les
xafarderies o l’entreteniment (Pew, Reuters Institute, Science
Advances) en lloc de concedir a altres béns socials, almenys
si fem servir com a referència els ingressos i els guanys de la
publicitat. És com Facebook i Instagram guanyen diners.
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En posar tanta fe en la mà invisible dels mercats per dirigir les
nostres decisions importants econòmiques, polítiques o socials, hem subvalorat la importància de l’ètica, la credibilitat, la
confiança i la solidaritat comunitària. (He vist alguns ressons
d’aquest tema en altres lectures de cap de setmana: una columna de David Brooks al New York Times i llibres com els de
Jeffrey D. Sachs, The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity i Joseph E. Stiglitz The Euro How a
Common Currency Threatens the Future of Europe.)
Per això, no és ociós preguntar-se, són els mercats el mecanisme just per jutjar el que és fiable i creïble?
Té valor en els mercats un periodisme que intenta servir la comunitat en lloc d’excitar les seves emocions i estimular els seus
apetits?
Pot obtenir suport econòmic un periodisme que busca fets verificables en comptes de xafarderies sensacionals?
Té futur comercial el periodisme amb l’objectiu de desafiar els
poders existents (el Quart Poder) i exigir una rendició de comptes d’aquells?

Una encuesta de Reuters Institute a 200 executius, editors i
líders en els mitjans de 29 països indica que aquest any un major nombre d’ells abandonaran l’ús de Facebook i altres xarxes
socials per quan els algoritmes han transformat la desinformació en una poderosa arma política.
Alhora, més de la meitat d’aquests líders mediàtics estan enfocant-se en desenvolupar com la seva principal font d’ingressos
les subscripcions i altres serveis relacionats amb els usuaris i
amb la seva lleialtat, en lloc de dependre de la publicitat.
Cap ajuda de la “mà invisible”
En la meva anterior ocupació periodística, com a director general d’un mitjà econòmic, vaig estar a càrrec d’una campanya
metropolitana amb fins caritatius i vaig sol·licitar alguns fons al
CEO d’un dels bancs d’inversió més grans del país.
Em va declarar amb fermesa que la seva empresa no participaria
en la campanya ni animaria a que els seus empleats ho fessin. La
seva responsabilitat legal era maximitzar el valor de l’empresa pels
accionistes. Si els seus socis volien donar alguna cosa a la campanya, seria la seva pròpia decisió. El missatge va ser clar: El mercat no té espai per a la consciència solidària ni per a la compassió.
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No esperem que el món del capital financer rescati al periodisme de la seva crisi. Per als mitjans compromesos amb una
tasca de servei públic, només els queda el camí de monetitzar
el seu capital social, que consisteix en la confiança que les seves comunitats donen als seus productes, la fiabilitat dels seus
editors i reporters així com el compromís del mitjà amb ajudar
als seus usuaris a solucionar els seus problemes quotidians.
Moltes de les organitzacions mediàtiques més reeixides en el món
digital han redescobert que la credibilitat del mitjà és l’actiu econòmic més important per a la generació d’ingressos dels usuaris.
Les notícies recents demostren que aquesta estratègia funciona
entre mitjans internacionals com New York Times, Washington
Post i The Guardian. En els mercats nacionals també, alguns
mitjans sobreviuen i prosperen enfocant-se primer en els usuaris en lloc de fer-ho als anunciants, com ho demostren capçaleres com eldiario.es d’Espanya, De Correspondent d’Holanda,
Malaysiakini de Malàisia, iThe News Lens de Taiwan.
Els editors han començat a adonar-se que el periodisme i la
informació pública formen part del que els economistes defineixen com “béns públics”, o els productes i serveis que cap

empresa vol proporcionar per no ser rendibles. Alguns exemples són la seguretat social, la il·luminació pública, l’educació
pública o la investigació científica.
Per descomptat, el mercat encara proporcionarà algun suport al
periodisme, perquè la millor informació de qualitat atreu l’atenció
del públic, i aquesta atenció podria generar valor per a alguns
anunciants. Però, tard o d’hora arribarà el moment en que un diari hagi de publicar alguns fets incòmodes que molestin a aquests
mateixos anunciants. El mercat de les idees, on regeix la llibertat d’expressió, no necessàriament satisfà els objectius lucratius
dels que desitgen participar-hi com a mers patrocinadors.
Fact-checking
A la comunitat periodística sorgeixen respostes fortes a la crisi
de la credibilitat dels mitjans, com ara la creació de la International Fact-Checking Network, una xarxa de 61 organitzacions que aposten per “la verificació imparcial i transparent de
fets” amb l’objectiu d’enfortir un periodisme que possibiliti i exigeixi la rendició de comptes dels poders existents. Òbviament,
iniciatives com aquesta responen a les demandes pròpies dels
“mercats d’idees,” no de les dels mercats financers. (Infografia:
Ynharari).
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Els reptes del periodisme lent
Per Miquel Pellicer / Blog miquelpellicer.com

La qualitat informativa està en entredit en el context en el qual
el clickbait, els continguts commodity i el periodisme dissenyador per les Big Tech que condicionen els models de negoci dels
mitjans de comunicació. És un panorama fast food que deslegitima la independència d’aquests mitjans i el desenvolupament
futur d’aquests.
El 2008, Columbia Journalism Review va publicar un article
amb el títol Overload!, on es descriu una era de “sobreinformació”. “L’abundància de notícies i la ubiqüitat de l’elecció no
es tradueixen necessàriament en un millor entorn de notícies

per als consumidors”, concloïa l’article a través d’un estudi
d’Associated Press. Un sistema més plural pel que fa a l’oferta
de plataformes i continguts no estava racionalitzant el consum
tot el contrari. El consum digital s’estava construint encara sense la plena abundància de les plataformes socials.
Es configurava la economia de l’atenció. L’abundància
d’informació s’havia accelerat amb els processos de digitalització, fent més fàcil que es produís i compartís. L’atenció es va
convertir en aquest entorn en un valor i un bé escàs pel qual les
empreses han de competir. En aquest context, és difícil atraure
l’atenció de la audiències i l’atenció és un prerequisit de qualsevol transacció econòmica.
En definitiva, com diu l’especialista en màrqueting digital Ana
Aldea, “en el passat la informació era escassa i per tant valuosa, ara la informació és excessiva i el que escasseja és
l’atenció. Aquest és el pilar de l’economia de l’atenció”.
Qualitat i atemporalitat
No és estrany, per tant, que el 2010 sorgís l’Slow Media Manifesto, promogut per Benedikt Köhler, Sabria David i Jörg Blumtritt. El manifest instava a periodistes i lectors a inspirar-se en el
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moviment Slow Food, que emfatitza la qualitat i l’atemporalitat.
“Slow Media no es tracta d’un consum ràpid sinó de triar els
ingredients adequats”.
Els mitjans de comunicació s’han reduït a lluitar per una part
cada vegada menor de la nostra atenció en línia. La resposta
és, llavors, el periodisme a foc lent?
En temps de sobreinformació, paradoxalment, l’audiència està
acostumada a una menor atenció i al multitasking. És l’era
del clickbait; del duopoli publicitari de Google i Facebook; de
l’addicció als dispositius mòbils i en estar permanentment connectats i geolocalitzats; a les breaking news i a les push notifications.
El periodisme lent és una resposta a aquesta situació, alimentada pel creixent descontentament amb l’experiència dels usuaris
davant les notícies en línia, segons Michael Luo. El periodista
del New Yorker ha escrit “The Urgent Quest for slower, Better
News” en què advoca per aquesta tendència. “Un propòsit central del periodisme és la creació d’una ciutadania informada”.
Ara mateix, l’ecosistema informatiu no aconsegueix aquest objectiu clau, com afirma Luo.

Els mitjans de comunicació s’han reduït a lluitar per una part
cada vegada menor de la nostra atenció en línia; com Facebook, Google i altres plataformes tecnològiques han monopolitzat les nostres vides digitals, les organitzacions de notícies
han hagut d’assumir un paper subsidiari, confiant en aquests
llocs per al trànsit. Aquesta dependència exerceix una poderosa influència sobre quines històries es persegueixen, com es
presenten, i la velocitat i el volum amb què es produeixen.
És per aquest motiu que Michael Luo considera que hi ha una
“recerca urgent de notícies més lentes i millors. El sistema actual per al lliurament de notícies en línia està trencat i els lectors
i els periodistes hauran de treballar junts per trobar un de nou”.
El desafiament
Per a totes les organitzacions de mitjans, lent o no, és traçar un
curs responsable i econòmicament sostenible a través d’aquest
panorama d’incentius i ideals en conflicte. Les pressions de velocitat i volum creades per l’era digital no es poden ignorar, però
es poden resistir.
L’alternativa actual es configura creant un ecosistema molt més
sostenible tenint en compte que hem de millorar les condicions
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de treball, els processos i no donar per feta la comercialització
de les dades dels usuaris. En què ens hem de basar?
• El periodisme lent mesura la qualitat a través de la producció,
la presentació i els continguts.
• Posa èmfasi en el consumidor actiu, prosumers que volen
consumir i produir.
• El periodisme lent és tant dir com escoltar; és a dir, estar atent
i accessible a diferents tipus de comunitats.
• Es promou la diversitat, la segmentació i la verticalitat de continguts.
• El periodisme lent promou la qualitat i el long tail.
D’acord, i com es concreten aquestes idees al voltant del periodisme lent? Recentment, el periodista David Jiménez deixava
entreveure en el seu llibre El director alguns dels seus plans en
una possible evolució d’un mitjà ‘legacy’ com El Mundo cap al
2016: fer un flux de tres àrees en una redacció: breaking news,
històries treballades en profunditat i grans reportatges i investigacions. Sentit comú, el periodisme lent no pot ser adoptat
sense una transició real i valent. En el cas de Jiménez, el seu
pla no es va concretar.

Malgrat tot, els mitjans continuen pivotant al voltant del que
anomenen “contingut viral”, perdent focus, perdent intenció periodística. I és que des de principis de segle han anat proliferant
la idea de la convergència, per exemple, entre redaccions de
paper i digital, amb taules centrals (literalment per barrejar a
gent en línia i offline). S’ha variat el concepte físic de la redacció
encara que els fluxos de treball s’han mantingut cap a una idea
que el digital era simplement la rapidesa. El periodisme lent no
és qüestió només de revistes o de paper. És la integració d’un
model global de periodisme i la triangulació de comunitats, continguts i desenvolupament de negoci.
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Potenciar la confiança
Al meu entendre, el periodisme lent es concreta afegint valor
als mitjans actuals. Dotant de la centralitat de l’audiència en els
processos de configuració dels propis mitjans; adoptant com
rutines de producció dels processos de fact-checking; projectant el periodisme d’investigació i les noves narratives; consolidant l’engagement de l’audiència per crear vincles profunds per
identificar la qualitat del producte i establir la màxima confiança;
i, sobretot, adoptant nous models de negoci basats en aquests
vincles profunds. Així per exemple, els models basats en les
subscripcions i les afiliacions són fonamentals.
I el periodisme lent no és una quimera. Només cal fixar-se en el
document fundacional de Tortoise, el nou mitjà que està promovent James Harding, exdirector de BBC News, on se cita el “lent
subministrament de notícies”: “Estem aclaparats per la informació. El problema no són només les notícies falses o les notícies
escombraries, perquè hi ha moltes coses bones, només que hi
ha moltes d’elles, i moltes d’elles són les mateixes. La major
part té pressa. Molt és parcial i confús. Massa persones persegueixen les notícies, però es perden la història. Ha fet la gent
ansiosa i desconfiada. No és prou divertit. No és d’estranyar
que tots ens hem sentit desconcertats i, francament, esgotats.”

Per la seva banda, The Correspondent, el medi en anglès que
començarà a publicar a partir de setembre d’aquest 2019, insisteix en estan “construint un moviment per a notícies radicalment
diferents”. Aquest mitjà sorgeix com a rèplica global de De Correspondent, el mitjà de comunicació creat als Països Baixos a
través d’una idea molt clara de fer un periodisme diferent, recolzat per una comunitat de lectors i de membres que financen
qualitat per sobre de quantitat.
Han passat nou anys de l’Slow Media Manifesto i els principals
punts segueixen sent vàlids. L’slow journalism és una alternativa
vàlida cap al desconcert creixent dels mitjans de comunicació tradicionals i els nadius que pateixen els seus primers ajustos. És una
forma respectuosa davant lectors, oients i espectadors més complexos i que demanen més protagonisme i qualitat. És una aposta real no només per als magazines sinó per a un replantejament
global de molts mitjans de comunicació en les seves rutines de
producció i els seus models de negoci. I és que la rapidesa actual
no és una qüestió econòmica només, és un toc d’atenció davant
els criteris i la validació de la qualitat dels productes periodístics.
Paradoxalment caldrà trepitjar el fre l’accelerador per construir el
periodisme del segle XXI. (Infografias: Concepto05 i Thoughtful)
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(In)cultura mediàtica
Per Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa de periòdics de
proximitat Línia / Revista Comunicació 21

Regidors d’ajuntaments que et pregunten com funciona una
entrevista. Alcaldables que et truquen l’endemà queixant-se
perquè tot el que hi han dit no ha sortit publicat. Caps de comunicació que confonen propostes periodístiques amb publicitat –“Quant val això?”–. Responsables de premsa que perden

els papers perquè els demanes una gestió informativa per al
mateix dia. Caps de campanya que t’envien selfies dels seus
candidats que no es podrien publicar ni a l’Instagram. Directors
de comunicació que no saben interpretar la normativa electoral
pel que fa a la propaganda institucional. I podria seguir així fins
al punt final d’aquest article.
La cultura mediàtica a la política municipal dista molt del que
seria desitjable. Ens ho trobem cada dia els que treballem a la
primera trinxera del periodisme: el de proximitat, el de la batalla contínua i inacabable. Però sobretot ens ho trobem ara, en
mesos de campanya electoral. La barreja de nervis i incertesa –ara tothom desperta– fa aflorar les mancances que durant
quatre anys potser han passat més desapercebudes. I no estic
parlant d’ajuntaments o de partits de pobles petits. Parlo de les
grans ciutats del país, començant per la capital, seguint pels
municipis veïns i recorrent tota l’àrea metropolitana de Barcelona. Sempre hi ha excepcions positives, que a les redaccions
se celebren com si s’hagués trobat aigua al desert. Però són
escasses. I la norma, gairebé sempre, és aquesta: un desert.
Mentre la premsa de proximitat s’ha professionalitzat i ha suat
tinta –mai millor dit– per intentar oferir un periodisme ambi-
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ciós a l’altura de les exigències dels lectors i dels anunciants,
m’atreviria a dir que a l’altra banda no s’han fet els deures.
O si ho voleu –en l’era del llenguatge políticament correcte–,
potser no s’ha progressat al mateix ritme. I no serà per recursos i personal. Alguns d’aquests responsables de premsa que
t’esbronquen quan els demanes que s’adaptin als ritmes de
la vida real, dels tancaments i de l’exigència periodística, cobren uns honoraris equivalents a la suma de les nòmines d’uns
quants periodistes d’algunes redaccions de mitjans locals.
Com deia el gran Pepe Rubianes –ara que fa poc hem recordat
els nou anys de la seva mort–, “no és que m’agradi escandalitzar; dic les coses com les penso”. I sé que som molts els que
pensem el que he escrit en aquestes línies. Els que dia rere dia
aixequem el telèfon i a l’altra banda ens trobem interlocutors
que sembla que parlin un altre idioma. Que sovint ens fan emprenyar, que algun cop ens donen l’anècdota que ens farà riure
a l’hora del cafè i que gairebé sempre ens desesperen. I combatre la desesperació no és fàcil. Com tampoc ho és remoure
consciències. Si aquest article ha de servir per a alguna cosa,
que serveixi per a això últim. I si he trepitjat alguna mina –com
diu el meu editor–, que sigui en benefici del sector. (Infografia:
Kaos en la red)
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