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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Els reptes dels mitjans de comunicació catalans, al Congrés Catalunya i Futur
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Pare, d’on venen les notícies?

COMUNICACIÓ DIGITAL
Les Fake News són més ràpides i més virals

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La publicitat ja no està en el negoci dels anuncis, sinó en el de la influència

NOVES EINES
Quina és la funció dels periodistes en una era d’algorismes?

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Trastorns de la informació (millor que fake-news)

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: El congrés de periodisme d’Osca conclou que les xarxes socials no salvaran a la premsa
TRIBUNA: El bon periodisme guanyarà la batalla del clic
ENTREVISTA: Iker Barinaga (Vocento): “Els mitjans han perdut molt adorn visual i es queden en el més bàsic, en el que 
els identifica visualment”
ANÀLISI: Es presenta l’estudi de dBi sobre l’Impacte dels Mitjans en les recerques
DOSSIER: La caiguda de la publicitat digital que s’apunta suposa un punt d’inflexió 
OPINIÓ: L’ofici d’entrevistar
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Els reptes dels mitjans de 
comunicació catalans, al Congrés 
Catalunya i Futur
Per Revista Tornaveu / reportatges

Com en tants sectors, el periodisme no queda exclòs de 
l’evolució tecnològica que ha causat un escenari en què els 
Goliat del món són cada cop més goliats i els Davids cada cop 
més Davids. Amb tot, si bé la narració bíblica atorga la victòria a 

David, cal considerar que en un sector com el periodisme urgeix 
el replantejament de la professió davant la velocitat dels canvis 
tecnològics, econòmics i socials, entre d’altres. “En les meves 
classes, al principi exposava els grans grups que concentraven 
la premsa en l’àmbit mundial i deia 18 noms, després 12, final-
ment amb quatre grups ja puc explicar qui s’ho reparteix tot”, ha 
exposat el catedràtic de periodisme Pere Oriol Costa,  dins del 
debat Els mitjans de comunicació que necessitem a Catalunya, 
una de les activitats programades dins del Congrés Participatiu 
Catalunya i Futur, que s’ha realitzat al Col·legi de Periodistes i 
en el qual experts reconeguts han exposat la seva visió.
 
L’acumulació de contradiccions no és aliena al periodisme, la 
pugna entre redactors i els consells d’administració d’un diari 
sempre ha estat un terreny més feliç per a la ficció (mentre 
s’escriuen aquestes línies als cinemes hi ha una pel·lícula, Los 
archivos del Pentágono, que basant-se en fets reals explica una 
història de reivindicació del paper dels professionals), que per a 
obtenir resultats positius i contrastables -en una paraula: reals-, 
tret d’aquells que acaparen tots els titulars i amb els quals els 
periodistes somnien. Ara bé, si bé s’ha “devaluat el treball perio-
dístic, cal destacar com iniciatives sorgides sovint d’empreses 
del tercer sector, han contribuït, aprofitant Internet, a realitzar 
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un periodisme més seriós”, ha exposat el mateix Oriol Costa, 
que ha esmentat alguns dels diaris digitals catalans i el seu 
paper rellevant en l’explicació del procés de Catalunya.
 
De la dieta mediterrània a la dieta mediàtica
El periodisme es caracteritza sovint per ser un altaveu de l’statu 
quo, és a dir, de l’immovilisme social, aquell que afavoreix a 
certes empreses. És per aquest motiu que els col·lectius que 
promouen un canvi solen ser invisibilitzats per rutines més ex-
plícites o menys. En aquest sentit la professora i investigadora 
de periodisme de la UAB, Elvira Altés, ha ofert algunes dades 
per reflexionar sobre la presència d’una perspectiva feminista 
en la comunicació, i el perquè la mirada androcèntrica s’ha as-
sumit com a inclusiva, quan sovint deixa sense representació 
la meitat de la població. Davant d’això, els mateixos avenços 
que permeten un neoliberalisme econòmic despietat, també fan 
possible que col·lectius puguin organitzar-se i oferir els seus 
mitjans per Internet.
 
Sense entrar en el debat de l’abast d’aquesta premsa, que pot 
ser titllada d’activista, cal destacar que Internet fa possible que 
el lector hagi de moure fitxa. I no només per vocació, per exem-
ple com a creador de continguts, sinó que ara més que mai 

el lector ha d’estar actiu per detectar notícies falses, rumors i 
mentides que inunden la web. No és que abans no n’hi hagués, 
sinó que la producció d’informació és tan forta que és difícil 
que ningú avui en dia no hagi rebut un missatge de whatsapp 
amb informació falsa o s’hagi il·lusionat pensant que les pata-
tes fregides del McDonal’s li permetran lluir una forta grenya, 
per posar un exemple recent.  Davant d’això cal una bona die-
ta mediàtica, tesi a la qual han insistit Salvador Alsiús, qui, tot 
i presentar-se com a liberal ha considerat que a Internet cal 
una “regulació però poca”, que sobretot es complementi amb 
l’educació del consumidor. “Ens preocupem per la dieta que 
mengem, però ens despreocupem de la dieta mediàtica”, ha 
conclòs el periodista i professor.
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Sobre les notícies falses també ha fet incidència l’investigador 
en comunicació Martí Petit, que ha reafirmat la necessitat 
d’educació mediàtica, i més quan la tendència a informar-se a 
través de les xarxes socials, camp adobat de falsedats i rumors, 
ha vingut per quedar-s’hi - a Estats Unitats un 45% dels adults 
s’informen a través de les notícies que llegeixen a través de Fa-
cebook-, però ha destacat els avenços per tractar informacions 
malicioses. I això no es pot dur a terme amb persones que amb 
bona voluntat naveguin per la xarxa, sinó amb algoritmes que 
siguin capaços de detectar el contingut perillós. “A Catalunya el 
CAC [Consell de l’Audiovisual de Catalunya], juntament amb la 
Universitat Pompeu Fabra treballa amb un programa per detec-
tar notícies a la xarxa que incitin al suïcidi, fet que es vol ampliar 
a continguts que promouen anorèxia i bulímia, ja que hi ha una 
expertesa tecnològica per regular continguts que aviat també 
s’haurà d’adaptar a les notícies falses”, ha exposat Petit, que 
ha parlat de la pàgina web francesa Decodex, una experiència, 
impulsada pel diari Le Monde, que permet obtenir informació 
sobre la veracitat de les webs.  
 
Polítiques macro
Ampliant l’espectre, del resultat final (les notícies), a l’abast ge-
neral de les polítiques comunicatives, Enric Marín, president del 

Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals del 
2010 al 2012, ens responsable de TV3 i Catalunya Ràdio, ha 
exposat “dos errors de perspectiva” en l’articulació d’un espai 
català de comunicació. En primer lloc que les polítiques catala-
nes s’han emmirallat en països grans com Alemanya i Franca, 
“i la realitat catalana és més a prop de Dinamarca o Bèlgica. I 
en segon lloc, tenint en compte l’actual distribució de l’espectre 
radioelèctric, “el sector privat no s’engrandeix debilitant el sec-
tor públic”. Marín ha exposat dades del 2016 que exposen com 
els dos grans grups de l’Estat espanyol, Mediaset i Atresmedia, 
capten el 90% dels beneficis publicitaris, de manera que TV3 
capta 66 milions d’euros dels beneficis publicitaris.
 
D’aquí s’extreu una conclusió: si es decidís que TV3 no tingués 
anuncis, cap empresa privada amb ambició similar a TV3 podria 
ser rellevant amb aquests 66 milions que es quedarien lliures. 
D’altra banda, si es repartissin els beneficis de publicitat segons 
la població que té Catalunya -un 16% de l’Estat espanyol- sí 
que rebria més de 400 milions d’euros de beneficis, amb els 
quals sí que un operador privat potent es podria mantenir. “Cal 
prendre mesures estratègiques de gran calat per tenir el control 
de l’espai radioelèctric”, ha afegit Marín, per a qui el procés 
d’apoderament social que els últims ha viscut Catalunya, podria 
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establir la base per al disseny de polítiques públiques capda-
vanteres. “Vivim un procés d’apoderament sense ni una mostra 
de populisme antidemocràtic, si fem una anàlisi correcte, de la 
situació les condicions són favorables per redefinir el model”.
 
En aquest sentit, en una breu intervenció l’exconseller de Cul-
tura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Joan Manuel 
Tresserras proposa una via de cofinançament explícit de la po-
blació a mitjans com TV3, per a fer possible un espai català fort.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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Pare, d’on venen les notícies?
Per Luís Ángel Fernández Hermana, consultor en tecnologies 
de la informació / Coladepez

Els mitjans de comunicació, com que subministren a la socie-
tat una visió imprescindible de si mateixa, han esdevingut un 
element indispensable del sistema polític. Si aquest sistema 
és rígid, dictatorial, totalitari o fonamentalista, els mitjans són 
utilitzats per construir una visió en correspondència amb els 
interessos del règim que és al poder. Si el sistema és obert i 
representatiu –fins a cert punt– de les diferents forces socials 
que en formen part, els mitjans són dins el joc polític i la seva 
influència creix a mida que augmenten també les necessitats 

de la societat de tenir aquella visió que li permet funcionar en 
un món cada cop més complex i articulat. Fins l’aparició públi-
ca d’Internet a finals dels anys 80 i principis dels 90 –un dels 
corol·laris dels canvis que s’estaven produint al llarg i ample de 
la comunitat internacional–, el monopoli de la confecció i la dis-
seminació d’aquella visió de la societat ha romàs, quasi sense 
excepcions i sobre tot a partir de la segona meitat d’aquest se-
gle, en els mitjans de comunicació tradicionals, particularment 
la premsa escrita, la ràdio i la TV.

El model de comunicació que es correspon amb aquest mo-
nopoli està basat en una forma històrica de produir informació 
per al consum d’audiències massives. Aquest tret determina, 
en gran mesura, les mateixes característiques del procés de 
producció, de la informació que genera i de l’estructura jeràr-
quica en què es recolza. Els mitjans són els que tenen accés a 
la informació i són els que tenen els recursos humans i tècnics 
per processar-la, analitzar-la, elaborar-la, empaquetar-la i dis-
tribuir-la. És un model basat en un procés altament jerarquitzat 
i vertical: uns quants –pocs– tenen els recursos i els mitjans 
per transmetre a molta gent, a audiències massives que, per 
definició, no tenen manera de fer-se amb la informació que ne-
cessiten pels seus propis mitjans.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Malgrat això, el tret que més sobresurt d’aquest paper vehi-
cular dels mitjans és que s’exerceix amb esdeveniments que 
tenen lloc (i perdó per la obvietat) fora de la seva esfera. El 
periodisme és una activitat exercida per periodistes (i fóra bo 
recordar aquí que periodisme i periodistes no són mots sinò-
nims sinó que designen el primer una activitat i un context de 
producció, i el segon els que l’exerceixen i treballen en aquest 
context), per individus preparats per desenterrar la matèria 
primera d’aquests esdeveniments, la informació, i preparar-la, 
analitzar-la, processar-la i elaborar-la mitjançant un llenguatge 
reconeixible per oferir-la a l’audiència disposada a pagar per 
tenir-la. Ni els mitjans, ni encara menys els seus periodistes, 
són responsables dels esdeveniments, tant si es tracta d’un 
terratrèmol com d’un cas de corrupció política, un resultat del 
futbol o les decisions del govern. Ells “informen del que passa” 
(no cal entrar ara en els matisos necessaris d’aquesta frase).

Per tant, la seva responsabilitat respecte de la manera de trans-
metre aquests esdeveniments sorgeix quasi exclusivament d’una 
aposta corporativa davant les seves audiències i la competència 
amb altres mitjans que hi ha al mercat. Per dir-ho d’una altra ma-
nera, aquesta responsabilitat no es basa en la relació que hi ha 
entre els mitjans i els que els consumeixen, perquè tots dos són 

aliens a la matèria sobre la qual s’informa (això no vol dir que els 
afecti o que siguin puntualment “matèria noticiosa”).

Aquest és un aspecte bàsic, posat de rellevància sobre tot per 
Internet, perquè la cultura dels mitjans de comunicació tradi-
cionals i, per tant, la suma de coneixements i experiències que 
s’han formalitzat per capacitar els periodistes que desenvolu-
pen aquest periodisme, té a veure amb aquesta “externalitat” de 
la informació i la manca lògica d’una responsabilitat entre emis-
sors i receptors. Les tècniques periodístiques es corresponen 
amb la forma amb què el periodista recull informació, la prepara 
i l’emet en el context periodístic del mitjà en qüestió, sense que 
l’audiència (lectors, protagonistes de la informació, etc.) hi tin-
gui gaire cosa a dir. Per aquest motiu ha estat necessari (i ho 
continua essent) acordar codis deontològics per a la professió 
periodística als quals els mitjans i els seus periodistes se sot-
meten voluntàriament, cadascun en les seves esferes d’interès 
respectives. I per aquest motiu, entre d’altres, l’autoregulació 
continua essent l’única manera de governar aquesta manera 
de produir notícies.

Els lectors, doncs, no tenen massa possibilitats d’intervenir en 
la política editorial dels mitjans, per més codis deontològics que 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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s’acceptin, o defensors del lector que es nomenin. Les dues 
úniques vies obertes per influir en la política editorial són les 
cartes al director o la possibilitat d’abstenir-se de consumir el 
mitjà amb el qual no s’està d’acord. Cap de les dues garanteix 
el que interessa de veritat el lector: modificar alguns aspectes 
de la política editorial d’un mitjà del qual li interessa, de manera 
global, la visió que li ofereix de la societat en què viu. De fet, 
tots sabem que aquesta és la seva aspiració irrealitzable: en 
un context de producció d’informació massificada per a audièn-
cies massificades és del tot impossible satisfer les aspiracions 
individuals. En cas de conflicte, la preeminència dels criteris 
periodístics vigents (i del periodista que els executa) mana de 
manera indiscutible.

En resum, entre els trets que més sobresurten del procés de 
producció d’informació en els mitjans de comunicació tradicio-
nals destaquen els següents:

a) Els mitjans tenen els recursos humans i tècnics per accedir 
a la informació que li interessa a la societat i aquesta forma 
l’audiència que consumeix la informació un cop processada i 
elaborada pels mitjans.

b) Aquest és un procés altament jerarquitzat i vertical: uns 
quants –pocs– tenen els recursos i els instruments per recollir i 
transmetre informació a audiències massives que, per definició, 
no tenen manera de fer-se amb la informació que necessiten 
pels seus propis mitjans.

c) Les notícies són allà fora. Els mitjans les han de buscar, 
elaborar i disseminar entre les seves audiències respectives. 
L’aparició de grans grups de comunicació ha començat a “in-
terioritzar” les notícies, a extreure-les de la seva pròpia política 
corporativa, però sense que això afecti el model, ni la manera 
d’obtenir-les i processar-les, ni pel que fa a la seva relació amb 
l’audiència. (Vegeu l’editorial de la setmana passada).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Amb CaixaBank Pay, ja pots gestionar totes les 
operacions que facis amb les targetes financeres i 
de fidelització, i també pagar amb qualsevol* mòbil 
de la manera més fàcil, ràpida i segura.  
Descarrega’t ara l’app i comença a beneficiar-te 
de tots els avantatges que ofereix. 

Més informació, a www.CaixaBank.cat

NRI: 2248-2017/09681

 Descarrega’t CaixaBank Pay: 

 treu tot el profit de les targetes  

 i paga amb qualsevol mòbil 

*Vàlid per a dispositius amb tecnologia NFC.

Descarrega-te-la ara a: 
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d) No hi ha una responsabilitat directa entre aquest món de les 
notícies i els mitjans (i els periodistes). Aquests les elaboren 
d’acord amb els criteris que imperen en el mercat a cada mo-
ment.

e) No hi ha una responsabilitat directa del mitjà davant els lec-
tors per la manera de produir i elaborar la informació. Hi ha 
mecanismes col·laterals de control que no afecten el fons de 
la línia editorial (cartes al director i l’opció de no consumir o no 
comprar el mitjà en qüestió).

f) El model és homologat a nivell mundial. Passa el mateix amb 
la capacitació dels periodistes perquè puguin accedir al mer-
cat laboral que es deriva d’aquest model periodístic. Les seves 
tècniques i eines tenen a veure amb les maneres i costums 
definits per la indústria per obtenir i difondre informació en el 
mapa de la comunicació proposat pels mitjans de comunicació 
tradicionals.

Fins a quin punt Internet ha trasbalsat aquest mapa i el model 
que l’inspira, l’ha conduït, sense pausa i sense aturar-se, cap a 
una crisi de proporcions?. Una crisi que afecta, per descomptat, 
no només una manera històrica de produir informació (on són 

ara les notícies?), sinó també els que les han protagonitzat en 
el marc del que era el periodisme de la Revolució Industrial (on 
són ara el periodisme i els periodistes?). (Traducció al català: 
Eulàlia de Bobes)

Prisa decideix retirar els seus 
suplements de la venda individual

Cada vegada queden menys productes als quioscos. Els lec-
tors que acudeixin a aquests establiments es trobaran des d’ara 
amb una oferta més reduïda després de la decisió adoptada per 
Prisa de retirar els seus suplements de la venda individual que 
realitzava d’ells entre setmana des de 2015. Estem parlant de 
les capçaleres S Moda, Icon, Retina i Buenavida que s’encarten 
el cap de setmana amb el diari El País.

La idea de mantenir aquests suplements als quioscos entre 
setmana s’emmarcava en l’objectiu de poder rendibilitzar-los, 
i després de les nombroses devolucions que es feien d’ells de-
gut als excedents enviats als punts de venda. No obstant això, 
l’estratègia no sembla que hagi sortit rendible i és evident que 
l’impacte d’aquests exemplars lluny de la seva venda conjunta 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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amb El País  juntament amb El País ha estat mínim. Per tant, 
a partir d’ara S Moda, Icon, Retina i Buenavida només podran 
ser adquirits pels lectors juntament amb el diari. D’aquesta ma-
nera s’espera que la difusió d’aquests exemplars, encara que 
sigui mínimament, també es redueixi el que podrà influir en la 
seva inversió publicitària. Aquest era un altre dels punts clau 
d’aquesta estratègia adoptada per l’amo de  El País fa tres 
anys. (d’El Confidencial)

La confiança dels espanyols en els 
mitjans es desploma

La confiança dels 
espanyols en els 
mitjans de comuni-
cació està per terra. 
Una pèssima notícia 
en temps de les fake 
news amb conse-
qüències futures, ja 
que aixeca una ba-

rrera a l’hora de construir una comunitat de subscriptors. A Es-

panya hi ha una forta tendència a desconfiar dels mitjans. Segons 
posa de manifest l’estudi Trust in Media 2018, elaborat per la uni-
tat d’investigació de mitjans de la Unió Europea de Radiodifusió 
(UER), el 33% té una confiança alta, el 19% i el 48% poca o cap.

Aquests valors són molt similars als d’altres països veïns, en-
cara que en qualsevol cas estan per sota de les mitjanes eu-
ropeus, fixats en el 21% per als que confien i en el 43% per 
als que no. Curiosament, tot i que d’una banda la pèrdua de 
credibilitat en els mitjans és una propensió a l’alça, de l’altra 
ha millorat la consideració cap als mitjans més convencionals. 
Com la ràdio, el suport en què més confiança dipositen els eu-
ropeus, un 59%, i també els espanyols, un 52%. De fet, és l’únic 
mitjà perquè millora el seu índex al nostre país.

La televisió el segueix en segon lloc, amb el suport del 51% de 
la mitjana europea però només el 36% dels espanyols. Des-
prés es troba la premsa escrita, amb una confiança del 47% i 
40%, respectivament. Per la seva banda, Internet té un índex 
del 34% tant a Europa com a Espanya. No en va, el percentat-
ge més baix se l’en porten les xarxes socials, un 20% a nivell 
europeu i un 22% a l’Estat espanyol. Tant aquesta mitjana com 
els anteriors han caigut respecte altres anys.
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Els lectors d’El Butlletí poden accedir a l’estudi Trust in Me-
dia 2018 CLICANT AQUÍ. (Dibuix: Wall Street International) 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)

El Grup Vocento aconsegueix reduir 
les seves pèrdues 

Vocento ha tancat 2017 amb uns ingressos totals d’explotació 
de 423.900.000 d’euros, un 5,5% menys que l’any anterior. El 
descens es deu en gran mesura a la caiguda d’un 6,4% en les 
vendes d’exemplars (-6,4%). No obstant això, els ingressos per 
venda de publicitat de la companyia s’han mantingut estables 
(+ 0,1%) malgrat que el mercat de la premsa ha caigut un 1,4% 
el 2017.

En línies generals, Vocento ha presentat un millor comporta-
ment que el conjunt del sector a offline i ha caigut un 2,2% vs 
el descens del 6,7% de la resta del mercat; mentre que en el 
món en línia ha crescut un 6,2%. Pel que fa al perfil d’ingressos 
del Grup, segueix guanyant pes el negoci digital, que puja 1,2 
punts percentuals en comparació a 2016 fins a arribar al 32,1% 
del total dels ingressos publicitaris i de nous negocis. No és 

l’única dada positiva, ja que el control de la despesa també 
llança bons resultats. Els costos comparables han baixat un 
-5,6% respecte a l’exercici 2016. Per àrees, en Diaris es reduei-
xen un -5, 5% a causa de l’impacte de les mesures centrades 
en la difusió rendible (el descens en la venda d’exemplars és 
compensat via costos directes de difusió i millora en el marge 
de les promocions de difusió) i pels estalvis de la reestructura-
ció de plantilla. Per la seva banda, pel que fa a les partides de 
despeses, destaca el descens dels costos d’aprovisionaments 
en un 10,5%.

En Diaris, els ingressos d’explotació ascendeixen a 365.200.000 
d’euros, fet que suposa una caiguda del -5,6% sobre 2016 com a 
conseqüència principalment de les menors vendes d’exemplars 
de Regionals, ABC i Suplements i Revistes. No obstant això, les 
vendes de publicitat de les marques regionals i ABC es mante-
nen planes respecte de l’any anterior. Vocento manté una quota 
del 24,7%, una xifra que suposa 11 punts percentuals de distàn-
cia per sobre del seu immediat competidor. Té una audiència de 
2,2 milions de lectors, i una audiència a internet superior a 21 
milions d’usuaris únics. (d’El Publicista)
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Mediapro guanya 145 milions d’euros 
en plena negociació de la Champions

2017 va suposar un nou any de rècord per Mediapro, que en 
poc més d’un lustre ha aconseguit redreçar la seva situació, pas-
sant del concurs de creditors a llançar guanys milionaris. El grup 
Imagina, propietari de la productora, va aconseguir un benefi-
ci de 145 milions d’euros l’any passat, cosa que representa un 
lleuger augment del 3% respecte al 2016, quan va guanyar 141 
milions d’euros. La millora en el resultat ha vingut impulsada per 
l’acceleració del seu negoci global, que va arribar als 1.649.000 
d’euros gràcies a la major activitat en el mercat exterior i la compra 
de la productora TRES60 al setembre. Aquesta xifra d’ingressos 
millora en un 7% els 1.536 milions reportats l’any anterior.

Contràriament al que es pensa, l’explotació dels drets d’emissió 
esportius no és la principal font de facturació de Mediapro. De 
fet, es manté al voltant del 30%, com en exercicis anteriors. 
Això sí, unida a la gestió de serveis audiovisuals i la producció 
de continguts, amb clients internacionals principalment, arriba 
a representar el 70% del negoci generat. On sí es produeix una 
frenada és en la reducció de deute, que després de baixar un 

30% el 2016, dels 213 als 143 milions d’euros, únicament es 
va retallar en 10 milions durant l’últim any, per situar-se als 133 
milions. (de Dircomfidencial)

El Periódico pot acomiadar els seus 
22 traductors

L’ ERO que afecta el diari  El Periódico ha afectat de ple a 
la seva edició catalana. Els 22 traductors que s’encarreguen 
d’aquesta edició estan inclosos en l’ERO que ha presentat el 
Grup Zeta contra aquest diari. Això no vol dir que l’edició ca-
talana d’ El Periódico desaparegui per quan comptarà amb un 
servei de traducció automàtica, que evidentment s’haurà de su-
pervisar amb lingüistes i traductors. Els acomiadaments formen 
part de l’ERO que el grup d’Antonio Asensio ha presentat i que 
servirà per alliberar-se del 46% de la massa salarial de El Pe-
riódico, que afecta de ple a 177 treballadors. 

Amb aquesta notícia, la plantilla de El Periódico suma un nou 
revés a una llarga llista de problemes als quals s’ha hagut 
d’enfrontar a aquestes últimes setmanes, des que es conegués 
que Zeta havia previst aquest ERO. Per aquest motiu, els tre-
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balladors de El Periódico mantenen la intenció de convocar una 
vaga de dues setmanes, que coincideixi amb l’última fase de la 
negociació d’aquests acomiadaments. (de Prnoticias)

Bonet continua com a degana del 
Col·legi de Periodistes

La periodista Neus Bonet, editora de cap de setmana dels in-
formatius de Catalunya Ràdio i degana del Col·legi de Perio-
distes des del 2014, repeteix en el càrrec. Bonet ha encapçalat 
la candidatura Més periodisme a la demarcació de Barcelona, 
formada per Joan Maria Morros, Gemma Nierga, Carles Prats, 
Mònica Planas, Ismael Nafría, Laia Forés, Francesc Canosa, 
May Revilla, Xavi Vilà,  David Melgarejo, Cristina Salvador, Pipo 
Serrano, David Badia, Laura Saula i Marc Vicens. La junta de 
govern del Col·legi es complementa amb els vocals sorgits de 
les juntes de demarcació, encapçalades per Coia Ballester, Ta-
rragona; Joan Ventura, Girona; Josep Baubí, Terres de l’Ebre; 
Rafael Gimena, Lleida, i Enric Badia, Catalunya Central.

Com determinen els Estatuts del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya, en tractar-se de candidatures úniques, aquestes van 

quedar automàticament proclamades. El traspàs de poders i 
de càrrecs entre l’actual Junta i la nova junta de govern serà 
immediatament. (de CPC)
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Les Fake News són més ràpides i més 
virals
Resum de Science i Reason Why / EAC

Qui té la culpa de les Fake News? Molt s’ha parlat sobre el 
tema, culpant lectors que no paguen per periodisme de qualitat, 
mitjans de comunicació amb molt curta i enganxa, partits polí-
tics o xarxes socials. Potser encara no puguem determinar el 
punt de origen de les fake news. Però sí que podem establir qui 
té la culpa de la seva expansió: nosaltres mateixos.

Un estudi realitzat pels professors Soros Vosoughi, Deb Roy i 
Sinan Aral, investigadors de l’Institut Tecnològic de Massachu-
setts (MIT), revela que les fake news s’estenen a Twitter molt 
més ràpid que les notícies veritables. A més són els usuaris 
reals, i no els bots, els principals culpables de la proliferació i 
expansió d’aquesta desinformació.

Principals conclusions de l’estudi
L’estudi de Fake News ha revelat que les històries falses tenen 
més probabilitats de ser retuitejades. Exactament un 70% més. 
A més les històries veritables triguen sis vegades més en arri-
bar a 1.500 persones en Twitter.

Entre els descobriments recollits van veure que les notícies de 
veritat poques vegades eren vistes per més de 1.000 persones. 
Per contra, el primer 1% d’històries falses arribaven amb fre-
qüència entre 1.000 i 100.000 persones. Tot i que el fenomen 
de les fake news es produeix en tots els camps d’informació, 
les notícies polítiques tenen tres vegades més probabilitats de 
tornar-se virals.

Per realitzar l’estudi els investigadors van revisar 126.000 his-
tòries que havien estat compartides per tres milions de perso-
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nes, classificant-les com a veritat o mentida amb el suport de 
sis organitzacions independents.

Per obtenir resultats més fidedignes es van esborrar els tuits 
de bots automàtics. Què va passar? Que els resultats van ser 
pràcticament els mateixos. Fins i tot sense bots, les fake news 
s’estenen a la mateixa velocitat i arriben al mateix percentatge 
d’usuaris.

Això ha portat els investigadors de l’estudi a determinar que 
els humans són responsables del fenomen en última instància. 
Sinan Aral, un dels investigadors, va explicar que “les mentida 
news són més noves, i la gent comparteix més aquest tipus 
de contingut, independentment de la seva veracitat”. Va afegir 
a més que “a partir d’ara és encara més important intervenir 
aquest tipus de contingut. Si només fossin brossa necessita-
ríem una solució tecnològica. Però són humans, el que suposa 
un canvi de comportament”.

Què s’està fent contra les Fake News?
Els esforços per combatre les fake news vénen de diversos 
fronts: mitjans de comunicació, xarxes socials o governs. Però 
la solució no és tan clara.

El debat se situa entre la possibilitat de regular el contingut, per 
evitar la propagació de fake news, i el risc que suposa fer-ho. Per-
què aquesta lluita contra els rumors i mentides pot significar la fi de 
la llibertat d’expressió, o el control de certes notícies incòmodes.

A Espanya, la Comissió de Seguretat Nacional del Congrés 
ha aprovat una proposició no de llei. L’objectiu és millorar els 
mitjans (tant humans com tècnics) per lluitar contra les cam-
panyes de desinformació i mentida news en les xarxes. La pro-
posició ha estat presentada pel PSOE amb el suport del Partit 
Popular, però ha comptat amb el vot en contra de Podemos, 
que considera que és un risc per a la llibertat d’expressió.

Els lectors d’El Butlletí poden accedir al document complert cli-
cant AQUÍ

ComScore presenta les tendències 
digitals globals en 2018

El report Futur Digital Global analitza els indicadors més impor-
tants en smartphones, desktops i tablets en 13 països. Entre les 
conclusions, els usuaris multiplataforma són de mitjana el 46% 
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a nivell global. Argentina lidera el consum de minuts mòbils per 
usuari.

ComScore dóna a conèixer Futur Digital Global, un informe que 
identifica les tendències digitals de tretze mercats (EUA, Ca-
nadà, França, Alemanya, Itàlia, Espanya, Regne Unit, Argen-
tina, Brasil, Mèxic, Índia, Indonèsia i Malàisia) a smartphones, 
desktops i tablets. Mitjançant l’ús de les eines MMX-Multiplat-
form, Mobile Metrix, MobiLens Plus i Video Metrix, l’estudi apor-
ta diferents conclusions sobre les mètriques globals i els mati-
sos particulars de cada regió. 

A continuació es detallen algunes de les tendències més 
excel·lents:

• Els usuaris multiplataforma (aquells que accedeixen al con-
tingut a través de més d’un dispositiu) segueixen sent majoria, 
amb una mitjana del 46% a nivell global. Per la seva banda, 
l’ús exclusiu del mòbil té una mitjana lleument superior a l’ús 
exclusiu Desktop, amb una mitjana del 30%, impulsat en gran 
mesura per l’ús en els mercats d’Àsia i Pacífic. 

• Argentina és el país amb major consum de minuts mòbils per 
usuari, mentre que el Canadà mostra el major consum de mi-
nuts desktop per usuari. A nivell general, el consum de minuts 
per persona és més gran en mòbils que en desktops.

• El telèfon intel·ligent és la plataforma dominant en termes de 
minuts totals en tots els mercats. La tendència és més pronun-
ciada a l’Índia (89% del total de minuts) i menys notòria al Ca-
nadà, on hi ha la major quantitat de minuts de tablets (15%); el 
telèfon intel·ligent allà representa el 43% i el desktop 42%. 

• L’ús d’aplicacions abasta més del 80% del temps en mòbils a 
nivell mundial. A Argentina, Mèxic i el Brasil, la mitjana puja a 
més de 90%. 
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• Snapchat és una de les cinc aplicacions amb més presència 
a Estats Units i Anglaterra. Google i Facebook tenen un clar 
predomini a tot el món, però la xarxa social del fantasma va 
aconseguir una important adhesió en dos dels principals mer-
cats globals.

“Els panorames digitals globals segueixen evolucionant en 
formes de vegades sorprenents”, ha afegit Will Hodgman, vi-
cepresident executiu de vendes internacionals de ComScore. 
“Aquest informe demostra com els consumidors estan prenent 
decisions sobre les plataformes basades en els tipus de contin-
guts i en factors únics en els seus mercats. És clar que les su-
posicions generals no s’apliquen a nivell global o local, i aquest 
informe ofereix una visió superior de com les marques i els mar-
keters poden beneficiar-se d’una comprensió més detallada del 
consum digital”, conclou Hodgman. 

Els lectors d’El Butlletí poden accedir a l’informe complet CLI-
CANT AQUÍ (de Totalmedios)

La xarxa de diaris locals SOM amplia 
la seva cobertura al Vallès Oriental
En una aposta clara pel periodisme de proximitat, l’editora Som 
Contrapunt estrena set noves capçaleres digitals i quatre edi-
cions en paper a la comarca del Vallès Oriental

Les capçaleres digitals Contrapunt, AraGranollers i AraVa-
llès canvien el seu nom a SomMollet.cat, SomGranollers.cat i 
SomValles.cat, respectivament, i s’unifiquen sota la marca co-
muna SOM. A més, aquesta xarxa de diaris locals s’ampliarà 
amb uns altres set digitals de proximitat on trobar la informació 
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més rellevant de cada municipi: SomParets.cat, SomMontor-
nès.cat, SomlaLlagosta.cat, SomMontmeló.cat, SomSantfost.
cat, SomMartorelles.cat i SomMartorelles.cat.

Pel que fa a les edicions en paper, el setmanari AraGranollers 
passarà a dir-se SomGranollers i Contrapunt es diversificarà en 
SomMollet i Baix Vallès, amb edicions amb capçalera pròpia a 
Parets, Montornès, les Franqueses i la Llagosta. 

La redacció de l’AMIC ha pogut parlar amb Ramon Torrents, 
conseller delegat del grup cooperatiu SOM, qui ens ha explicat 
més detalls de la nova xarxa de diaris locals.

- Com neix aquest ambiciós projecte de crear una xarxa de 
mitjans de comunicació al Vallès Oriental? I per què vau 
prendre aquesta decisió?
Neix de la reflexió que les empreses de comunicació locals hem 
d’oferir els continguts i la publicitat amb la màxima precisió per 
garantir que d’una manera o altra entrem a cada casa. I també 
neix del convenciment que la hiperproximitat fidelitza i fa créi-
xer l’audiència amb la generació de comunitats de lectors més 
potents. Crear set noves capçaleres digitals, una per municipi, 
que se sumen a les tres que ja teníem (amb informació pròpia 

però també amb notícies destacades de les poblacions del seu 
entorn per no perdre la força del conjunt), i generar capçaleres 
en paper per a quatre municipis, a banda de Mollet i Granollers, 
segueix aquesta lògica. 

- Logísticament quin canvi comporta augmentar les àrees 
de cobertura informativa? 
El nou repte ens obliga a personalitzar els continguts per mu-
nicipi i ampliar la informació, de manera que hem segmentat 
a través de webs independents cadascuna de les nou capça-
leres locals, a banda del diari comarcal SomVallès que abas-
ta tot el Vallès Oriental. Ampliem la tirada de 24.000 a 28.000 
exemplars en conjunt per setmana i ampliem amb un periodista, 
corresponsals de municipi i un nou comercial el nostre equip. 
També establim més punts de distribució, més de 1.500 arreu 
del territori, i estrenem nous dissenys en paper i noves platafor-
mes web, totalment adaptatives.

- En un moment en que prediuen la mort dels mitjans en 
paper, per què heu decidit fer la versió paper de quatre dels 
set nous mitjans digitals? I per quin motiu heu triat aques-
tes poblacions?
La informació de caràcter local, la més propera, no només es 
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consumeix en xarxes o a través dels digitals, la presència dels 
mitjans en l’espai públic, la difusió en paper dels continguts 
continua tenint una força molt rellevant i un gran impacte, per 
a aquells mitjans de referència en un territori concret. Aquesta 
“colonització” del paper en l’espai públic s’entén per analogia 
de la mateixa manera que Facebook o Whatsapp no substituei-
xen l’experiència de fer un cafè amb amics en el bar del centre, 
o qualsevol activitat d’una entitat a la plaça Major. La proximitat 
també és això, un producte en format físic, tangible. En una so-
cietat on les pantalles ocupen cada vegada més hores laborals 
per a molts i moltes professionals, la lectura en paper torna a 
ser un plaer, una manera menys dispersa de consumir la infor-
mació, més relaxada, amb un llenguatge visual propi on gaudir 
de les imatges i les infografies.
I hem triat aquests quatre municipis a banda de Mollet i Gra-
nollers per la seva població i singularitat en el territori. En una 
segona fase volem que els altres tres municipis que sí tindran 
edició digital també disposin d’edició en paper personalitzada.

- Per què heu decidit canviar el nom d’un mitjà tan arrelat 
com Contrapunt per SomMollet?
Malgrat que cadascun dels mitjans de la xarxa Som al Vallès 
Oriental té personalitat pròpia, volíem com a editora que se’ns 

reconegués la dimensió en conjunt. D’aquí que haguem unifi-
cat les marques a partir del nom del nostre grup empresarial 
(Contrapunt forma part de la cooperativa catalana de comuni-
cació i cultura, Som). Som Contrapunt es manté com a nom de 
l’editora, però volíem posar l’accent en el pes de les ciutats, hi 
creiem molt en els municipis i en la seva interrelació, i d’aquí 
que en les capçaleres els posem de relleu. Contrapunt ha estat 
una meravellosa experiència de quasi 18 anys, un tronc que 
ara muta en diversos esqueixos que ens permetran fer una més 
gran brotada en el territori. No perdem una marca que ens ha 
posicionat en tot aquest temps, en guanyem 10. I evidentment 
la nostra tasca del dia a dia posarà en valor les noves marques.

Eliris.cat, la versió digital del Setmanari 
El Iris
El nou mitjà d’informació eliris.cat, neix dins el marc del 75 ani-
versari del Setmanari El Iris, dedicat a l’actualitat de Ciutadella
  

Des de fa pocs dies, el Setmanari El Iris, mitjà imprès dedicat a 
la informació de Ciutadella de Menorca i rodalies, ha estrenat la 
versió digital per gestionar més de prop i en qualsevol moment 
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l’actualitat local del municipi. El nou mitjà, www.eliris.cat, mos-
tra una imatge renovada, acolorida i juvenil amb un canvi de 
logotip que també s’ha aplicat a la versió impresa.

Eliris.cat es divideix en diverses seccions –actualitat, cultura, 
opinió, gastronomia, estil de vida, reportatges, entrevista i em-
presa– i, de la mateixa manera que la versió paper, està dirigit 
per Bep Al·lès. Així, el nou mitjà digital neix per una necessitat 
d’adaptació a les noves tecnologies i per mantenir els ciutadans 
informats en tot moment de la informació local de Ciutadella. 
Per fer-ho, compta amb una dotzena de col·laboradors.

El Setmanari El Iris està associat a l’AMIC, que ja supera les 300 
capçaleres associades. El Setmanari El Iris té un preu de 2,50€ i 
és un dels mitjans associats més antics, ja que enguany celebra 
el seu 75 aniversari i ha publicat més de 3.800 números.

El Congrés tomba la proposta del PP 
per marcar les notícies falses a la xarxa

El ple del Congrés va rebutjar aquest dimarts la proposició no 
de llei presentada pel PP per impulsar les mesures necessàries 
“per garantir la veracitat de les informacions que circulen per 
serveis connectats a internet i evitar ingerències que posin en 
perill l’estabilitat institucional a Espanya”. Els quatre punts de la 
proposta només van rebre els vots de PP i C’s, mentre que la 
resta de grups hi va votar en contra. El text instava el Govern 
espanyol a impulsar mètodes per determinar la veracitat de les 
informacions que circulen a la xarxa, identificar-les i marcar-les 
amb un segell com a potencials notícies falses de cara a la 
ciutadania. El PP proposava que aquests mètodes els desenvo-
lupessin institucions públiques amb la col·laboració de proveï-
dors d’internet, mitjans de comunicació, usuaris i associacions.

La proposició no de llei també plantejava proveir els serveis 
encarregats de la seguretat pública amb “sistemes de vigilàn-
cia, monitorització, mitigació i resposta” davant les suposades 
accions externes identificades com a “destinades a qüestionar 
i debilitar la confiança en les institucions públiques i, en gene-
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ral, en els valors democràtics”. Un altre punt del text instava a 
promoure la col·laboració internacional contra “la desinformació 
com a amenaça global”, amb mesures específiques per protegir 
“escenaris sensibles com els processos electorals.

Finalment, la proposició no de llei del PP plantejava reforçar 
la comunicació estratègica per fer front a les “campanyes de 
desinformació amb objectius de desestabilització planificades i 
gestionades per actors amb intencions hostils contra països de 
la Unió Europea”. (de Comunicació 21)

Apple compra Texture, el Netflix de la 
premsa

Apple ha comprat, de manera silenciosa, Texture, una aplicació 
popularment coneguda com el Netflix de la premsa i que ofereix 
un servei de subscripció a mitjans escrits per 9,99 dòlars al mes 
amb accés a més de 200 revistes. No ha transcendit la xifra de 
compra i la valoració de Texture, tot just una startup, tampoc és 
pública. Els detalls de l’operació sortiran a la llum en la propera 
presentació de comptes d’Apple als seus accionistes.

Per ara no se saben els plans concrets d’integració, però la 
compra encaixa dins de l’estratègia d’Apple per impulsar el 
consum i distribució de continguts. En l’últim any han realitzat 
un canvi profund en la seva AppStore, la botiga d’aplicacions, 
posant l’accent en les històries relacionades amb els progra-
mes, així com en la creació de sèries dins d’Apple Music, amb 
Carpool Karaoke al capdavant. El consum i compra de béns di-
gitals s’ha incrementat un 19% en els últims nou mesos gràcies 
a aquesta estratègia.

Eddy Cue, l’històric directiu d’Apple d’origen cubà, vicepresi-
dent sènior de programari i serveis a Internet de la companyia, 
ha estat l’encarregat d’anunciar l’acord: “Estem compromesos 
amb el periodisme de qualitat, amb fonts fiables, i amb permetre 
a les revistes crear històries atractives per als usuaris”. (d’El 
País)
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La publicitat ja no està en el negoci 
dels anuncis, sinó en el de la 
influència
Per Dircomfidencial i Marketing Directo

La indústria publicitària està vivint un moment de transforma-
ció, impulsat -sobretot- pels canvis en els hàbits de consum 
dels mitjans per part dels usuaris, després de l’explosió de 
l’ecosistema digital. Davant d’aquesta disrupció, tots els actors 
de la indústria -anunciants, agències i mitjans de comunicació- 

han d’adaptar-se per poder subsistir. Aquesta va ser la línia 
exposada dimecres pel consultor i exdirector de comunicació 
de Coca-Cola, Félix Muñoz, en l’esdeveniment The Future of 
Advertising, organitzat per marketingdirecto.com.

Muñoz va començar la seva ponència recordant com venia ope-
rant la indústria publicitària fins al moment. “Durant tres dèca-
des hem vist grans campanyes que s’emetien en poderosos 
mitjans massius. Aquesta era l’única manera d’arribar a la gent. 
Hi havia enormes creatius -els segueix havent-, que rebien re-
coneixements i fama. No només per a ells, sinó també per les 
seves agències, el que els ajudava a generar nous clients. És 
un sistema que ha funcionat”.

Però per a l’exdirector de comunicació de Coca-Cola, aquesta 
manera de fer “ja ha passat i no tornarà a passar”. Per això, 
ha demanat als professionals del futur “reinventar el sistema”, 
ja que l’anterior “dóna mostres de fatiga”. No en va, la inversió 
publicitària s’ha retallat a la meitat en els últims deu anys, com 
va recordar Muñoz.

Al costat dels anunciants, s’ha arribat a aquest punt per di-
versos motius: la transformació digital de les empreses “que 
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encara algunes d’elles no dominen”, la burocràcia interna on 
moltes vegades “és impossible que surtin les bones idees pu-
blicitàries”, l’”esclerosi organitzativa” per la qual hi ha “sitges 
que competeixen entre si” i la tendència dels grans anunciants 
-Procter & Gamble o Unliever- de posar en qüestió el sistema 
de publicitat digital per falta de confiança.

Davant d’aquesta situació, les agències tenen davant seu di-
versos reptes, que va enumerar l’ex dircom de Coca-Cola. En 
el cas de les creatives, han de “resoldre la disminució dels seus 
ingressos”. Deteriorament que s’ha produït al mateix temps que 
els amos dels grans grups publicitaris “no han renunciat als be-
neficis” , de manera que s’apliquen “cada vegada més retalla-
des de recursos i personal”. A més -en opinió de Muñoz- les 
agències no han acabat de “migrar cap al model de publicitat 
digital, que ha de ser absolutament diferent”. “No ha de ser una 
mala còpia del que s’ha fet fins ara”.

Avui les agències de mitjans es resisteixen a revisar la 
seva forma de relació amb l’anunciant
Pel que fa a les agències de mitjans, Félix Muñoz va recordar 
que van sorgir fa 30 anys per la desconfiança que generaven 
les creatives en els anunciants. Precisament, l’expert va dir que 

“és el problema que també tenen ara les agències de mitjans”. 
I és que segons Muñoz-  “avui les agències de mitjans es resis-
teixen a revisar la seva forma de relacionar-se amb l’anunciant”. 
També va deixar anar que “no té sentit que les agències de mi-
tjans siguin unitats separades de les creatives. No té sentit que 
el canal i el missatge treballin per separat. És una estupidesa”.

A més d’això, va fer esment a la tensió en els marges dels grans 
holdings publicitaris i a la compra programàtica com un altre 
dels reptes als quals s’enfronten les anteriorment conegudes 
com a centrals de mitjans. Aquesta última “és, sens dubte, la 
publicitat del futur” i el “gran filó d’or de les agències de mi-
tjans”, va assegurar el ponent. Encara que, això sí, va esmentar 
que no es lliura d’ombres, ja que “contínuament sentim parlar 
de frau, ineficiència, falta de transparència...”. El consultor tam-
bé va citar la amenaça creixent de les consultores en el terreny 
de la publicitat, que “tenen una forma de treballar completament 
diferent”.

Pel que fa als mitjans, va afirmar que el negoci de la televi-
sió tradicional “està llanguint” per la progressiva baixada de les 
audiències a favor del mitjà digital. Ecosistema -el línia- que 
no es veu despullat de problemes, entre els quals va destacar 
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Muñoz els adblockers, la saturació publicitària o la situació de 
concentració exercida per Google i Facebook, que, a més, “no 
paguen les mateixes comissions a les agències de mitjans que 
les televisions”.

Cal reinventar el model
En aquest context, Félix Muñoz va dir que l’actual model impe-
rant en la indústria publicitària “té data de caducitat”, de manera 
que cal “reinventar”. En aquest sentit, Muñoz va voler destacar 
que “la publicitat té futur, ni de bon tros està morta”, però no 
“entenent-la com a sinònim d’anuncis”. En canvi, sí que hi ha 
esperança en la publicitat “entesa com la capacitat d’influir en 
les persones i fer que els negocis funcionin”. En resum, “estem 
en el negoci de la influència, no en el dels anuncis”, ha subrat-
llat Muñoz.

Amb això en ment, l’expert va proposar abandonar la denomina-
ció d’anunciants, ja que actualment es tracta d’”empreses que 
volem connectar amb els clients”. Desgranant aquesta frase, 
va explicar que “no volem fer grans campanyes, sinó construir 
grans marques; no volem anuncis, sinó idees; no volem agèn-
cies de mitjans que busquin espais, sinó que siguin capaços de 
connectar amb les persones d’una forma eficaç i personalitza-

da; i no volem espots que no es veuen, sinó experiències que 
es queden gravades en el consumidor”.

Els lectors d’El Butlletí poden veure AQUÍ el vídeo de la taula 
rodona molt tecnològica que va tancar The Future of Advertising 
(FOA) 2018, amb participants de primer nivell procedents de 
marques com Calvin Klein i Red Bull, agències com Oath, PHD 
i Havas Media i companyies tecnològiques com Visyon 360, Au-
mentaty o Brandboost. 

Ja és un fet: el canvi d’algorisme 
dispara els preus de la publicitat a 
Facebook

Quan Facebook va 
anunciar que canviava 
les regles del joc pel 
que fa a incloure con-
tinguts en el seu feed 
es referia, els primers 

analistes es van centrar en com això canviaria la situació per 
a mitjans, marques i empreses. Les pàgines tindrien cada ve-
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gada més complicat arribar al feed d’actualitzacions i per tant 
aconseguir de forma orgànica als seus potencials consumi-
dors/seguidors anava a ser molt més difícil que mai. Les coses 
s’havien posat complicades per a ells.

Però la veritat és que aquest no era l’únic impacte que el canvi 
de les condicions tindria en com s’havien de gestionar les coses 
en el terreny de la comunicació a Facebook. Si les marques i 
les empreses no podien arribar ja de forma orgànica als seus 
seguidors, tothom donava per fet que començarien a fer-ho 
cada vegada més passant per caixa.

A les vuit setmanes que el nou algoritme de Facebook ha estat 
operatiu, els preus dels anuncis a la xarxa social han crescut. 
Segons dades d’AdStage, el preu del CPM a Facebok ha pu-
jat en un 122% si es fa una comparació interanual entre les 
dades de començaments de 2017 i de 2018. Els anunciants 
estaven pagant al gener, per tant, el doble del que pagaven un 
any enrere. El creixement al febrer - en comparació amb febrer 
de 2017- va ser del 77%. La pujada és, a més, la més elevada 
registrada pels preus de la publicitat a la xarxa social en els 
últims 14 mesos.

Però les dades no només indiquen això: els anunciants estan 
pagant més que abans a Facebook per posicionar els seus mis-
satges, però a més ho fan en un entorn en què les impressions 
són un bé cada vegada més escàs. El nombre d’impressions 
publicitàries que Facebook va servir al gener va ser menor que 
el que va fer el gener de l’any passat. Al febrer es va produir una 
pujada, però aquesta va ser més petita que en els mesos ante-
riors. Facebook està, per tant, servint menys publicitat (potser 
un efecte que el canvi d’algorisme està fent que els usuaris 
passin menys temps a la xarxa social).
  

Aquestes dades han fet que la publicitat a Facebook estigui 
en una tendència divergent: els preus pugen per sobre de les 
impressions publicitàries, com demostra el gràfic de AdStage 
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sobre la matèria. La línia vermella és el preu del CPM i la blava 
la de les impressions. (de Recode)

La gran preocupació per als editors 
en l’actualitat és com atreure 
publicitat

  
WAN-IFRA assegura que la transformació dels ingressos per 
diaris i dels propis mitjans de comunicació no és un tòpic, sinó 
que és un fet natural de les tendències actuals de la indústria. 
Els models de negocis es troben cada vegada més diversificats 
fent que l’opció d’adquirir inversió publicitària pugui ser tedio-
sa en moltes ocasions: els inversors puguin solen decidir-se 
per un mitjà o un altre, però no per diversos alhora. Per això 

l’associació mundial d’editors WAN-IFRA insta editors i execu-
tius de diaris a que siguin audaços i defineixin la transformació 
com l’objectiu central a seguir.

El primer consell a seguir és el de buscar noves vies d’ingressos 
per diaris. És indubtable que la inversió en premsa impresa 
està descendint de forma notable, però encara proveeix una 
part molt substancial dels ingressos de la indústria. Els ingres-
sos digitals es porten una bona part del pastís, però no creixen 
al nivell tan dràstic que s’esperava.

Per això WAN-IFRA es pregunta, és el model de negocis diver-
sificat l’únic camí a seguir per a la indústria? Com arribem hi 
arribem? Aquestes qüestions són difícils de respondre i, pro-
bablement ningú tingui la resposta encara. En aquest aspecte, 
l’associació mundial insta els editors de mitjans a explorar totes 
les possibilitats en matèria de despeses per generar un negoci 
sostenible amb potents ingressos per diaris. A més, remarca a 
qui està al comandament d’aquests mitjans: urgeix a tots a que 
sigui un líder amb una visió “més enllà” i no de “aquí i ara”.

Les claus a seguir es resumeixen en expandir les activitats que 
estan en el portfoli de l’empresa i, d’altra banda, fer servir les 
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vies d’ingressos existents per finançar iniciatives en àrees total-
ment noves. Algunes pautes a seguir per atreure més ingressos 
per als periòdics passen per vendre serveis de màrqueting, con-
vertir la inversió en vídeo, organitzar esdeveniments per crear 
marca periodística i potencial editorial o treballar de forma se-
parada el negoci tradicional del negoci digital. Cal començar a 
petita escala. Aprendre i després créixer. (d’Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació- Mediàtic)

Cau al mínim el percentatge de temps 
del consumidor davant la publicitat en 
mitjans
Cau el percentatge de temps que el consumidor passa davant 
els mitjans, un percentatge de temps que els consumidors po-
den permetre’s, gràcies a la publicitat, però, tot i així, continua 
disminuint. Es tracta de l’edició de 2018 de l’informe anual de 
l’ús dels mitjans de comunicació, realitzat per Research Intelli-
gencer, un avanç futurista de la indústria, del cap d’Estratègia 
de Publicis Rishad Tobaccowala que prediu que l’exposició dels 
mitjans recolzats en publicitat està a punt d’experimentar un 
efecte precipici, disminuint fins a un 30% en els propers cinc 

anys, a mesura que els consumidors canvien la seva atenció 
als mitjans que no compten amb publicitat.

Els nord-americans van augmentar, però, el seu consum de 
mitjans a 70.7 hores per setmana, l’any passat. Però la quan-
titat de temps davant mitjans recolzats en publicitat va caure 
al 44.4%, el seu punt més baix. Es tracta de l’informe, publicat 
per PQ Media, el qual projecta que la participació dels mitjans 
publicitaris en el temps del consumidor caurà al 42.5% per al 
2021, ja que els consumidors canvien més el seu temps i aten-
ció als mitjans que tenen poca o cap publicitat , principalment 
serveis de subscripció per consumir vídeo, àudio i altres formes 
de mitjans.

Una explicació és la “desacceleració” general davant la ràpida 
expansió del temps dels consumidors davant mitjans a Inter-
net, dispositius mòbils i altres formes de mitjans digitals. Més 
informació AQUÍ. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)
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Google anuncia que elimina 100 
anuncis malintencionats al segon 

Així ho va explicar el cercador en directe, aquest dilluns i un dia 
després, dimarts, Scott Spencer, director d’Sustainable Ads a 
Google assenyala que la publicitat digital té un paper important 
per convertir Internet en un fòrum per a qualsevol persona amb 
una bona idea. Una idea i uns bons continguts pot arribar a una 
audiència i, potencialment, viure d’això. Perquè aquesta Internet 
gratuïta i amb el suport de la publicitat funcioni per a tothom, ne-
cessita ser un lloc segur i efectiu per aprendre, crear i anunciar-se. 

“Per aquest motiu, durant els darrers 15 anys hem invertit en 
personal, tecnologia i polítiques per ajudar-nos a fer front a as-
sumptes com els fraus publicitaris, el malware i els estafadors 
que utilitzen continguts sota una falsa representació i podem 
dir  que eliminem 100 anuncis malintencionats cada segon, més 
de 3.200 milions d’anuncis durant el 2017”. Spencer diu que 
aquesta acció significa que “podem bloquejar la majoria de les 
males experiències publicitàries, com el malvertising i les esta-
fes mitjançant phishing, abans que aquestes accions afecten 
els usuaris”. 

L’any passat, Google va eliminar 320.000 editores de la seva 
xarxa publicitària per infringir les seves polítiques i vam posar a 
la llista negra prop de 90.000 llocs web i a 700.000 aplicacions 
mòbils. També utilitzen unes noves tecnologies que permeten 
eliminar anuncis de Google de més de 2 milions d’URL cada 
mes. (d’AEC)

La premsa redueix en una dècada el 
77% de la seva despesa en publicitar-
se a altres mitjans
La comunicació publicitària dels diaris en altres mitjans de co-
municació és una de les dades menys conegudes del sector. És 
habitual que a la televisió, la ràdio o en els suports exteriors ens 
trobem amb anuncis referents a les grans capçaleres editades 
al nostre país i especialment en època de promocions bé siguin 
atemporals (col·leccions, especials...) o concretes (grans cites 
futbolístiques, aniversaris...). El Llibre Blanc de la Informació 
que edita l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) publica en 
la seva recent edició les dades corresponents a aquesta partida 
en l’any 2016 (últim auditat).
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El total de la inversió realitzada per la premsa en altres mitjans 
de comunicació en l’esmentat any ascendeix a 6.899.188 eu-
ros, fet que suposa un descens del 25% respecte als 9.149.411 
euros que es van gastar el conjunt de diaris en 2015. Abans 
de la crisi la inversió superava els 30 milions d’euros. Per su-
ports, la televisió es va emportar un 40,8% de la inversió enfront 
del 40,1% de la ràdio, el 11,1% de la publicitat exterior i el 8% 
d’altres mitjans.

Pel que fa a la inversió per capçaleres, El País lidera el ràn-
quing amb més de 2 milions d’euros i una quota del 29,2%, 
segons les dades d’Arce Media; la caiguda respecte a 2015 és 
significativa, ja que aquest any la inversió realitzada pel diari 
de Prisa va superar amb escreix els 2,7 milions d’euros. La Ra-

zón és la segona d’aquesta classificació amb una mica més de 
877.000 euros d’inversió publicitària en altres mitjans en 2016, 
una xifra similar a la de l’any anterior; la seva quota va ser del 
12,7% en comparació amb el 11,5% i els prop de 792.000 euros 
que es va gastar La Vanguardia. Una altra capçalera que també 
va retallar molt aquesta partida (segurament fruit de la política 
de retallades de Vocento) va ser ABC, que va passar de gaire-
bé 1,4 milions el 2015 a poc més de 690.000 euros en 2016. 
Quelcom semblant  li va passar a El Mundo, que va baixar de 
gairebé 1,1 milions d’euros a 670.000 euros, mentre que Mundo 
Deportivo es va mantenir al voltant dels 275.000. Completen el 
top ten El Periódico de Catalunya  amb 268.391 euros, As amb 
189.238 i El Punt Avui  amb 127.080 euros. La resta de diaris 
van sumar pel que fa a les seves comunicacions comercials 
externes més de 393.000 euros. (de Prnotícias)

Iberdrola renova la seva confiança en 
Zenith

Després de més d’una dècada treballant parra la companyia 
elèctrica, Iberdrola ha tornat a confiar a l’agència de mitjans 
Zenith la seva inversió en mitjans. Després d’aquesta resolució, 
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l’agència de mitjans s’ocuparà del plantejament estratègic fins a 
la compra optimitzada dels suports publicitaris.

Iberdrola és una de les principals companyies de serveis públics 
del món per capitalització borsària i líder mundial en energies 
renovables. La companyia ha estat reconeguda recentment, 
per cinquè any consecutiu, com una de les companyies més 
ètiques del món segons el rànquing 2018 World’s Most Ethical 
Companies, que elabora l’Institut Ethisphere, i està present en 
els principals índexs de sostenibilitat. (d’Ipmark)

Havas renova el compte de mitjans de 
2 milions d’euros de les Illes Balears

El Departament de Presidència de les Illes Balears ha renovat el 
contracte que l’unia amb l’agència de mitjans Proximia Havas. 
Aquesta relació, que es va iniciar l’abril del 2017, s’estendrà 
fins a l’any que ve. Aquest compte està valorat en dos milions 
d’euros, quantitat que la comunitat autònoma destinarà a la 
compra de mitjans durant l’any que ve per difondre les seves 
campanyes institucionals.

Del pressupost que fixa la pròrroga del contracte, 1,2 milions 
d’euros s’invertiran durant aquest any i la resta -800.000 euros- 
serà ja el 2019, fins al mes d’abril. Al final de la relació contrac-
tual, el grup Havas hi haurà gestionat 4 milions d’euros de les 
Illes Balears, entre els anys 2017 i 2019. Com que és una prò-
rroga, es mantenen els percentatges de descompte que va fixar 
Proximia Havas en la seva oferta econòmica quan el compte a 
principis de l’any passat: premsa escrita (56%), Internet (90%), 
ràdio (65%), premsa de proximitat (65%), televisió (75%), publi-
citat exterior (25%) i cinema (80%). (de Dircomfidencial)

Santander promociona les seves 
assegurances amb campanya on i off

Banc Santander cerca consolidar el seu posicionament dins del 
sector assegurances (on ofereix productes de vida, de llar i de 
salut) i ha estrenat una campanya creada per l’agència MRM 
// McCann. A través d’una història de ficció publicitària rodada 
per especialistes en un circuit tancat, la campanya gira sobre 
el concepte “Sempre cal esperar que tot surti bé”, una aposta 
per veure el costat positiu de les coses. La campanya, acabada 
d’estrenar en televisió, tindrà derivacions per a mitjans digitals, 
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recolzades per una campanya display. Tota la comunicació es 
complementarà amb mitjans gràfics en les pròpies oficines i ca-
nals de l’entitat, així com amb falques de ràdio i mencions en 
mitjans esportius. (de Marketing News)
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Quina és la funció dels periodistes en 
una era d’algorismes?
Per Kourosh Houshmand / Associated Press Insights

Podem conèixer com la proliferació d’algoritmes planteja nous 
reptes per al periodisme i com les redaccions poden navegar a 
través de la lectura del llibre electrònic El paper dels periodistes 
en una era d’algorismes: una guia per preparar la sala de prem-
sa per a humans i màquines.

Estem en un punt fonamental en l’ús de la intel·ligència artifi-
cial (AI) en periodisme. A mesura que les màquines intel·ligents 
esdevenen cada vegada més importants en la producció 
d’informació, és més important que mai que els periodistes en-

tenguin i prenguin la propietat de com es recopilen, processen i 
distribueixen aquestes històries.
  
Per a les millors pràctiques sobre com treballar de manera 
col·laborativa amb màquines, l’estudi es va dirigir cap als líders 
de la indústria, inclosos els gerents de productes, acadèmics i 
editors sèniors a la redacció d’AP.

El que hem descobert i el que aquest llibre electrònic examina és 
el paper dels periodistes en un món cada vegada més impulsat 
per algoritmes alimentats per IA. S’espera que aquesta breu guia 
serveixi de referència en el disseny de la pròpia estratègia de 
redacció a cada mitjà.

Després de llegir aquest informe, sabreu:

- Els reptes clau impulsats per notícies algorítmiques, incloent 
el problema de “caixa negra”: la incapacitat per a les màquines 
d’entendre el contingut i l’aparició de bombolles d’informació.

- Estratègies per abordar aquests problemes, incloent la promo-
ció de la rendició de comptes algorítmica, l’aplicació de taxono-
mies de notícies i el cultiu del pensament computacional.
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Els lectors d’El Butlletí es poden descarregar gratuïtament 
aquest llibre electrònic de màxima actualitat i interès. CLICAR 
AQUÍ

Facebook introdueix canvis perquè 
les mètriques publicitàries siguin més 
clares
Per educar en matèria de mesurament, Facebook ha presentat 
el programa Measure What Matters, que ofereix informació per 
anunciants centrats en objectius de marca i per anunciants en-
focats a resposta directa. En concret, Facebook ha començat 
a etiquetar algunes mètriques en l’administrador d’anuncis com 
estimades o en desenvolupament, per proporcionar més clare-
dat sobre com es calculen i com s’haurien utilitzar. Aquestes eti-
quetes apareixeran en els suggeriments d’eines dins de la taula 
d’informes de l’Administrador d’Anuncis i al gestor de columnes 
personalitzades per als anuncis que s’executen a Facebook, 
Instagram i Audience Network.

Les mètriques estaran subjectes a canvis i evolucionarà a me-
sura que Facebook millori els seus productes publicitaris i me-

todologies de mesurament. Per exemple, l’augment estimat de 
recordatoris publicitaris és una mètrica utilitzada per les mar-
ques per comprendre les diferències entre les persones que 
poden recordar una marca després de veure un anunci en com-
paració amb els que no han vist un anunci. Tot i que Facebook 
està intentant millorar i clarificar les seves mètriques, la pla-
taforma és conscient que es necessita ajuda per comprendre 
els principis de mesura més amplis. Per això han presentat el 
programa Measure What Matters, que oferirà dues vies: una 
per a anunciants centrats en objectius de marca i una altra per 
anunciants amb objectius de resposta directa. Cada via es ba-
sarà en la investigació i l’anàlisi a través de la planificació crea-
tiva, la distribució d’anuncis, el mesurament de canals creuats i 
el mesurament de vídeo. (de TechCrunch)

Reuters avança en la introducció 
de la intel·ligència artificial en el 
periodisme 
La intel·ligència artificial s’està expandint cada vegada més, 
fins i tot a camps als quals es pensava que mai més arribaria, 
com és el cas del periodisme. Reuters està fent un pas més en 
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la introducció de l’automatització en el món de la premsa, amb 
una eina capaç d’escriure oracions i suggerir idees per a les 
històries, alhora que analitzar les dades.

Lynx Insight ha estat concebuda per diferenciar millor aque-
lles tasques que poden ser automatitzades d’aquelles altres 
que han de seguir sent exercides per humans. Gràcies a ella, 
aquests últims poden dedicar més temps a altres tasques més 
complexes, com pot ser una entrevista, valorant la seva impor-
tància i entenent el seu context.

Els intents anteriors de Reuters inclouen entrenar algoritmes 
per escriure articles curts basats en les dades, com poden ser 

resultats esportius, alertes de terratrèmols o resultats financers 
rastrejant enormes conjunts de dades. Però el nou sistema sim-
plement passarà el treball fet als editors humans perquè facin 
amb ell allò que necessitin. (de Marketing Directo)

WhatsApp ens dóna una hora per 
esborrar missatges

Sembla poca cosa, però la veritat és que són moltes les ocasions 
en les que desitgem que se’ns empassi la terra per haver enviat 
un missatge a un destinatari o xat equivocats en WhatsApp. A 
partir d’ara, tindrem l’oportunitat de reaccionar amb més temps. I 
això per no parlar dels errors gramaticals o ortogràfics que et fan 
posar vermell només de veure’ls reflectits a la pantalla. 

Doncs bé, ara WhatsApp s’ha apiadat dels seus usuaris am-
pliant el termini per esborrar un missatge equivocat a una hora 
(fins ara tan sols teníem dos minuts per esmenar l’error). A part 
d’allargar el termini per a l’esborrat, la resta seguirà igual: es 
podrà esborrar el missatge per a un mateix o per a tothom, i 
seguirà apareixent una notificació avisant-te de l’eliminació del 
missatge al xat corresponent. (d’Interactiva Digital)
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Trastorns de la informació (millor que 
fake-news)
Per José Luis Orihuela, professor universitari / Medium

Trastorns de la informació (millor que fake-news). Vet aquí una 
breu guia d’autodefensa enfront de la desinformació

1) Enfocament del problema.- Enfocar el problema com tras-
torns de la informació (Information Disorders) o patologies de la 
informació (Information Pathologies), en lloc de notícies falses 
o falses notícies (fake-news).

El framing de mentida-news resulta massa ambigu per a un fe-
nomen cada cop més complex, que inclou la descontextualit-

zació espacial o temporal de notícies, l’humor, els memes, els 
errors, la manipulació política i l’alarma social.

2) Comprovació de dades i fonts.- Abans de concedir credibi-
litat i visibilitat a les imatges o textos que circulen en les xarxes, 
convé fer algunes comprovacions bàsiques.

Fotos: 
• Realitzar una recerca inversa d’imatges per traçar l’historial 
del seu ús.

Vídeos:
 • Analitzar les metadades del clip i traçar el seu historial utilit-
zant YouTube Data Viewer.

Textos: 
• No jutjar ni reenviar una notícia només a partir del seu titular.
• Revisar els antecedents de la publicació i de l’autor.
• Comprovar el lloc i la data original de publicació.
• Comprovar si es tracta d’una broma, d’una font hackejada o 
d’una URL simulada.
• Analitzar les fonts citades.
• Comprovar quins altres mitjans es fan ressò de la notícia.
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• Contrastar amb fact-checkers (FactCheck.org, PolitiFact.com, 
Snopes.com).

3) Silenci estratègic.- Tot i que la recomanació de silenci es-
tratègic proposta en el document Information Disorder s’orienta 
als mitjans, l’esforç per evitar ser manipulats pels que pretenen 
amplificar la desinformació, pot aplicar-se a tots els usuaris dels 
mitjans socials.

4) Formació.- Tot i que la desinformació no és un tema nou 
en l’àmbit dels estudis sobre Comunicació, cal assumir que la 
transformació de l’escenari de la informació que han produït 
Internet i les xarxes socials confereix una nova dimensió als 
fenòmens de manipulació informativa.

Cal estudiar i educar sobre la naturalesa, mecanismes i impac-
tes socials, polítics i econòmics dels trastorns de la informació .

Recomanem la lectura i difusió del text “Trastorn de la informa-
ció: cap a un marc interdisciplinari per a la recerca i la formu-
lació de polítiques”, Council of Europe, Strasbourg, 2017 (de 
Claire Wardle i Hossein Derakhshan). (Foto: Pixabay)

Nous productes de mitjans de 
comunicació
La premsa continua buscant nous formats que atreguin als lec-
tors en un intent per diversificar les seves fonts d’ingressos. 
Aquests són els productes i les eines que estan estrenant 
aquests dies alguns mitjans de comunicació europeus. Uns 
exemples:

El butlletí de Le Figaro. El diari francès ha recorregut a tot 
un clàssic per ampliar l’oferta de la qual poden gaudir els seus 
subscriptors. “Le Lettre du Figaro Premium” és el primer butlletí 
del diari escrit íntegrament per un periodista per als abonats. De 
dilluns a divendres, a les 7:30, aquesta newsletter ofereix una 
mirada a les notícies del dia, a més d’enquestes, fòrums, infor-
mes, recomanacions de lectura, passatemps i entreteniment.

La cadena de tv de Mediapart. Hores d’ara, 10 anys després 
del seu llançament, compta amb més de 140.000 subscriptors. 
Ara el seu objectiu és multiplicar els seus canals de difusió i 
atreure a altres audiències. A finals de l’aqny que som, el digital 
llançarà Mediapart TV, una cadena de notícies que podria ofe-
rir-se dins dels paquets dels operadors de telecomunicacions.
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El periodisme d’alta gamma de Slate.fr. El 8 de març va mar-
car l’inici d’una nova etapa per a la versió francesa del digital 
Slate. La companyia ha redissenyat la seva pàgina web i s’està 
posicionant com una agència de producció de contingut d’alta 
gamma cuinats a foc lent per atraure un públic lleial que es 
prengui temps a llegir-los. En xarxes socials, el digital ha obert 
un grup privat de Facebook, “Come as you Slate”, que potencia 
la conversa sobre temes que fomenten la convivència. Una al-
tra de les seves grans apostes són els podcasts, un bon vehicle 
per al contingut patrocinat.

Els chatbots dels articles de la BBC. BBC News Lab i BBC 
Visual Journalism han desenvolupat una aplicació perquè els 
redactors de la cadena puguin crear chatbots i integrar-los en el 
cos dels seus articles en línia. Els professionals seleccionaran 
les preguntes sobre les que els usuaris podran fer clic iinser-
taran un bot fàcilment reutilitzable en altres articles. D’aquesta 
manera, la BBC aconseguirà explicar temes complexos a un 
públic poc familiaritzat amb ells. (d’Eco Inteligencia)

Les revistes s’acosten als 
planificadors de mitjans

ARI, Associació de Revistes, 
dirigeix a les agències de mi-
tjans “Les Revistes Inspiren”, 
una acció per tal de ressaltar 
el poder d’inspiració del mitjà i 
la varietat de temes, formats i 
enfocaments de les revistes a 
les quals representa. La patro-
nal de les revistes manté que 
aquestes “són font d’inspiració 
i per tant  un suport publicitari 
flexible i obert i els seus lec-
tors”. L’entitat vol “inspirar” als 
professionals de les agències 
de mitjans instal·lant a les 
agències un “Punt d’Inspiració”, 
un espai de consulta perma-

nent perquè qualsevol pugui consultar, conèixer, tocar i llegir 
les revistes allà exposades.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

S’han instal·lat ja 15 Punts de Inspiració en agències de mitjans 
de Madrid i Barcelona, “inspirant així a més de 3.000 respon-
sables de compra i planificadors de mitjans que podran accedir 
als últims títols, ja que els suports es reposen cada setmana”, 
segons ARI. Les revistes han “pres” recepcions, cafeteries i di-
versos espais de Havas Group, Dentsu Aegis, GroupM, Media-
com, Mindshare, Blue 449, Starcom i Ymedia, entre d’altres. (de 
Control Publicidad)

Sitges Next explorarà 5 sectors 
d’innovació en comunicació

El món de la comunicació ha aconseguit superar els moments 
més crítics de la reconversió i de la crisi econòmica dels da-
rrers deu anys, i comença ara a mostrar signes de recuperació. 

L’aposta per la innovació –més integral i interdisciplinar– reva-
lida la seva posició i influència i suposa una demostració i un 
aval per a la generació de propostes, idees i continguts que 
obriran nous camins a les marques, els professionals i l’ampli 
món de la comunicació i els seus territoris més propers.

La comunicació, doncs, juntament amb el consum, 
l’entreteniment o les relacions són aspectes que s’estan trans-
formant de manera radical gràcies a la tecnologia i a la inno-
vació. El repte immediat de les marques i els comunicadors 
és explorar aquests nous camins a la mateixa velocitat que la 
societat per seguir connectant amb el públic. Sitges Next 2018 
explorarà el 4 i 5 de maig la innovació a través d’una programa-
ció -que s’anunciarà ben aviat- amb experts en cinc sectors que 
estan experimentant canvis profunds en el seu present i futur .

Les noves tendències en el món de la automoció, que passen 
per la recerca en intel·ligència artificial, robòtica o realitat virtual, 
tindran la seva representació a Sitges Next de la mà d’experts 
de marques diverses i de professionals interdisciplinaris (publi-
cistes, experts desenvolupadors en apps i eines audiovisuals, 
generadors de continguts, comunicadors, etc.) que aportaran 
casos pràctics d’interès.
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El sector de la banca -que en els últims temps ha experimentat 
una evolució cap a nous conceptes basats en els nous models 
de consum, la banca ètica o la tecnologia mòbil- també tindrà el 
seu espai en el certamen. La música ja no es pot entendre sen-
se plataformes digitals com Spotify o YouTube, i grans festivals 
que desenvolupen campanyes innovadores; és per això que al 
festival serà un altre dels grans eixos a tractar i debatre.

La manera de viatjar del segle XXI no té res a veure amb la 
d’abans, la gran expansió del turisme mereix una anàlisi ex-
haustiva que tindrà lloc a Sitges Next: travel experiences, place 
branding i nous horitzons en el sector. I, finalment, la gastrono-
mia també jugarà un paper destacat en el certamen, amb les 
últimes tendències creades per xefs innovadors, la relació amb 
altres manifestacions artístiques com la performance, o l’abast 
de influencers mediàtics en xarxes socials que marquen ten-
dència dins el sector. 

El festival premiarà campanyes i impulsarà accions de partici-
pació, tallers i taules rodones on debatre i treballar sobre les 
idees i eines que es presentaran en les sessions plenàries. Els 
reptes de context inclouran ponències al voltant de les impli-
cacions pel sector del Big Data, la tecnologia digital d’última 

generació, les repercussions de la intel·ligència artificial o els 
canvis en els models de negoci i publicitat de companyies glo-
bals d’economia tradicional i d’economies col·laboratives, de 
valors sostenibles o de proximitat. Amb tot l’escenari Sitges al 
seu davant. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic)

Dircom Catalunya va celebrar a 
NETCOM el seu 10è aniversari 

Més de 300 professionals de la comunicació corporativa es van 
reunir per celebrar la setena edició de Netcom, la trobada dels 
comunicadors, que aquest any ha coincidit amb el 10è aniver-
sari de Dircom Catalunya. La celebració reflecteix la consoli-
dació de l’Associació de Directius de la Comunicació, que no 
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ha parat de créixer fins convertir-se en un referent dels pro-
fessionals de la comunicació corporativa de Catalunya. Durant 
els dos últims anys ha experimentat un creixement notable i ha 
passat de 95 a 160 socis.

El periodista Iñaki Gabilondo va ser el convidat central de l’acte, 
que es va fer a l’antiga fàbrica de cerveses Damm. Amb un 
discurs d’actualitat sobre la postveritat, Gabilondo va voler re-
marcar la credibilitat que té el dircom enfront de la quantitat 
de notícies falses que circulen, sobretot per les xarxes socials: 
“apuntalem l’ús de les noves tecnologies en un humanisme re-
nascut. Aprenem a manejar-les però no caiguem en la idolatria 
perquè el canvi d’una eina a una altra és vertiginós”.  Sobre el 
paper del director de comunicació, Iñaki Gabilondo va enviar 
un missatge directe: “Els dircom heu identificar l’aigua potable 
entre la informació falsa i no contrastada que ens inunda” i tot 
seguit va destacar la fórmula per “sobreviure” en el món de la 
comunicació: “Solvència = Decència + Temps”. (Es pot escoltar 
la intervenció de Gabilondo clicant AQUÍ)

La presidenta de Dircom Catalunya, Maria Luisa Martínez Gistau, 
va posar en valor la figura del dircom com un “professional es-
tratègic per ajudar a comprendre l’entorn, llegir intel·ligentment 

el context social i estimular el procés d’adaptació de les orga-
nitzacions”. En el seu discurs ha destacat la profunda transfor-
mació que viu la professió en els últims anys: “La direcció de 
comunicació, que ocupa un paper estratègic dins de les organit-
zacions, engloba cada vegada més funcions, com la marca o la 
RSC, totes vinculades a la gestió dels intangibles i la reputació”.

Maria Luisa Martínez Gistau ha celebrat l’augment de socis dels 
últims anys i ha explicat que s’han assolit els cinc objectius que 
es va fixar d’entrada la nova junta de Dircom Catalunya, fa dos 
anys: reforçar el paper clau de l’associació a Catalunya, posar 
en valor la feina dels comunicadors, proporcionar coneixement i 
eines als professionals, fomentar el networking i afavorir la res-
ponsabilitat social corporativa i la gestió responsable “perquè 
hem de seguir reivindicant la reputació en el cor i l’esperit de 
les nostres entitats”.

A l’acte institucional també hi va intervenir la presidenta de Dir-
com, Montserrat Tarrés, que posà en valor el caràcter pioner 
de Catalunya dins de l’Associació: “Dircom Catalunya va ser 
la primera delegació territorial i en aquests deu anys ha estat 
un exemple de dinamisme. El seu model ha servit per seguir 
creixent i adaptar-nos a diferents entorns i oportunitats”. El pe-
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riodista Ramon Pellicer va ser l’encarregat de conduir l’acte i ho 
ha fet introduint algunes experiències personals que ha tingut 
durant la seva carrera amb directors de comunicació. La troba-
da es va acabar amb un sopar i l’espai de networking, amb pas-
tís i espelmes incloses per celebrar el 10è aniversari de Dircom 
Catalunya. (d’AEC)

Google t’ajuda a finançar el teu 
projecte de periodisme digital

Google ha obert la cinquena ronda de sol·licituds del Digital 
News Initiative, un projecte que finança projectes europeus 
que busquen la innovació en el periodisme digital. Fins ara, la 
companyia ha subvencionat més de 460 projectes de 29 països 
diferents amb més de 90 milions d’euros dels 150 previstos. El 
termini per presentar les noves propostes és el pròxim 9 d’abril.

Un dels requeriments d’aquesta nova ronda és demostrar que 
els projectes presentats tinguin la capacitat d’obtenir ingressos 
a través de mètodes innovadors. A més, s’hauran de proporcio-
nar indicadors que demostrin el potencial per crear valor econò-
mic afegit a l’empresa. Google elegirà els projectes que tinguin 

en compte la diversificació dels ingressos i destaquin per les 
seves idees experimentals i innovadores. 
Digital News Initiative és un projecte de Google amb la 
col·laboració de les editorials d’alguns mitjans d’Europa per re-
colzar el periodisme d’alta qualitat a través de la tecnologia i la 
innovació. L’objectiu del programa és fomentar un ecosistema 
de notícies més sostenible i promoure la innovació en el pe-
riodisme digital a través de la col·laboració i el diàleg continu 
entre els sectors de la tecnologia i de la informació. Com fer-ho, 
AQUÍ. (de CPC)

Formació al Col·legi de Periodistes
Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Dijous 22 de març (de 09:30h a 14:30h) 
Girona. Dimarts 20 i 27 de març (de 09:30h a 14:30h) Tarrago-
na. Dimarts 17 d’abril (de 09:30h a 14:30h) - Aquesta formació, 
dirigida per Josep M. Brugués, us proporciona les eines ne-
cessàries per afrontar amb èxit qualsevol intervenció davant un 
mitjà de comunicació o un altre tipus d’audiència.

Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barcelo-
na. Dimarts 20 i 27 de març (de 09:30h a 14:30h) - A través 
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d’aquesta formació, impartida per Montse Sanahuja, els assis-
tents aprendran a redactar de manera clara, professionalitza-
da i adaptada als diversos documents corporatius. Aprendran 
també a dotar l’escriptura d’intencionalitat, quan calgui ser 
persuasius i coneixeran diverses eines que facilitaran la tasca 
d’escriure en el seu dia a dia.

Gestió i organització d’un gabinet de premsa.- Barcelona. 
Dijous 22 de març (de 09:30h a 14:30h) - 
L’objectiu d’aquest curs, dissenyat per Josep Salvat, és en-
senyar als participants a organitzar i gestionar un gabinet de 
premsa o departament de comunicació, en un sentit ampli. Ca-
pacitarà als assistents per treballar de forma autònoma i profes-
sional en un entorn sota pressió, amb estratègia i sota el prisma 
de la direcció de comunicació i gerència empresarial.

Com aprofitar el canal mòbil en els plans de comunicació.- 
Barcelona. Divendres 23 de març (de 09:30h a 14:30h) - 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. En aquest curs, Jordi Flamarich ens mostrarà 
com generar continguts efectius amb el mòbil.

Webinar: Com fer vídeos interactius.- On line. Dilluns 26 de 
març (de 15:30h a 16:30h) - Amb aquest webinar, a càrrec de 
Nereida Carrillo, els alumnes podran aprendre a fer vídeos inte-
ractius amb eines senzilles i intuïtives. Veurem alguns exemples 
de vídeos interactius en mitjans i en campanyes de comunica-
ció corporativa. Aprendrem a fer un vídeo interactiu pas a pas 
i donarem idees de com explotar-los, millorar-los i difondre’ls.

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. 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. (de CPC)
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El congrés de periodisme d’Osca 
conclou que les xarxes socials no 
salvaran a la premsa
Per eldiario.es

El 19è Congrés de Periodisme Digital d’Osca ha constatat en 
debats i taules rodones que les xarxes socials no poden salvar 
en l’actualitat a la premsa tot i ser vehicle de transport de la 
informació, i que el compromís amb la veritat i la passió per 
donar-la a conèixer són essencials.

Aquesta presa de posició del congrés queda reflectida en el 
document de conclusions elaborat pels seus organitzadors des-
prés de dos intensos dies de debat en els quals la lluita de la 

dona per la igualtat de drets i reivindicació de la feina del perio-
dista professional s’han convertit en temes centrals.

La precarietat en la professió periodística impedeix que la in-
formació política, cada vegada més demandada per les noves 
generacions de lectors, es pugui desenvolupar de forma ade-
quada i redueix als professionals a “ballar al so que marquen 
els partits amb la repicadissa de les seves tuits”.

Periodistes orquestra, destaca el document de conclusions, la 
situació no els permet “deixar plantats” a portaveus que con-
voquen rodes de premsa sense preguntes o mitjançant panta-
lles de plasma. Durant la cita s’ha advertit, en relació a aquest 
punt, que la precarietat i la “obsessió” dels mitjans per les xifres 
d’audiència dificulten la possibilitat de fer una anàlisi més pro-
funda de la situació.

D’altra banda, el congrés ha permès establir que la responsa-
bilitat dels rumors i falses notícies que s’estenen com “plagues” 
per les xarxes socials no és d’aquestes sinó dels mitjans que 
les propaguen o les fabriquen. Una situació, va advertir en una 
taula de debat la directora del diari Público, Ana Pardo de Vera, 
que fa que en el periodisme res sigui incompatible amb la men-
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tida, ni tan sols les dades, i que exigeixresponsabilitat per part 
del professional, com a forma de contrarestar aquesta situació.

Els experts van dir als congressistes que les xarxes socials no 
poden salvar ni substituir el periodisme atès que el seu negoci 
no és la informació sinó el seu transport, i que “poden tancar 
l’aixeta de l’audiència amb la mateixa facilitat amb què el van 
obrir”.

Per la seva banda, els professionals del periodisme han insistit 
aquests dies en temes com la tragèdia de les 180 milions de 
persones desplaçades per la desesperació o les guerres i en 
el fet que només es capta l’atenció quan una d’elles mor en 
una platja o en una tanca. Davant d’aquesta situació, que por-
ta a plantejar qüestions transcendentals com el canvi climàtic 
com una “anècdota”, aquests professionals s’han mostrat unà-
nimes en les seves intervencions: “Fa falta més periodisme, no 
menys”.

També s’ha reivindicat durant el congrés un periodisme dirigit a 
criticar i denunciar les “males pràctiques” en la professió, així 
com a “desmuntar rumors i dissoldre les mentides a cop d’una 
maleïda hemeroteca”.

“El periodisme és passió i compromís”, ha ressaltat en la con-
ferència final del congrés el conegut reporter gràfic Gervasio 
Sánchez, claus per dur a terme una tasca dirigida a “incomodar 
el poder”.

El  XIX Congrés de Periodisme Digital va acollir més de 450 
assistents al Palau de Congressos d’Osca, entre congressistes, 
ponents i representants de les institucions públiques. (Foto: La 
Comarca)
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El bon periodisme guanyarà la batalla 
del clic
Per Carolina Clemente, periodista / Next Media

  
La revolució digital ha suposat un canvi de paradigma en el 
consum dels mitjans de comunicació i aquests semblen haver 
sucumbit a les ordres del mercat en la lluita per la supervivèn-
cia. La voracitat de la competència ha fet que els mitjans de co-
municació, majoritàriament, hagin optat per lliurar la batalla per 
aconseguir més “clics” i “likes” que l’adversari. Però, quines són 
les conseqüències per a la qualitat de la informació, la fidelitat 

de l’usuari i, en definitiva, per al futur dels mitjans? Aquestes i 
altres preguntes han estat plantejades en la segona sessió de 
les XXIV Jornades de Comunicació, organitzades per la Facul-
tat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna entre 
el 5 i el 7 de març.

Sota el títol L’Imperi del clic i el like, el periodista i escriptor 
Ismael Nafría i el cap de Comunicació del diari Ara, Àlex Gu-
tiérrez, han aportat la seva experiència per debatre sobre el 
futur dels mitjans digitals. La conclusió és clara. En paraules 
de Nafría “no ha de ser la funció dels mitjans atraure el públic 
amb likes, de cap manera”. Aquesta afirmació era corroborada 
per Gutiérrez que recordava que “el bé més preuat dels mitjans 
és la credibilitat i la rellevància” que aporten al lector. En aquest 
sentit, el cap de comunicació del diari Ara s’ha mostrat molt 
crític davant la diferenciació que les marques fan entre la seva 
versió digital i la impresa. Els clics “han pervertit les marques” i 
fa que “els mitjans prioritzin la informació d’una manera que és 
cridanera però no rellevant”.

Els ponents han coincidit també a apuntar que el futur dels mi-
tjans digitals passa per fidelitzar la relació amb el lector. Un 
usuari que se senti integrant de la comunitat que representa el 
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mitjà i aposti, des de la subscripció, per finançar el bon periodis-
me. “Sobreviuran aquells (mitjans) en què el producte sigui la 
informació” i no l’audiència, afirmava Nafría. Per la seva banda, 
Gutiérrez argumentava que en la majoria d’ocasions el lector 
arriba a la notícia del mitjà digital a través d’un input de les xar-
xes socials però “amb tres segons de clickbait no reté marca”.

Nafría: no ha de ser la funció dels mitjans atreure el públic 
amb likes
I és que la fidelització i l’enfortiment de la relació amb el lector 
s’erigeixen com la tendència del futur en els mitjans de comunica-
ció. Les xifres confirmen aquest pronòstic: els usuaris aporten el 
doble d’ingressos que la publicitat. A més, en el cas del New York 
Times no ha reduït la seva redacció, que puja a 1.300 periodistes 
actualment i ha augmentat els seus ingressos totals un 7,5%. Àlex 
Gutiérrez puntualitza que la independència informativa és el prin-
cipal èxit dels mitjans de comunicació que depenen dels usuaris.

El poder dels clics és tal que “s’ha pervertit l’art de titular bé”, 
lamentava Nafría. Tot i que hi ha una competència per atraure 
trànsit al web, el clickbait no aporta valor afegit perquè l’usuari 
no roman a la pàgina. En canvi, un lector fidelitzat amb el medi, 
llegirà la notícia i probablement consumirà altres en la mateixa 

pàgina. Nafría ho ha exemplificat amb el The New York Times. 
El diari nord-americà fa un rànquing de notícies més consumi-
des i no de notícies més vistes. La influència dels clics és tal 
que el mateix rotatiu no permet als seus periodistes accedir a 
les estadístiques de visites de les notícies. “Així el redactor fa la 
seva feina tan bé com pot”, assegura Gutiérrez.

The New York Times com a exemple
Durant la conversa, el New York Times ha estat citat com a 
model en el tractament de la informació i el compromís amb 
el lector. Tot i ser un diari centenari ha sabut adaptar-se als 
canvis de manera reeixida sense perdre credibilitat ni prestigi. 
En aquest sentit, Gutiérrez el citava com a exemple de redacció 
integrada ja que considera que “el periodista ha de treballar per 
a la marca i no per a la web de la marca”. Ismael Nafría, que ha 
publicat el llibre La reinvenció de The New York Times, diu que 
com la “dama grisa” del periodisme s’està adaptant (amb èxit) a 
l’era digital i ha aportat més detalls sobre l’aposta del diari. The 
New York Times publica “el 100% de les notícies al web abans 
que en la versió impresa, on s’adapten una petita part. Fins i tot 
els temes de diumenge es poden consultar al web el dimarts 
o dimecres”. D’aquesta manera, s’adapta a les necessitats de 
cada lector que, o bé, vol consumir notícies de manera ràpida 
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a la web, o bé, vol gaudir-pausadament en la versió impresa.

Gutiérrez: el bé més preuat dels mitjans és la credibilitat i 
la rellevància
En una època de fakenews i falta de distinció dels contin-
guts, Gutiérrez ha animat els futurs periodistes a reivindicar 
l’aportació de valor afegit a les notícies així com a “detectar les 
informacions virals ja desmuntar”. “Reclamo que ens centrem 
en el bon periodisme”, sentenciava Nafría.

A més de les xifres, altres exemples corroboren que els mitjans 
de comunicació tendeixen a la subscripció. Per aconseguir cap-
tar el lector ha actualment diverses fórmules. En primer lloc, 
la subscripció total que acostuma a connectar amb un lector 
identificat amb el medi. En segon lloc, oferir al lector una quota 
de notícies gratuïtes al mes que conquisten a l’usuari i fina-
litzin amb la subscripció d’accés a tots els continguts. Final-
ment, mitjans com el britànic The Guardian, el català Vilaweb o 
l’espanyol El diario.es apel·len al compromís del lector per se-
guir fent possible un periodisme de qualitat. Ofereixen tots els 
seus continguts en obert però al final de cada notícia sol·liciten 
donacions puntuals o continuades en una mena de “contracte 
amb el lector que implica credibilitat”, argumentava Nafría.

Malgrat el panorama canviant i la dictadura dels clics, els dos 
ponents s’han mostrat optimistes respecte al futur dels mitjans. 
Auguren que primarà el bon periodisme, l’aposta per la credibi-
litat i el compromís amb el lector.
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Iker Barinaga (Vocento): “Els mitjans 
han perdut molt adorn visual i es 
queden en el més bàsic, en el que els 
identifica visualment”
Per Itziar Martínez / MIP.Universitat Miguel Hernàndez (Elx)

Iker Barinaga és el director d’art del departament d’Innovació i 
Desenvolupament Editorial de Vocento. Com creatiu gràfic, tre-
balla el disseny periodístic, la infografia i la representació visual 
de les dades en els mitjans de comunicació. A més, imparteix 

classe en el mòdul “L’impacte de la tecnologia en el periodisme” 
del Màster en Innovació en Periodisme de la Universitat Miguel 
Hernández.

Com definiria, en línies generals, l’estil visual dels diaris 
regionals de Vocento?
Els diaris regionals de Vocento tenen una particularitat: cada 
un està en una zona geogràfica diferent i amb un públic dife-
rent. Tots vénen de ser mitjans independents que s’han unit en 
un mateix grup. L’esperit és que sigui un disseny homogeni, 
que sigui molt reconeixible i que l’alineament i tipografia sigui 
idèntic. Tota la part visual és la mateixa però amb la flexibilitat 
i adaptació que cada mitjà fa particularment. Tenim capçale-
res diferents, però, en línies generals, treballem amb la ma-
teixa maqueta. La idea és que siguin diaris recognoscibles i que 
mantinguin una identitat.

Per què és tan important el disseny gràfic en una publica-
ció digital?
Contra la saturació d’informació que hi ha, el bon disseny, el 
disseny net i el que t’identifica és el que et fa ressaltar respecte 
a la resta. Es tracta d’una eina de distinció.
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De quina manera pot influir el disseny gràfic en el contin-
gut, i viceversa?
No considero que hi hagi influència per cap de les parts. Els que 
hem treballat en el disseny de diaris, la majoria de les vegades 
som periodistes i el que fem és posar el disseny al servei del 
contingut. El contrari no tindria sentit. El nostre treball consis-
teix a expressar el contingut i fer-ho molt més fàcil, accessible 
i comprensible per al lector. A més, la nostra tasca no és no-
més la part estètica, la forma en què ho anem a presentar, sinó 
pensar la manera de presentar aquest contingut perquè sigui 
molt més comprensible. És a dir, el disseny també és part del 
contingut de la informació.

Quins processos de redisseny s’han implantat a les redac-
cions de Vocento per crear diaris més visuals? Com com-
plementen el treball de periodistes i grafistes?
Des de 2009 es van implementar taules centrals on hi hagués 
subdirectors, caps d’àrea, grafistes, etcètera. És en aquest es-
pai on els redactors en algun moment passen per donar infor-
mació, els encarregats del disseny gràfic escolten els temes 
que sortiran o la dinàmica que hi ha per treure el diari d’aquest 
dia. I al web passa alguna cosa similar, però tenim pendent que 
en la redacció web la gent de disseny s’involucri i comparteixi 

el que ha ideat: una galeria de fotos, un interactiu... És cert que 
l’edició fotogràfica és una de les grans assignatures pendents. 
Les redaccions han d’involucrar-se més en la part del disseny 
de les webs.

Quant a la presentació de les notícies en els dispositius 
mòbils, quines característiques permeten un disseny adap-
tatiu en aquest format?
El primer és repensar l’estructura. Nosaltres fem, per exemple, 
un gràfic en paper i després fem aquesta versió per al mòbil. 
L’equip d’infografia treballa la majoria de les vegades a poste-
riori: fa un gràfic per a paper i aquesta mateixa creació s’adapta 
al suport mòbil. Ara el que hem de fer és pensar al revés: primer 
treure la part digital i després, adaptar-lo al paper.

A més de la visualització de les dades, com han adaptat les 
apps a les noves exigències dels lectors?
Sobretot, sent sintètics. Som conscients que el lector té poc 
temps, per la qual cosa tenim el temps i l’espai de la pantalla 
limitat. Intentem reduir i donar-li la volta al disseny perquè en 
dos scrolls o en dades breus el lector percebi el que cal. Des-
prés, tot tindrà la seva peça de complements, però cal pensar 
en el més important per a l’usuari. La resta, és cert que queda 
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molt bé i sol ser complet com els interactius, però en cas que 
decideixin accedir a aquest recurs. De vegades cometem l’error 
de pensar que els lectors són com nosaltres, els periodistes 
que punxem les eines. A la part infogràfica s’ha de donar la 
informació important. Els projectes de dades molt ambiciosos 
serveixen també per a les redaccions amb l’objectiu de treu-
re més notícies. Aquesta dinàmica la segueixen per exemple 
a El Correo. Llavors, en la visualització de dades cal pensar 
en el lector, en com esmicolar-li la informació a part del que 
interactiu, però a més són projectes interessants i vitals per a 
les redaccions.

El principal objectiu de adaptar-se a les noves necessitats 
és captar l’interès dels lectors. Quina resposta pel que fa 
al nombre d’usuaris o increment d’ingressos han aconse-
guit?
Des del redisseny que es va fer a l’estiu han augmentat les 
pàgines vistes i usuaris. Però, sobretot tenim dades positives 
en la recirculació. Estem aconseguint que els usuaris estiguin 
més temps i que tornin, que al final és el més important. Sempre 
ens fixem en el nombre de clics o visites i ens oblidem d’això. 
A més, el nostre periòdic és regional i no podem créixer ex-
ponencialment cada mes perquè les poblacions són limitades. 
L’objectiu és aconseguir que augmenti el nombre de visites i 
que el lector torni a consumir el nostre diari.

Quines tendències predominen en el disseny periodístic a 
internet?
Tot s’ha simplificat molt. Els mitjans han anat perdent molta flo-
ritura i molt adorn visual i s’estan quedant en el més bàsic. A 
això se li suma que un dels mandats de la part tècnica dels 
diaris és que es redueixi el temps de càrrega. Els usuaris no 
suporten que la pàgina trigui més de dos segons a carregar-se. 
I, reduir càrrega implica treure elements. Al final es queda una 
cosa molt bàsica. Això està bé perquè permet ressaltar el que 
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identifica visualment al mitjà: la tipografia, la paleta de color i la 
forma en què s’estructura. Amb aquesta tendència els grafistes 
ens centrem en l’essència del mitjà.

Quines són les publicacions més ben dissenyades, en la 
seva opinió, tant a Espanya com a nivell internacional?
El The New York Times és un exemple de fer coses senzilles, 
sense complicar-se quan no és necessari; marquen el camí 
d’alguna cosa elegant i neta que funciona perfectament. També 
a nivell internacional destacaria The Correspondent, un mitjà de 
pagament, perquè tenen un disseny molt net i està dissenyat 
únicament per facilitar la lectura, sense publicitat; a més, des-
taquen molt els comentaris perquè valoren l’opinió dels seus 
usuaris i potencien la il·lustració com un mètode de generar 
idees. The Guardian és també molt innovador; per exemple, les 
converses del Brexit entre el Regne Unit i la Unió Europea les 
van reflectir en un xat de WhatsApp. Et permetia seleccionar el 
tema i enllaçar amb les notícies. El destacable és que sent un 
tema tan àrid aconseguien que el lector es llegís tota la conver-
sa. Aquest tipus de continguts fan que un mitjà destaqui sobre 
un altre. A Espanya, El País ha aconseguit una identitat visual 
molt característica. El Confidencial fa coses molt interessants, 
també. Aposten molt per la il·lustració i això és molt important. 

Però, en general, a Espanya, gairebé tots els diaris ens hem 
quedat en el mateix sentit de la part visual. Tots els dies dissen-
yem el mateix però hi ha moments en què fem una cosa diferent 
i fa que el visual es converteixi en el cor del producte i que el 
lector consideri que val la pena. (Fotos: UMH)
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Es presenta l’estudi de dBi sobre 
l’Impacte dels Mitjans en les recerques
Per Alfonso Salafranca, expert en Data Science / Data Busi-
ness Intelligence

Si inverteixes en publicitat, és probable que més d’una vegada 
t’hagis preguntat com les teves accions offline afecten a l’entorn 
digital. Quin impacte tenen les teves campanyes de televisió, 
ràdio o exterior en l’activació de recerques en línia? Quines di-
ferències de comportament es detecten segons el sector? O 
segons el tipus d’anunci o la seva durada?

L’estudi de Havas Group, a través de la seva unitat de Data 
Business Intelligence (DBI), dóna resposta a aquestes i altres 

preguntes a través d’un estudi innovador que per primera ve-
gada analitza un gran volum de dades, mitjançant tècniques de 
modelització i Machine Learning. Parlem de més de 7.800 mi-
lions de recerques i 75.000 keywords analitzades, amb la crea-
ció de prop de 1.000 models matemàtics... i que abasta més 
de la meitat de tota l’activitat publicitària realitzada a Espanya 
(segons dades d’Infoadex).

Pas a pas: Per què es va plantejar aquest estudi?.- Per ex-
plicar la història d’aquest projecte, cal retrocedir en el temps. 
Tradicionalment, aquest tipus d’estudis se solen desenvolupar 
a partir de la informació d’un client específic, amb l’objectiu 
d’analitzar la seva situació i obtenir conclusions concretes per a 
la seva marca. No obstant això, en aquesta ocasió, vam partir 
d’un enfocament diferent.

A l’equip de Data Scientists de dBi li van presentar el repte 
de donar resposta a una pregunta clau per a qualsevol pro-
fessional del Màrqueting: Com l’activitat en mitjans repercuteix 
en l’entorn digital? L’objectiu no era obtenir una visió en detall 
d’un sol anunciant, sinó que es pretenia aconseguir resultats de 
mercat que facilitessin una comprensió profunda de l’efectivitat 
publicitària.
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En aquest sentit, es va considerar que el nombre de cerques re-
alitzades a Internet (dels productes anunciats) i, en concret, en 
el cercador de Google per la seva alta penetració a Espanya, 
representava un bon indicador de l’interès generat prèviament 
per la publicitat en mitjans i de les sinergies entre el on i offline. 
Era a més una dada pública i, per tant, per mesurar l’impacte 
dels mitjans es va acabar utilitzant aquesta mètrica.

Metodologia: Com es va fer?.- L’estudi es basa en l’aplicació 
de tècniques de modelització jeràrquica que permeten quantifi-
car a gran escala la relació entre l’activitat dels mitjans tradicio-
nals i l’activació de cerques en línia . D’aquesta manera, s’han 
pogut mesurar els efectes a curt termini, fins a 3 setmanes des-
prés del primer impacte publicitari.

Durant el procés d’anàlisi, s’ha treballat amb dades d’Infoadex 
(per conèixer la inversió), Kantar Media (per al mesurament 
d’audiències) i Google (per saber el volum de cerques) extrets 
durant un període de 4 anys de històric . A més, s’han tingut en 
compte estacionalitats (Setmana Santa, Black Friday...) o al-
tres variables secundàries que tindrien un impacte diferent per 
sectors.

Finalment, l’estudi examina un total de 18 sectors clau del mer-
cat. Hi ha sectors en què la publicitat es reflecteix en altres mè-
triques i les recerques no reflecteixen la resposta (per exemple, 
la majoria de productes de neteja o les begudes), de manera 
que com a criteri s’han exclòs de l’anàlisi.

Conclusions: Què podem afirmar?.- Aquesta anàlisi, a més 
d’aprofundir en la sinergia existent entre on i offline, trenca amb 
falsos mites del sector respecte a l’eficiència d’accions concre-
tes en mitjans. Quins resultats podem extreure? A grans trets, 
aquí hi ha les tres principals conclusions:

• En tots els sectors estudiats hem constatat que hi ha una gran 
influència dels Mitjans a la generació de més cerques, variant 
significativament per sectors. Una xifra que, per exemple, arriba 
fins al 70% en l’àmbit de la salut.

• Eficiència dels mitjans. Tots els mitjans estudiats tenen una 
influència important sobre el comportament del consumidor 
sent la televisió el més eficient, causant gairebé el 70% de les 
cerques en línia degudes a l’efecte de la publicitat en mitjans.

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

• Diferències notables entre marques. L’eficiència dels mitjans 
en les marques digitals és gairebé el doble que en les no di-
gitals. No obstant això, en les marques mico mitjà, és a dir, 
aquelles empreses que concentren la seva inversió en un sol 
mitjà, és menor.

L’estudi també inclou un apartat on es tracta en profunditat 
l’impacte dels anuncis de televisió analitzant diferents factors 
qualitatius (posició de l’anunci, durada, dia d’emissió, etc.). 
Entre altres conclusions, l’equip de dBi ha detectat diferents 
comportaments i efectivitat entre els dies laborals i els caps de 
setmana.

Tornant a la pregunta inicial que va impulsar el desenvolupa-
ment d’aquesta anàlisi, influeix l’activitat en mitjans en el com-
portament digital dels consumidors? Ara estem en disposició 
de respondre sense cap mena de dubte i avalats per un gran 
volum de dades a aquesta qüestió: és innegable que hi ha una 
gran afinitat entre les accions offline i el món digital.

De fet, les dades de l’estudi ens indiquen que les tradicionals 
fronteres entre els mons on i offline són més difuses del que es 
pogués pensar, trencant amb creences arrelades en el sector 

de la difícil connexió que hi ha entre l’activitat publicitària tradi-
cional i la recent , i alhora creixent, inversió en mitjans digitals.

Amb els resultats obtinguts, l’informe acaba responent a pre-
guntes que ens hem fet sempre sobre el funcionament de la 
publicitat, aportant coneixement sobre les diferències que hi 
ha en l’eficiència de la nostra inversió diferenciant per tipologia 
de marques i baixant, en el cas de TV, a les característiques 
dels anuncis. Aquest estudi s’ha realitzat amb la col·laboració 
d’Alfons Salafranca, Raquel Ortega, Ana Ayuso, Andriy Tka-
chenko, Pedro Manuel Gea, Raquel González i Nadia Clavero.
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La caiguda de la publicitat digital que 
s’apunta suposa un punt d’inflexió 
Per Miguel Ormaetxea / Media-Tics 

 

La revolució digital porta ja més de 20 anys i ha estat un desas-
tre per a molts sectors com els mitjans de comunicació. Aquests 
han estat en general molt maldestres i reticents davant el canvi, 
perquè durant dècades han estat instal·lats en una posició de 
privilegi econòmicament robusta i amb una influència social i 
política desmesurada. Ara aquests grans paquebots semides-

arborats hauran d’enfrontar-se a una nova i dura tempesta. 
Els ingressos per publicitat digital, que creixien d’any en any, i 
que almenys compensaven en part les caigudes en facturació 
i difusió, donen signes de perillosa decadència. És el moment 
de replantejar de dalt a baix, encara que sigui amb retard, les 
estratègies. Perquè el futur que emergeix per al negoci de la 
informació no té absolutament res a veure amb la perspectiva 
fins ara dominant.

“Si vols canviar les coses, has de trencar les coses”, era el 
principi dorsal per fer front a la disrupció digital . En molts sec-
tors hi havia un dèficit estructural de cultura innovadora. Els 
editors d’informació estaven entre els més conservadors, i els 
espanyols se situaven en les posicions de cua. Com ve repetint 
Enrique Dans, destacat professor d’innovació, les empreses so-
len tenir un enemic comú anomenat isomorfisme. Totes les em-
preses d’un mateix sector obeeixen a un mateix patró. És molt 
difícil demanar a les persones que treballen en un negoci que 
siguin innovadores si les empreses que les fan servir sempre 
han fet les coses de semblant manera. I encara és molt més di-
fícil aconseguir èxits quan els directius, acomodats en les seves 
posicions de privilegi, solen ser els més reticents al canvi, per 
més que prediquin una i altra vegada la necessitat d’innovar. 
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Cal dir que dirigir una empresa veritablement innovadora és un 
mal de cap de primer ordre, arriscat, fosc i sense final visible. 
Un horitzó que pocs gestors afrontarien de front i amb rigor. La 
revolució tecnològica va tan ràpida, és tan disruptiva i és tan 
difícil de preveure, que molts directius prefereixen pensar en 
jubilar-se, abans d’endinsar-a navegar aquest tsunami.

Crida l’atenció que, en aquest context, els màxims responsa-
bles econòmics de les grans editorials espanyoles segueixen 
sent pràcticament els mateixos , mentre desmantellen redac-
cions i escapcen directors un darrere l’altre.

Els diaris, en general, segueixen amb els mateixos esquemes , 
barrejant les notícies pures i dures, amb la informació de fons, 
amb l’anàlisi i amb l’opinió. Així ens trobem que els diaris coin-
cideixen en un 80% en la seva principal oferta informativa del 
dia , que al seu torn coincideix amb les televisions i les ràdios. 
No té cap sentit que les primeres pàgines dels diaris agonit-
zants obrin les seves edicions amb notícies que s’han quedat 
obsoletes en el mateix moment de ser impreses. Però persis-
teixen una i altra vegada, fent el ridícul als quioscos, perquè no 
han entès el veritable sentit de la revolució digital. La notícia 
pura i dura és una ‘commodity’ de cost i preu zero, tractar de 

cobrar per ella en les seves edicions digitals és el súmmum 
de l’absurd. Les edicions digitals dels diaris segueixen sent un 
transsumpte del mateix esquema d’idees que ha persistit en els 
mitjans durant dècades.

En els digitals purs, la situació no és molt diferent. També re-
produeixen inconscientment els esquemes del món analògic , 
afegint-li més quantitat, més sensacionalisme, més groguisme 
a la recerca d’ una competició pels visitants únics mensuals que 
ha resultat ser una ruïna , però en la qual encara persisteixen.

Ara ens trobem davant d’una situació amb canvis radicals. 
D’una banda, el duopoli Google-Facebook està absorbint la im-
mensa majoria de la publicitat digital , deixant que els editors 
es reparteixin les engrunes. I arriben nous actors com Amazon, 
Apple, Alibaba, Baidu i Tencent. Els editors tradicionals, però 
també els digitals, han trigat molt de temps a adonar-se de la 
trampa, de la seva pèrdua gravíssima del control dels seus con-
tinguts, i de la seva ruïna imminent.

“Ha arribat l’hivern per a una nova generació de companyies de 
mitjans digitals”, afirmava recentment Financial Times. Algunes 
de les estrelles rutilants dels digitals purs d’èxit comencen a 
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donar-se de cara amb la dura realitat d’haver arribat a un sostre 
en les seves audiències ia un punt d’inflexió en els seus ingres-
sos digitals. El diari britànic cita BuzzFeed, Vox Media, Vice 
Media i Mashable entre els damnificats.

Hi ha hagut un cec optimisme sobre el creixement sense conte 
de la inversió en publicitat digital , que generalment s’ha man-
tingut per sobre dels dos dígits en els principals mercats. Es-
tem parlant d’una xifra d’uns 60.000 milions de dòlars als Estats 
Units, el doble del que s’ha invertit en paper, televisió i ràdio 
junts. Tot sembla indicar que la tendència es revertirà durant els 
propers anys. La tragèdia està apuntada en una enquesta entre 
més de 2.000 anunciants en diaris locals, el que porta al guru 
Gordon Borrell a portar-nos el vaticini que “el final del digital és 
a prop”. Les xifres són d’una eloqüència devastadora: la publici-
tat digital va créixer el 33% en l’any 2015 als EUA, però només 
el 6,2% l’any passat, es vaticina que serà del 5,9% el 2019, de 
l’1,4% el 2020 i del -1,4 % el 2021. A l’any següent caurà un 
altre 1,5%. Qui tingui ulls que miri.

Doncs la publicitat digital no era el camí
La inversió digital en mitjans locals nord-americans caurà de ma-
nera progressiva durant els propers anys i arribarà xifres negati-

ves en 2021. Era la gran aposta dels mitjans per sobreviure. I a 
sobre vénen corbes encara més grans que Google i Facebook.

Si hi ha uns mitjans que han pogut sobreviure al tsunami digital, 
eren els locals. Perquè tot i l’empenta de Facebook i Google, que 
ofereixen la possibilitat d’apuntar específicament al client ideal, 
al final la premsa local és la que manejava la veritable influència 
de determinades poblacions de petit i mitjà tamany . Per això la 
migració dels mitjans locals al digital era la història d’èxit defini-
tiva, el model a seguir pels grans per assegurar un futur mancat 
de paper. El sostingut creixement de la inversió durant dues dè-
cades convidava a l’optimisme, En no haver sostre a la vista. 
El creixement, de fet, superava el 22% anual als Estats Units. 
Però tot això podria estar enfonsant com un castell de cartes, 
justament en el moment en què Facebook i Google són més con-
testades que mai i oferien un petit respir en forma de nous subs-
criptors. Spoiler : aquí estarà la clau definitiva fins a nova ordre.
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Tot i que la publicitat digital ja representa més de la meitat del 
total gastat en publicitat local als Estats Units, amb una xifra 
d’uns 60.000 milions de dòlars (el doble que l’invertit en paper, 
televisió i ràdio junts), la tendència sembla que es va a revertir 
durant els propers anys . Es passarà d’un creixement del 33% 
el 2015 al 6,2% de l’any passat. Per 2018 es preveu un aug-
ment del 12,7%, en un repunt que no és sinó el pròleg del que 
s’acosta: creixement del 5,9% el 2019, de l’1,4% el 2020 i del 
-1,4% en 2021. en 2022 caurà un altre 1,5%. La tragèdia està 
servida, perquè aquestes dades vénen apuntalats per les con-
clusions d’una enquesta a més de 2.000 anunciants en diaris 
locals que cita Gordon Borrell en el mateix article en què vatici-
na que “el final del digital està a prop”: van qualificar l’efectivitat 
de la publicitat digital similar a la del paper, i mentre que dos 
terços van assegurar que incrementarien el seu pressupost per 
al digital, un 10% va dir el contrari: ho faran per al paper.

No era una tempesta, és un huracà
Durant els últims anys hem parlat de “tempesta perfecta” per 
referir-nos a la malvada coordinació de crisi econòmica (amb 
massives retirades d’inversions per part d’anunciants que van 
deixar de tenir clients per als seus productes), transformació di-
gital i canvi d’hàbits dels usuaris (moltes vegades per culpa dels 

mitjans, al regalar a Internet el que pretenen cobrar al quiosc 
amb preus cada vegada més elevats). De fons, l’aleteig de les 
xarxes socials com a canal de comunicació i la derivació del 
model: les fake news. Encara que això últim ha estat un gran 
punt d’inflexió, a embrutar la imatge dels monarques absoluts 
de la publicitat digital (Google i Facebook) i convertir en refugi 
contra la mentida a les capçaleres de tota la vida. Encara que 
sigui en paper. Ara podem veure que allò només era una tem-
pesta localitzada derivada d’un huracà que abasta molt més.

Lamento comunicar a aquells editors que ja estiguin destapant 
l’ampolla que el futur tampoc no és del tot favorable. En primer 
lloc, serà complicat derivar als actuals lectors de la versió gratis 
a la Xarxa a models de pagament, més quan estan/estem acos-
tumats a picar entre diferents capçaleres. Aquí és on entraria 
en joc el Netflix dels mitjans que encara no arriba. En segon 
lloc, l’aparent edat xapada en or (que no daurada) que semblen 
encarar els mitjans en paper no és més que un miratge, l’últim 
cartutx d’una indústria que ha de reconvertir-se cap a un model 
més basat en el suplement Ideas que al 20 Minutos que has lle-
git aquest matí si vol tenir algun paper en el futur. En tercer lloc, 
l’ensopegada de Google i Facebook serà simplement això, i no 
una caiguda com la que anhelen molts mitjans tradicionals. I en 
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quart lloc, i no menys important, el veritable repte que arriba: 
els nous participants. 

Menysprear a Amazon, Apple, Alibaba, Baidu, Tencent i totes 
aquelles companyies amb productes d’Intel·ligència Artificial a 
les seves mans (com el Watson d’IBM) no només portarà els 
mitjans al profunditats del pou que encara no coneixen, sinó 
que demostrarà que només l’ésser humà és capaç d’ensopegar 
dues vegades amb la mateixa pedra. I ells, al contrari que Goo-
gle i Facebook, si cauran. El futur dels mitjans no està en la 
publicitat, sigui en paper o en digital, sinó en les subscripcions. I 
només canviant l’irracional model actual es podrà trobar una via 
d’ingressos constant i suficient per finançar el periodisme, el ve-
ritable objectiu de tot això tot i que encara no ens hàgim adonat. 
Igual que seria ridícul haver de pagar una quantitat per veure 
la FOX, una altra per veure AXN, una altra per veure National 
Geographic i una altra per veure Canal Hollywood, aviat ens 
semblarà absurd haver de pagar una quantitat per llegir El País 
i una altra per llegir El Mundo (o almenys hauria de semblar-nos 
absurd abans que l’hi sembli a alguna de les gegantines i imba-
tibles companyies abans esmentades). Encara estem a temps 
de no perdre el segon tren.

Un exemple prou clar: els diaris espanyols 
Dels 34 milions d’euros que van facturar al desembre les sis 
principals capçaleres, només 11,5 van arribar per la via digi-
tal. El desfasament també es nota en les audiències: 548.012 
exemplars en difusió davant 81.900.000 d’usuaris únics. Els sis 
principals diaris espanyols (El País, El Mundo, ABC, La Razón, 
El Periódico i La Vanguardia) van ingressar 23 milions d’euros 
per publicitat en les seves versions impreses durant el desem-
bre de 2017. Aquell mateix mes van ingressar 11,5 milions per 
publicitat digital. En total, 34 milions d’euros dels quals només 
un terç va arribar via Internet. En paral·lel, aquests mateixos 
diaris van difondre 548.012 exemplars, mentre que els seus 
webs van fregar els 82 milions d’usuaris únics. És a dir: les 
edicions en paper van facturar el doble que les digitals tot i 
tenir el 0,66% de l’audiència total segons difusió o el 4,17% se-
gons lectors (es calcula que van vendre uns 300.000 exemplars 
aquest desembre passat).

Aquestes dades demostrarien que la publicitat en paper segueix 
sent el principal salvavides dels mitjans espanyols, malgrat el 
ben posicionades que puguin estar les seves edicions digitals.
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L’ofici d’entrevistar
Per Fernando Aramburu / El Mundo

Fins i tot un nen sap fer preguntes, però no tothom serveix per 
entrevistar. Una entrevista no és un interrogatori. Vostè, escriu 
a mà o amb ordinador? Vostè, a quina hora s’aixeca als matins? 
A l’entrevistat no se li tiren les preguntes, com el gos obedient la 
pilota o el pal, perquè corri i les retorni respostes. L’entrevistat 
potser ha dormit malament l’última nit, o és introvertit, o camina 
a voltes amb el testament des que fa uns dies el van trucar 
per telèfon de la clínica oncològica. Així que per encoratjar-li 
una disposició propícia, contrarestar la seva possible inclinació 
a l’abstracció i animar-lo a que subministri respostes interes-
sants, convé trobar-li el punt humà precís. Amb aquesta finali-
tat, l’entrevistador no farà mal a escollir un tracte que s’adeqüi 
a la personalitat de l’entrevistat, sense que això signifiqui que 
hagi de clavar-li a la cara, cada dos per tres, unes pinzellades 
de mel. No hi ha adulació més elegant que la que no es nota. 
Sovint n’hi ha prou amb formular les preguntes amb gest rialler. 

 

Me’n recordo d’un entrevistador desganat. Mai m’he tornat a 
trobar amb un periodista que em mostrés tan a les clares la 
poca estima que jo li mereixia. No es tractava d’un assump-
te personal. De fet, acabades les dues entrevistes que em va 
fer, separades l’una de l’altra per un lapse de dos anys, es va 
quedar en ambdues ocasions xerrant una estona amb mi ami-
gablement. Més tard vaig esbrinar que altres de la meva con-
dició, escriptors en aquell temps novells, havien tingut amb ell 
una experiència similar. Aquest assalariat del periodisme cul-
tural li agradava criticar el seu propi diari. Barrejar l’obligació 
amb la queixa és un costum bastant estès en el gremi referit. 
L’home venia d’entrevistar no sé qui, ara estava amb mi a la ca-
feteria d’un hotel madrileny i unes hores més tard havia d’anar 
a una cosa de Pérez-Reverte. Massa enrenou i, total, ¡per al 
que paguen! El meu llibre de sis-centes i escaig pàgines se 
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li devia entollar, no sé, un desvergonyiment, una provocació, 
potser una bufetada a la galta de la seva dignitat. A més, no 
l’hi havien enviat fins aquest mateix matí. Com a prova d’això, 
em va mostrar un exemplar visiblement intacte. O sigui, que 
el periodista queixós venia per ordre del cap a entrevistar-me 
sobre el contingut d’una novel·la que no havia llegit. I, a sobre, 
m’assenyalava, fent un jeme, el poc espai que de segur li ana-
ven a concedir al diari. Encesa la gravadora, em va preguntar 
de què tractava el meu llibre. Dos anys després es va repetir, 
gairebé idèntic, l’episodi. 

La desgana, com el badall, es contagia amb facilitat. Si al diari 
de torn no es treballa amb fonament, si a la pàgina de Cultura 
només es preveu un racó per a l’entrevista, si l’entrevistador no 
s’ha llegit el llibre i en conseqüència només pot fer preguntes 
generals, amb quina finalitat s’ha d’esforçar llavors l’entrevistat? 
Pel que fa als honoraris, a l’entrevistat ni tan sols li paguen 
malament. Simplement no li paguen. Tot i que el noranta per 
cent del text resultant sigui procedent de la seva cacumen, qui 
cobra és l’entrevistador. L’entrevistat ha de conformar-se amb 
els possibles efectes promocionals de l’entrevista. Que potser 
hi hagi qui pensi que hauria de pagar per sortir a la premsa.

Al desganat li va prendre el relleu l’atenta i laboriosa. O n’hi 
hauria prou dir la professional? Per una vora del llibre, motiu 
de l’entrevista acordada, apuntaven diverses tires de paper. 
L’exemplar mostrava les marques inconfusibles del grapeig 
causa de la lectura. L’entrevistadora va col·locar sobre la taula 
uns folis esquitxats de preguntes i anotacions, algunes d’elles 
enllaçades amb línies que culminaven en el seu corresponent 
dibuix en forma de punta de fletxa. 

Abans de posar en marxa la gravadora, la periodista va tenir la 
deferència de comunicar-li a l’autor la seva impressió favorable 
sobre el llibre. Mentida piadosa? Jo diria que la bona educació 
troba motius d’elogi fins a la flor més torta. La periodista va 
donar a entendre a l’entrevistat que no havia acudit a la cita 
portada només per l’obligació de complir una tasca d’encàrrec, 
sinó que la movia així mateix una raó complementària d’interès 
personal. Va esmentar certs passatges de l’obra que li havien 
cridat l’atenció o li havien causat una impressió especial. No va 
ocultar que havia estat reunint dades sobre l’autor a internet. 
En suma, havia preparat a consciència l’entrevista.

En aquestes ocasions, s’encén una alarma positiva en la cons-
ciència de l’entrevistat. Una reacció immediata el persuadeix 
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a no deixar sense correspondència l’esforç dut a terme per la 
persona que es disposa a fer l’entrevista. S’aplica per tant a 
facilitar-li la tasca, així com a oferir-li respostes, si no saga-
ces, almenys meditades i sinceres, demostrant-li que es pren 
seriosament la conversa i que ell no hi és per despatxar amb 
quatre trivialitats un de tants enfarfecs que li ha encolomat la 
seva editorial. Comprèn que, igual que ell, l’entrevistador també 
desitja quedar bé amb el possible lector, a més de amb els seus 
superiors.

Les entrevistes guarden certa semblança amb el ball en pa-
rella. Si no hi ha harmonia en els passos, si els dansaires no 
congenien o no es mouen al ritme de la mateixa música, la 
temptativa difícilment conduirà a un resultat que complagui a 
ningú. L’excessiu retraïment de l’entrevistat, la seva naturalesa 
d’home afligit d’enuig crònic, la seva mortal arrogància i altres 
trets propis dels caràcters insuportables faran impossible una 
conversa fluïda. 

L’entrevistador és altres vegades el responsable principal del 
fracàs de l’entrevista. Les raons poden ser variades. Ja han 
estat citats a dalt el desinterès o la manca de preparació. Hi ha 
entrevistadors que no trien un titular idoni ni per casualitat i els 

que de totes totes s’entesten a induir a l’entrevistat a pronunciar 
certa frase de titular que ells porten ordida. Els que en trans-
criure les intervencions gravades o simplement anotades a tota 
velocitat en un quadern atribueixen a l’entrevistat paraules que 
aquest mai va dir ni diria. Els disposats a posar la traveta dialèc-
tica que desencadeni l’escàndol o la polèmica. Els que intenten 
prefixar el biaix ideològic de les respostes. Els que mantenen 
algun greuge amb l’editorial de l’entrevistat i busquen venjança.

L’ofici d’entrevistar no consisteix tan sols en fer preguntes en-
caminades a aclarir un cas. Per això ja hi ha les comissaries de 
policia. Entrevistar és treure a ballar verbalment a un interlocu-
tor, i portar-lo i portar-lo, i que col·labori de bona gana en els 
diferents passos i figures. Saltirons els dóna qualsevol. Ballar, 
el que es diu ballar, ja és una altra cosa, segons m’han dit.
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