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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.
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L’equip de l’AMIC us desitja unes 

BONES VACANCES! 

Us informem que les nostres oficines 
romandran tancades del 6 al 19 d’agost

amic mitjans d’informació
i comunicació

El proper número d’El Butlletí sortirà el 7 de setembre 
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Periodisme constructiu: una cura per 
a la desvinculació del lector?
Per Christian Jensen, professor associat Universitat de Copen-
hagen / Journalism

El periodisme constructiu  experimenta un augment del compro-
mís tant del públic com de la premsa, motivat per la necessitat 
de solucions per a la fatiga de les notícies del consumidor o el 
rebuig total.

Un panell de notícies amb ponents que executen una sèrie de 
projectes constructius, moderat per Seán Dagan Wood, editor 
de Positive News, comparteix experiències dels aspectes ne-

gatius de la nostra pràctica periodística actual i els beneficis 
potencials d’un enfocament més constructiu.

Al superposar amb  solucions el periodisme, el periodisme 
constructiu pretén centrar-se en els aspectes més positius de 
les històries que es tracten. Lluny de significar que els perio-
distes haurien de distingir els problemes a favor de la pelussa, 
aquesta pràctica pretén presentar una visió més completa i més 
acurada a més de ressaltar solucions als problemes que desta-
ca a l’agenda de notícies.

Tot i ser un concepte relativament nou, el periodisme construc-
tiu ha anat guanyant tracció en el periodisme de nínxol i en 
els cercles d’activistes des de principis dels anys noranta i en 
l’organització generalitzada més gran dels darrers anys.

Exemples directes inclouen la sèrie Upside de The Guardian, i 
diversos projectes de la BBC  com la sèrie World Hacks, però 
també van més enllà d’una adopció més general a tot el sector.

Tom Colls, periodista sènior amb World Hacks, BBC World Ser-
vice va compartir que, tot i que no s’ha convertit en una política 
oficial dins de l’organització, han tingut bastants seguidors “co-
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pejant els tambors” sobre el periodisme constructiu i “ha anat 
creixent lentament”, veient més projectes i peces puntuals al 
llarg dels anys en tota la gamma de punts de venda de la BBC. 
Això respon al “si sagna, condueix”, el bombardeig de notícies 
enfocat a tragèdies, el nostre mitjà ha vist dominar el món de la 
informació últimament.

Mark Rice-Oxley, cap de projectes especials de The Guardian, 
va destacar que és important que els periodistes s’adonin “no 
som només un mirall per a la societat, com molts es descriurien 
com a periodistes”. “Formem la societat, de vegades augmen-
tant coses horribles, com ara la cobertura del suïcidi alimentant 
els efectes de la imitació”.

Això podria portar a “fatiga de notícies” o aversió, i un contingut 
més constructiu pot ser una necessitat de mantenir als lectors 
compromesos, especialment públics més joves, va suggerir Julia 
Migné, cofundadora de  INKLINE. “És gairebé un rebuig del model 
tradicional. Sobretot en els últims anys, m’ha  fatigant veure la ne-
gativitat constant i potser senti que preferiu no llegir les notícies”.

Jodie Jackson, autor i investigador; explora aquest aspecte psi-
cològic del compromís de notícies en el seu nou llibre  “Vostè 

és el que llegeix” , un tema amb el qual va participar després 
d’abandonar la notícia per l’efecte depriment que tenia sobre 
ella. Considera que el periodisme constructiu és una forma de 
prevenir aquest desacord amb les notícies: “La gent pensava 
que la meva decisió de deixar de veure les notícies era feble, 
ingenu, ignorant, extrema o que potser era una falla d’alguna 
manera. Però després d’una dècada d’investigació, em va que-
dar clar per a mi que potser era la indústria la que en tenia la 
culpa”. Oferir més esperança i optimisme a través de continguts 
enfocats a solucions, com a complement a la notícia habitual és 
“al contrari de la ingenuïtat”, va argumentar.

El panell va acordar que aquesta no serà una tasca fàcil, que 
no hi ha solucions ràpides a problemes complexos i amb recur-
sos limitats, el periodisme constructiu pot ser l’originen d’un fort 
augment de la venda pels editors de mitjans de comunicació. 
Però també van trobar uns quants avantatges per a les redac-
cions a través dels seus diferents enfocaments per al periodis-
me constructiu.

El compromís de l’usuari amb històries constructives és supe-
rior a la mitjana i sovint es troben entre les peces més compar-
tides. Són classificats més digeribles i els  lectors passen més 
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temps amb ells. Són populars entre els lectors joves i dones, i 
aparentment tenen seccions de comentaris molt boniques.

Seán Dagan Wood ha observat notícies constructives “des-
enganxades” durant els últims anys; Jackson atribueix aquest 
canvi a què els consumidors de notícies tornen a ser més cons-
cients i crítics i que vulen participar.

Si els punts de venda tradicionals no aporten històries més 
constructives al públic, els lectors poden trobar una manera 
d’omplir aquesta demanda de forma proactiva escollint altres 
punts de venda. (Gravat: enpositivo)
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Consulti tota la informació i la relació completa de salons a:
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JULIOL
ICAP 2018
23 - 27/07    
26ª Conferència Internacional de 
Física Atòmica

SETEMBRE
SMART CITY EXPO LATAM 
CONGRESS
11 - 13/09    
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Llatinoamèrica. 
Puebla (Mèxic)

GASTECH
17 - 20/09
Congrés i Exhibició sobre Gas 
i Gas liquat

GLOBAL POWER & ENERGY 
EXHIBITION - GPEX
17 - 20/09    
Esdeveniment Global sobre 
Energies

EXPOHOGAR - BCNJoya
22 - 25/09   
Saló Internacional del Regal, 
Decoració, Bijuteria i Joieria

SMART CITY EXPO JAIPUR 
CONGRESS
26 -28 /09   
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Jaipur (Índia)
COSMETORIUM
26 - 27/09    
Exposició i Congrés per a la 
Creació i Fabricació de 
Productes Cosmètics i de Cura 
Personal

ARNOLD CLASSIC EUROPE
28 - 30/09    
Esdeveniment i Exposició sobre 
Fitness i Culturisme

OCTUBRE
EFINTEC
03 - 04/10
Exposició i Fòrum de les 
Empreses Instal·ladores i Noves 
Tecnologies

LIBER 
03 - 05/10    
Fira Internacional del Llibre

BARCELONA TATTOO EXPO 
05 - 07/10    
Convenció Internacional del 
Tatuatge de Barcelona

SALÓ NÀUTIC 
INTERNACIONAL DE 
BARCELONA
10 - 14/10

CARAVANING
12 - 21/10
Saló Internacional del 
Caravaning

HEALTHIO 
16 -18/10   
Congrés d'Innovació en Salut

IN(3D)USTRY
16 -18/10   
Fòrum Global de Manufactura 
Additiva i Avançada

IoT SOLUTIONS WORLD 
CONGRESS
16 - 18/10
Congrés Internacional sobre 
Solucions IoT per a la Indústria

QATAR MOTOR SHOW 
16 - 20/10   
Saló de l'Automòbil. Doha 
(Qatar)  

AUTO RETRO
18 - 21/10   
Exposició de Cotxes i 
Motocicletes de Col·lecció 

BARCELONA MEETING POINT
25 - 28/10
Saló Immobiliari Internacional

NOVEMBRE
SALÓ DEL MANGA 
01 - 04/11
Saló del Manga i l'Anime

EXPOMINER
09 - 11/11
Saló Internacional de Minerals, 
Fòssils i Joieria

SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS
13 - 15/11
Cimera Internacional sobre 
Ciutats Intel·ligents

SMART MOBILITY CONGRESS
13 - 15/11    
Saló i Congrés sobre la Mobilitat 
Urbana

IWATER BARCELONA
13 - 15/11   
Saló Internacional del Cicle 
Integral de l'Aigua

IBTM WORLD
27 -29 /11   
Saló de la Indústria de Viatges 
de Negocis, Congressos i 
Incentius
BARCELONA GAMES WORLD
29/11 - 02/12    
Saló del Videojoc i 
l´Entreteniment Digital

OCASIÓN
30/11 - 09/12    
El Saló del Vehicle Garantit

DESEMBRE
LA CIUTAT DELS SOMNIS
27 - 30/12
El nou Festival de la Infància
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El periodisme escrit no és mort: 
els principals nadius digitals si són 
rendibles
Per Dircomfidencial

  
Molt es parla que el periodisme escrit està mort per la dificul-
tat de fer-ho rendible, fins i tot a Internet. Contínuament es fa 
esment a les necessitats de trobar nous models de negoci que 
possibilitin un augment dels ingressos dels mitjans digitals, com 
són els murs de pagament, afiliacions, subscripcions ...

No obstant això, ja hi ha diaris en línia que sí són rendibles i, en 
alguns casos, en un grau elevat: els nadius digitals.

Entre els deu primers mitjans en línia generalistes amb més 
usuaris únics d’Espanya, n’hi ha quatre que van néixer única-
ment amb edició digital: El Confidencial (és 5è), El Espanyol 
(7è), OKDiario (9è) i El Diario (10è). Doncs tres d’aquestes qua-
tre capçaleres -llevat El Espanyol- van registrar beneficis l’any 
passat. El digital de Pedro J. Ramírez estima ser rendible ja 
aquest any.

Ressalta el cas d’OKDiario, que ha arribat al  break even tot i 
comptar amb només dos exercicis complets de vida. En con-
cret, va obtenir un Ebitda de positiu de 137.000 euros l’any pas-
sat i un benefici net superior als 10.000 euros. I és que els seus 
ingressos es van disparar un 50%, a l’arribar als 4,9 milions 
d’euros.

Per la seva banda, El Diari d’Ignacio Escolar va acumular l’any 
passat un resultat d’explotació de 392.000 euros i un benefici 
net de 295.000 euros . Això gràcies a que l us ingressos van 
repuntar l’any passat fins als 4,4 milions d’euros, un 28% més .

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El mitjà digital més consolidat és El Confidencial -va néixer el 
2001- i és el que més trànsit i ingressos rep. L’ any passat va 
ser de rècord , ja que va arribar als 14 milions d’euros (+ 24%) 
de facturació i a un resultat d’explotació de 3,6 milions d’euros 
(+ 88%). El Espanyol, que va néixer el 2015 amb una gran in-
versió inicial, té previst arribar a la rendibilitat al tancament del 
present exercici,  segons ha informat Eva Fernández, conselle-
ra delegada de l’editora, durant la Junta General d’Accionistes 
celebrada el passat 16 de juny. 

I a més, es dóna la circumstància que aquests mitjans digi-
tals amb prou feines tenen passius financers de suportar. Els 
principals nadius digitals generalistes són rendibles (excepte 
El Espanyol, que ho serà aquest any) i amb prou feines tenen 
passius financers.

Situació de salut financera de la qual no poden presumir les 
grans capçaleres tradicionals, amb pesades estructures arros-
segades de la versió en paper que -de moment- fa impossible 
la seva rendibilitat econòmica.

En el cas de Prisa, la seva divisió de Premsa (El País, Cinco 
Días i AS) va registrar un EBIT negatiu l’any passat de 14,1 

milions d’euros , a causa de la caiguda del 8% dels seus ingres-
sos, que van arribar als 220 milions d’euros. D’aquesta xifra, 
48 milions d’euros procedeixen de la publicitat digital (el 21%). 
Les despeses d’aquesta línia de negoci són superiors als 216 
milions d’euros.

En el cas de ABC, va tenir un EBIT negatiu de 4,1 milions 
d’euros , amb uns ingressos de 94 milions d’euros, un 4,5% 
menys. Diferent és la situació a Unidad Editorial, on s’ha aplicat 
una severa política de retallades des que va arribar Urbano Cai-
ro a la matriu italiana de l’editor d’El Mundo, RCS Mediagroup. 
L’editora dirigida per Antonio Fernández Galiano va tenir un 
EBIT positiu de 23,9 milions d’euros l’any passat , després que 
els seus ingressos pugessin un 8%, fins als 300 milions d’euros.

Tots ells tenen un problema comú. El creixement de la publi-
citat digital (+10% en 2017, segons i2p) no compensa la cai-
guda dels ingressos per venda d’exemplars (entorn del -8%) i 
d’anuncis en paper (-6,7%); i, a més, tenen una gran estructura 
que llasta els resultats dels grans grups. (Foto: lachachara)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El Govern remodela les bases de les 
subvencions a mitjans impresos i 
digitals

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les 
noves bases reguladores de les subvencions estructurals per a 
l’edició de publicacions periòdiques en paper i mitjans informa-
tius digitals en català o aranès corresponents a 2018. La Secre-
taria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació ha 
reformulat les bases adaptant-les a l’evolució dels mèdia amb 
l’objectiu de continuar impulsant la seva professionalització, es-
timular la qualitat dels continguts i potenciar els mitjans locals, 
tal com ja va començar a fer l’any passat.

La Secretaria constata que cada vegada hi ha més empreses 
de comunicació que gestionen productes que s’expressen des 
de diverses plataformes i en diferents formats i assumeix que 
és necessari entomar aquest canvi evident i plasmar-lo en les 
convocatòries de subvencions, que tendiran al reconeixement 
de la progressiva confluència de formats. Així, vénen ajuts als 
editors per la producció de continguts en català o aranès, inde-
pendentment del seu format. Així doncs, la remodelació de les 

bases de les subvencions a mitjans impresos i digitals es pro-
dueix en el marc d’una fase “d’obligada transició”, i contempla 
diversos estímuls que busquen permetre a les empreses els 
reajustaments necessaris per tal d’abordar l’esmentada con-
fluència de formats.

En les noves bases reguladores de les subvencions a la publi-
cacions periòdiques en paper s’han incorporat noves formes 
d’ajut, aixoplugant explícitament la figura laboral dels coope-
rativistes i de col·laboradors professionals sota determinades 
condicions, incrementant el nombre de treballadors contractats 
i obrint la possibilitat de fer prevaldre categories laborals més 
enllà de la de redactor.

Altres canvis afecten el càlcul dels imports. Per una banda, s’ha 
volgut valorar l’esforç de cohesió territorial que fan les revis-
tes de pagament d’abast local i s’ha incrementat a 400 euros 
l’import fix per número editat, i per altra part s’han modificat en 
funció de la seva periodicitat i a l’alça els coeficients per exem-
plar distribuïble corresponents a les publicacions gratuïtes amb 
l’objecte d’adaptar-los a la situació creada per la davallada de 
la difusió.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Quant al contingut de redacció periodística mínim per tal de 
potenciar els continguts redaccionals, ha pujat del 40 al 45%, 
tot i que també s’afegeix l’opció d’acreditar un mínim de 65.000 
caràcters sense espais de contingut redaccional.

Així mateix, s’ha modificat el requisit exigit a les empreses pe-
riodístiques d’acreditar un tant per cent de despeses mínimes 
d’edició de continguts, que baixa del 50 al 40% (requisit alter-
natiu a l’exigència d’acreditar una plantilla mínima de de tres 
persones).

Pel que fa a les bases reguladores de les subvencions a mitjans 
informatius digitals, s’ha augmentat l’import que correspon a la 
categoria de redactor, l’establiment com a computable de la ca-
tegoria de gestor de xarxes o community manager, el reconei-
xement del personal professional col·laborador en la producció 
de continguts (per primera vegada) i l’aixopluc a les figures la-
borals dels cooperativistes.

A més, per tal de donar més pes a la professionalització dins 
el càlcul total de l’import de les subvencions, s’ha mantingut la 
tònica iniciada els darrers anys de reduir el pes relatiu del con-
cepte de difusió (nombre d’usuaris únics), mitjançant la dismi-

nució de l’índex numèric utilitzat en el seu càlcul. D’altra banda, 
s’ha volgut reforçar l’aposta pels mitjans locals amb l’augment 
de l’import en concepte de suport bàsic en aquesta categoria. 
(Font: gencat.cat)

Més d’una quinzena d’entitats, entre 
elles l’AMIC, fan costat a Jordi Borràs 
amb una campanya de micromecenatge

L’Ateneu Barcelonès 
va acollir dimarts una 
roda de premsa per 
denunciar l’agressió 
que va patir el pe-
riodista, fotògraf i 
il·lustrador, Jordi Bo-

rràs, el passat 16 de juliol, i presentar una campanya de mi-
crofinançament per fer front de les despeses del procés judicial 
a través de TotSuma. A l’acte hi van assistit representants de 
les diferents entitats que impulsen i recolzen aquesta iniciativa: 
Grup de Periodistes Ramon Barnils, Irídia, l’Ateneu Barcelonès, 
el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Òmnium Cultural, la 
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SICOM, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, Novact, Drets.
cat, AMIC, SOS Racisme, l’Associació Catalana de Professio-
nals, el Sindicat de la Imatge de Catalunya, el Sindicat de Pe-
riodistes de Catalunya, FundiPau-Fundació per la Pau, Unitat 
Contra el Feixisme i Racisme, UPIFC i Col·lectiu Ciutadella.

Per tal de poder fer front a les despeses del procés judicial es 
demana assolir uns 12.000 euros en  microdonacions a través 
de la plataforma TotSuma. Aquesta xifra és una estimació del 
que calculen serà el cost de la fase d’instrucció, la fase intermi-
tja, del judici oral, del peritatge i de la intervenció de diversos 
professionals a més dels impostos i de les despeses estrictes 
de la campanya de microfinançament. Si al finalitzar el procés 
sobressin diners, aquests es donarien a una entitat que defensi 
els drets humans. (Font: Redacció AMIC)

L’àrea de Premsa del grup Prisa va 
perdre 3,8 milions d’euros fins al juny

L’àrea de Premsa del grup Prisa -que inclou El País, Cinco Días 
i AS va agreujar les seves pèrdues en el primer semestre de 
l’any, amb un EBIT negatiu de 3,8 milions d’euros, gairebé qua-

tre vegades més que els números vermells registrats fa un any. 
Es tracta d’un deteriorament produït per la caiguda del 8,1% 
en la facturació d’aquesta divisió, que es va quedar en els 100 
milions d’euros. La font d’ingressos que més es va ressentir va 
ser la de circulació, que es va desplomar un 12%, fins als 35 
milions d’euros.

Molt menor va ser la caiguda de la publicitat -aporta 49 milions 
d’euros (-2,5%)-, fonamentalment gràcies a la millora en els in-
gressos digitals, que van pujar un 9% i ja suposen el 51% de les 
vendes d’anuncis de l’àrea de Premsa. En canvi, la publicitat 
del paper va baixar un 12%.

Prisa continua amb el seu pla d’ajust i les seves despeses 
d’explotació en l’àrea de Premsa es van contraure un 4,2%, fins 
als 101 milions d’euros. Tot plegat, el grup Prisa es va anotar 
una baixada del 4% en els ingressos, que van arribar a ser fins 
a juny de 629 milions d’euros; el benefici net es va desplomar 
un 97%, i es va quedar en només 400.000 euros. (Font: Dir-
comfidencial)
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El Independiente, InfoLibre i Henneo, 
nous agraciats en la cinquena ronda 
de finançament de Google

Google ha completat la seva cinquena ronda de finançament a 
mitjans de comunicació perquè emprenguin diversos projectes 
digitals, a través de la seva plataforma Digital News Innova-
tions. En aquesta última ronda finançarà un centenar de projec-
tes a Europa, valorats tots ells en 21 milions de dòlars. Google 
porta ja invertit fins ara 115 milions de dòlars; és a dir, encara 
queden 35 milions per repartir, ja que el pressupost total per a 
aquesta iniciativa és de 150 milions.

A mitjans espanyols han anat a parar en aquesta cinquena ron-
da 893.000 euros, a repartir entre sis projectes. Un dels projec-
tes premiats és d’El Independente, que vol començar a cobrar 
als seus usuaris, però vol fer-ho de tal manera que els visitants 
del mitjà només paguin pels continguts que els interessen; per 
a això, vol desenvolupar un CMS que personalitzi l’experiència 
de cada usuari entorn al que més valoren i després dissenyar 
un model de negoci al seu voltant.

Un altre dels mitjans que han rebut fons és InfoLibre. Si és el 
cas, utilitzaran la injecció econòmica de Google per rastrejar els 
hàbits dels seus usuaris en temps real per tal de personalitzar 
el mur de pagament per a cada lector en funció dels seus hà-
bits de navegació en el mitjà amb l’objectiu final de maximitzar 
el nombre de subscriptors i minimitzar la quantitat de notícies 
d’accés lliure.

Un dels que repeteix en la cinquena ronda de finançament és 
Henneo (Google ja li va donar suport en un altre projecte an-
terior). El grup aragonès aposta per la distribució de notícies a 
través de la veu, de manera que vol desenvolupar una plata-
forma que automatitzi la creació d’aquest tipus de continguts 
sonors. En aquesta mateixa ronda, també han obtingut finança-
ment de Google el digital Ileon.com (bot que escrigui notícies 
sobre incendis, nevades, condicions climàtiques... de forma 
automatitzada); Precept (aplicació de comprovació de fets que 
ajuda a reconèixer la veracitat d’un meme), i Civio (eines de 
transcripció de vídeos mitjançant llenguatge natural). (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Neix MásterPasatiempos, la nova 
revista d’Unidad Editorial

El grup líder de la premsa diària espanyola estrena publicació 
setmanal. Cada dijous i per un euro, el preu més competitiu 
del mercat, la revista ofereix 48 pàgines amb sudokus, mots 
encreuats, autodefinits, jocs de lògica i fins tires còmiques. 
Aquests són els ingredients de MásterPasatiempos, la nova re-
vista d’Unidad Editorial que, cada dijous des d’ahir, estarà als 
quioscos per posar a prova la perícia dels lectors. Aquesta pu-
blicació, editada a tot color, té com a principal senya d’identitat 
la varietat de les seves propostes, concentrades en un total de 
48 pàgines. 

La revista inclou, a més, criptogrames, ideogrames, reptes 
visuals i les tradicionals sopes de lletres, que de vegades es 
combinaran amb altres jocs per afegir més emoció a la seva 
resolució. I per a aquells usuaris no experimentats, la publicació 
especificarà la dificultat de cada passatemps en un rang d’una 
a quatre estrelles. Així, hi ha opcions per a lectors més avesats 
però també, fins i tot, per als nens. Un aspecte diferenciador de 
la revista pel que fa a publicacions similars és la incorporació de 
tires còmiques, cosa habitual fora d’Espanya però no aquí. En-
tre d’altres, MásterPasatiempos recull en les seves pàgines les 
aventures de Calvin i Hobbes, Dilbert, Garfield, Peanuts, James 
Bond o Jeremies, entre d’altres. I per als nostàlgics, menció 
especial mereix el personatge de Goomer, que els vinyetistes 
Ricardo i Nacho van crear per El Mundo i que avui torna als 
quioscos. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Zeta trenca les negociacions i busca 
nou comprador per a El Periódico

Les retallades de plantilla i la venda d’actius són els pilars que 
sostenen l’estratègia del Grup Zeta per obtenir liquiditat, i una 
de les capçaleres que Zeta té en venda és El Periódico. No 
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obstant això, la venda del diari barceloní no està sent fàcil. Les 
exigències d’Antonio Asensio i l’elevat preu que demana per la 
capçalera han provocat la ruptura de les negociacions que Zeta 
tenia en marxa amb grups com Vocento o Prensa Ibérica. 

Tot i voler desfer-se de El Periódico, Asensio voldria mantenir-
se com a membre del consell d’administració i rebre una com-
pensació econòmica per això, una cosa que complica encara 
més l’acord entre les parts. Indagacions com aquesta haurien 
provocat que Vocento i Premsa Ibèrica hagin abandonat la taula 
de negociació, renunciant a la compra d’ El Periódico. (Font: 
Economia Digital)

Cimera d’Impactes de Notícies Cardiff
  
Després de Londres i Manchester, aquest any Cardiff serà l’amfitrió 
del News Impact al Regne Unit. La cimera tindrà lloc el proper 15 
d’octubre, en els magnífics espais de l’Ajuntament, i ens centraran 
en el futur de les notícies locals i el compromís de l’audiència. 

Una combinació d’oradors de tot el Regne Unit, la resta 
d’Europa i més enllà, seran a Cardiff per compartir les seves 

idees i estudis de cas. Un programa àgil combinarà converses, 
presentacions i altres formats, per proporcionar la combinació 
habitual d’inspiració i d’emplaçaments que es poden fer amb la  
feina dels editors. Les sessions de col·laboració també perme-
tran a tots els assistents aportar idees i experiències pròpies. 
(Font: Pusher)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La rebaixa de l’IVA de les publicacions 
digitals xoca contra el mur txec
Per Silvia Martinez, Brusel·les / El Periódico

 
“No és una qüestió burocràtica. Això va del futur de la de la indús-
tria del llibre. És urgent”, ha urgit el ministre de finances alemany, 
Olaf Scholz. Malgrat crides com aquesta, els  ministres d’Economia 
i Finances de la UE  (Ecofin) han tornat a fracassar en el seu intent 
de tancar la proposta per rebaixar l’ IVA a les publicacions electrò-
niques, que pretén equiparar al reduït que s’aplica a llibres i diaris 
de paper. La  República Txeca s’ha mantingut en els seus tretze i 
ha tornat a vetar, per tercera vegada, una proposta que ja fa  dos 
anys es troba bloquejada a la taula del Consell.

“Estem en la bona direcció per avançar cap a una decisió en un 
futur pròxim. Estic segur que tindrem l’oportunitat a l’octubre”, 
ha conclòs el ministre austríac que presideix aquest semestre 
l’Ecofin,  Hartwig loger. L’Ecofin ho tornarà a intentar en la pri-
mera reunió de tardor a l’octubre a Luxemburg donada la nega-
tiva de Praga a canviar de posició. “Entenc que la proposta és 
molt important per a vostès i estem disposats a ser el més flexi-
bles possible en un futur pròxim”, ha avisat  Alena Schillerová.

El Govern txec considera que el moment de cedir no ha arribat. 
Praga segueix condicionant l’aprovació de la rebaixa a les pu-
blicacions digitals a l’aprovació d’una altra proposta de directiva 
per permetre als estats membres aplicar un  mecanisme gene-
ralitzat d’inversió del subjecte passiu. Aquest sistema trasllada 
la responsabilitat del pagament del proveïdor al client final i és, 
segons Schillerová, crucial perquè el seu país pugui lluitar con-
tra el frau.

“La diferència d’IVA al meu país segueix sent molt important. És 
la darrera peça de la nostra reforma fiscal i és una prioritat polí-
tica. No pot complir-se sense això”, ha insistit la txeca recordant 
que la setmana passada el govern txec va haver de superar una  
moció de confiança  per aquest tema.
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Crida generalitzada
Encara que hi ha delegacions que admeten que no estan cent 
per cent d’acord amb aquesta segona proposta han rebutjat 
l’estratègia txeca de vincular les dues propostes. “Tenim dubtes 
però ha arribat el moment de tancar un acord” sobre l’IVA a 
les publicacions electròniques, ha insistit la ministra espanyola,  
Nadia Calviño. Itàlia, Suècia, Bèlgica, Finlàndia, Luxemburg, 
França o Alemanya també han defensat públicament la neces-
sitat de tancar un acord el mateix que el comissari d’assumptes 
econòmics,  Pierre Moscovici.

“Havia de haver-se aprovat fa temps i tots en el fons hi estan 
d’acord. Cal respondre amb responsabilitat i sumar una peça 
més al trencaclosques. Cal posar fi a aquesta disposició ob-
soleta i absurda i aplicar la mateixa taxa reduïda a les publica-
cions electròniques. Cal provar als ciutadans que posem remei 
a les distorsions”, ha reclamant durant el breu debat mantingut 
per l’Ecofin.

La manca d’avenços significa que les publicacions electròni-
ques i el paper seguiran sent objecte d’una fiscalitat diferent. La 
normativa actual no permet aplicar un IVA reduït a diaris i llibres 
digitals. Això vol dir que les publicacions en línia seguiran de 

moment taxades amb un 21% d’IVA enfront del 4% que s’aplica 
a la premsa en paper. (Foto: Panamericana TV)

Els ingressos digitals superen la 
impressió per primera vegada en el 
grup Guardian
Els ingressos digitals han superat la impressió per primera ve-
gada al Guardian Media Group, propietari dels títols de The 
Guardian i The Observer, d’acord amb les noves xifres finan-
ceres de tot l’any. En el seu informe anual de l’any fins a abril 
de 2018, publicat dimarts, GMG va informar que els ingressos 
digitals augmenten en un 15% fins als 108.6 milions de lliures, 
gairebé més de la meitat dels seus ingressos totals de 217 mi-
lions de lliures per a l’any en curs, que van créixer un 1%. Els 
ingressos per impressions van ser de 107.5 milions de lliures, 
per sota dels 119.6 milions de lliures de l’any anterior.

El grup va reduir el creixement dels ingressos digitals, en part, 
a un “bon comportament competitiu en publicitat digital”. A finals 
de juny d’aquest any, el grup va dir que tenia 570.000 segui-
dors regulars de pagament, membres i subscriptors a través 
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Cada dia sentim la necessitat d’obrir-nos i relacionar-nos amb 
els altres. Això és el que ens permet avançar. Per això hem 
canviat la nostra forma de fer les coses, basant-nos en
la innovació i l’intercanvi, les idees i el progrés.
Benvinguts a una era en la qual, si tots obrim la 
nostra energia, podrem crear un futur millor.

endesa.com

El futur serà millor
si obrim la nostra energia.
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d’impressió i digital. En els últims 12 mesos ha rebut 375.000 
donacions puntuals.

L’editor va dir que això significava que més gent pagava pel pe-
riodisme tutorial que mai, i que els ingressos dels lectors repre-
senten més de la meitat dels seus ingressos totals. El 2017/18 
GMG va reportar un benefici abans d’impostos (abans d’elements 
excepcionals) de 53,2 milions de lliures, a partir d’una pèrdua de 
25,1 milions d’unitats l’any anterior. El grup ha reduït a la meitat 
les seves pèrdues, amb una pèrdua de 23 milions de lliures en 
els seus guanys (EBITDA), fins a assolir una pèrdua de 44 mi-
lions de lliures l’any passat. (Font: Press Gacette)

Reuters refreda les expectatives amb els robatori-perio-
distes.- Reuters ha anunciat que ha reenfocat seu projecte 
de crear un equip de robatori-periodistes, que escrigui articles 
partint de dades, i ara planeja desenvolupa una “redacció ci-
bernètica” híbrida en la qual en comptes de fer que els robots 
escriguin les notícies completes, es limitin a algunes frases i 
sobretot a l’anàlisi de dades i la detecció de patrons, però que 
siguin els periodistes humans els que s’encarreguin de la re-
dacció final, testimonis i context. El programa s’anomena Lynx 
Insight i pretén combinar el “millor dels dos mons”.

La idea que l’automatització de continguts i l’ús de robots no és 
encara una amenaça per al treball dels periodistes també ha 
estat assenyalada per Mathias Doepfner, el CEO d’Axel Sprin-
ger, el gegant mediàtic alemany que edita Bild i Die Welt i té 
part de The Politico. Preguntat si els robots -que l’empresa fa 
servir per cobrir partits de fubtol de lligues inferiors alemanyes- 
anaven a llevar-li el lloc als éssers humans, Doepfner va asse-
gurar: “És exactament el contrari. Ara anem a poder fer coses 
en periodisme que en els dies analògics mai haguéssim pogut 
permetre’ns”. Podeu ampliar la informació des d’aquest link. 
(Font: Radiocable)

És el pagament dels continguts 
digitals la solució de la premsa?

La crisi en els mitjans 
de comunicació és un 
fet que s’ha prolongat 
en els últims anys. Mol-
tes han estat les anàlisis 
que s’han fet per buscar 

la solució que es converteixi en una alenada d’aire fresc per 
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al periodisme a casa nostra. Una de les opcions que més es 
baixessin i que molts diaris s’han plantejat en un futur a mig 
termini és apostar pels continguts de pagament en les seves 
versions digitals.

Aquesta és una de les solucions més estudiades per sanejar els 
comptes dels principals grups editorials del nostre país. Aurelio 
Martín, vicepresident de FAPE ha analitzat aquesta opció a la 
Universitat d’Estiu per a intèrprets de diverses entitats depen-
dents del Parlament Europeu.

A la seu de l’Oficina del Parlament Europeu a Madrid, Martín ha 
descrit un panorama una mica fosc a causa de la recent crisi 
econòmica, l’adaptació dels mitjans al tsunami digital, la deriva 
a la baixa de la publicitat i de circulació, en el cas del paper, i 
l’acaparament de la mateixa per part de Google i Facebook, 
entre d’altres.

Segons la seva opinió, problemes com la desinformació que 
generen les xarxes socials o la desaparició dels editors donen 
a la indústria dels mitjans a Espanya en una situació “en què 
sobreviure és un èxit”. Continuant en aquesta línia, Aurelio Mar-
tín ha recordat que 12.000 periodistes han perdut la feina en 

l’última dècada i ha situat l’atur com el principal problema a què 
s’enfronta la professió.

En la seva anàlisi del sector, ha abordat també qüestions com 
el voluminós nombre de periodistes que hi ha a Espanya, amb 
uns 6.000 nous graduats a l’any, entre periodisme i comunica-
ció audiovisual; el paper de la dona en les redaccions, figurant 
entre els salaris més baixos, i en els llocs directius dels mitjans, 
on són clara minoria; l’augment del nombre d’autònoms, amb 
una mitjana d’ingressos que no supera els 1.000 euros al mes; 
la desinformació (‘fake news’); i l’actual situació de la premsa 
diària, la difusió ha caigut un 44% des de 2007. (Font: Prnoti-
cias – foto: IT User)

Per als editors de notícies, els altaveus 
intel·ligents són la plataforma nova i 
calenta
Els assistents de veu a casa o els parlants intel·ligents encara 
estan en la seva infància com a conseqüència d’un consumidor 
i d’ingressos, però els editors estan intensificant els seus esfor-
ços per contractar i crear contingut per a ells de totes maneres, 
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veient la ràpida taxa d’adopció d’Amazon Echo, Google Home 
i els seus familiars i el fet que la gent els estigui utilitzant més 
amb el pas del temps.

Al principi, aconseguir contingut en assistents de veu era principal-
ment el treball de les persones del producte. Igual que amb TV i In-
ternet abans que això, les empreses de mitjans només van prendre 
les seves novetats i informació actuals i la van posar a les ajudants 
de veu amb una mínima reforma. Però ara que els editors estan 
més interessats a assegurar-se que tenen una veu i una proposta 
úniques als dispositius, també estan afegint recursos editorials.

Els editors (NPR americana, New York Times, Al Jazeera, Wash-
ington Post, Bloomberg Media, etc.) ja han utilitzat l’automatització 
per convertir el seu contingut de text per als dispositius o simple-
ment prendre el seu àudio existent com podcasts i redistribuir-
los allí. Ara, juntament amb dedicar persones als dispositius, els 
editors també comencen a crear contingut específic per a dispo-
sitius, sovint més curt que els podcasts regulars i amb freqüència 
diària. El Washington Post té el seu “Daily 202” i “Retropod” que 
són curts i es creen amb parlants intel·ligents; de la mateixa ma-
nera, NPR va crear un curt i diari spinoff del seu podcast Planet 
Money anomenat The Indicator. (Font: Digiday)

Google, Facebook, Microsoft i Twitter 
s’associen a nou projecte de dades

Google, juntament amb Microsoft, Twitter i Facebook, introdueix 
el projecte de transferència de dades de codi obert, que perme-
trà als consumidors transferir les seves dades directament d’un 
servei a un altre. El projecte de transferència de dades es va 
formar el 2017 per crear una plataforma de portabilitat de dades 
de servei a servei de codi obert perquè totes les persones de 
la xarxa puguin traslladar fàcilment les seves dades entre els 
proveïdors de serveis en línia quan ho desitgin.
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Els contribuents al projecte de transferència de dades creuen 
que la portabilitat i la interoperabilitat són fonamentals per a 
la innovació. Fer que els individus puguin triar entre els ser-
veis faciliti la competència, faciliti a les persones a provar nous 
serveis i els permet triar l’oferta que millor s’adapti a les seves 
necessitats.

Què és el Projecte.- El Projecte de transferència de dades 
(DTP) és una col·laboració d’organitzacions compromeses amb 
la construcció d’un marc comú amb codi obert que pot con-
nectar qualsevol dels dos proveïdors de serveis en línia, que 
permeti una transferència de dades entre usuaris de forma in-
dependent i directa dues plataformes.

Com funciona.- El projecte de transferència de dades utilitza 
les API existents i els mecanismes d’autorització existents per 
accedir a les dades. A continuació, utilitza adaptadors especí-
fics del servei per transferir aquestes dades a un format comú i 
després tornar a l’API del nou servei.

Quins són alguns casos d’ús.- Hi ha molts casos d’ús per als 
usuaris que porten dades directament entre els serveis, alguns 
que coneixem avui i alguns que encara hem de descobrir. Un 

parell d’exemples d’aquells que volem que els usuaris volen 
avui són:

• S’està provant un nou servei
• Deixant un servei
• Còpia de seguretat de les vostres dades

Per que necessitem que els usuaris de DTP tinguin el control de 
les seves dades a la web, part d’això és la possibilitat de mou-
re les seves dades. Actualment, els usuaris poden descarregar 
una còpia de les seves dades de la majoria de serveis, però 
aquesta és només la meitat de la batalla pel que fa a moure les 
seves dades. Els objectius de DTP fan que els usuaris puguin 
transferir dades entre els proveïdors.

Per obtenir una comprensió més aprofundida del projecte, els 
seus fonaments i els detalls involucrats, El Butlletí ofereix als 
seus lectors el document complert Data Transfer Project Over-
view and Fundamentals. Només cal CLICAR AQUÍ  (Font: code-
view – infografia: thehackernews)
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Schibsted dispara un 70% el seu 
benefici a Espanya en el primer 
semestre

El negoci dels classificats digitals de Schibsted Media Group 
segueix amb la seva evolució positiva a Espanya. En el primer 
semestre de l’any, va obtenir uns ingressos operatius de 78 mi-
lions d’euros, cosa que representa un creixement interanual del 
16%. En el segon trimestre que s’acaba de tancar, la facturació 
va arribar als 40 milions, un 17% més.

Gràcies a aquest impuls de les vendes, el grup noruec va dispa-
rar el seu EBITDA un 70% a la primera meitat de l’any, fins als 
22 milions d’euros. Va contribuir a això el control de les despe-
ses, que es van mantenir en els 56 milions d’euros, només dos 
milions més que en el primer semestre de l’any passat. Segons 
la companyia, la partida de costos en màrqueting s’ha reduït 
respecte a fa un any. En conseqüència,  Schibsted va millorar 
el seu marge d’EBITDA 10 punts percentuals en un any, fins 
quedar-se al 29%. En el segon trimestre, va arribar al 32%. 
La filial espanyola va créixer a un ritme més del doble superior 
que el registrat per Schibsted, els ingressos van arribar als 936 
milions d’euros en el primer semestre, un 7,5% més.

A l’Estat espanyol, Schibsted opera amb els portals Coches.
net, Fotocasa, MilAnuncios, Infojobs, Habitaclia i Vibbo. D’ells, 
els verticals que millor comportament van tenir en el segon tri-
mestre van ser els relacionats amb el mercat dels automòbils i 
la recerca de feina. (Font: Dircomfidencial)
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La inversió publicitària gestionada en 
2017 per les agències de mitjans
Per Infoadex

L’Estudi InfoAdex d’agències de mitjans 2018 és la setzena edició 
d’una anàlisi global que observa cada any els principals subjec-
tes del sector publicitari amb els anunciants i marques per a les 
que treballen. L’estudi d’agències analitza la “inversió publicitària 
gestionada” per les agències, entenent com a tal la repercussió 
econòmica de les campanyes i accions publicitàries fetes per les 
agències en els mitjans convencionals, en termes d’inversió con-
trolada per InfoAdex en valors estimats com a reals.

Es considera en l’estudi la inversió en mitjans convencionals (televi-
sió, incloent tant a les cadenes nacionals i autonòmiques que emeten 
en obert com a les televisions de pagament, diaris, revistes, ràdio, 
dominicals, cinema, publicitat exterior i Internet) controlada per Info-
Adex i no s’inclou ni l’inversió en mitjans no convencionals ni la co-
rresponent investigació, producció, honoraris d’agències, ni tampoc 
altres conceptes d’inversió relacionats amb l’anunci o la comunicació 
comercial. Lògicament, la inversió ve sempre referida a l’àmbit esta-
tal, sense computar la que es porta a terme en mitjans internacionals

La base fonamental de l’estudi són les dades d’inversió publicitària 
controlades per InfoAdex, valorades amb la metodologia i criteris em-
prats en l’elaboració de l’Estudi Informació Índex de la Inversió Publi-
citària a Espanya 2018, que gestiona els dades publicitaris del 2017.

Agències de mitjans
S’han analitzat els comptes de 27 agències de mitjans que han 
col·laborat en l’estudi, i s’ha imputat inversió a 6.239 marques 
directes pertanyents a 2.166 anunciants detectats en el control 
d’InfoAdex. La inversió gestionada atribuïda a aquestes agèn-
cies ascendeix a 3.514,7 milions d’euros, el que representa el 
81,5% de la inversió publicitària controlada per InfoAdex en va-
lors estimats com reals l’any 2017.

Pes relatiu de les agències de mitjans participants en 
l’estudi
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Relacionem les vuit primeres agències que han col·laborat en 
l’estudi, ordenades en raó a la seva xifra d’inversió gestiona-
da en 2017, d’acord amb la metodologia d’InfoAdex: Havas 
Media, 478.266.287; Carat, 443.019.898; YMedia Vizeum, 
323.587.399; OMD, 283.781.193; Zenith, 263.294.872; 
Arena Media Comunications, 249.421.310; Mindshare, 
224.853.677; Starcom, 199.618.727.

La inversió publicitària es va estancar 
el primer semestre, segons l’informe 
i2p

En els primers sis mesos de 2018, la inversió publicitària va 
arribar als 2.291,1 milions d’euros, un 1,04% més que en el 
mateix període de 2017, segons les dades de l’estudi i2p, que 
elabora la consultora Media Hotline, a partir de les dades de la 
companyia de control publicitari Arce Media.

El mínim creixement experimentat per la inversió ha estat 
conseqüència de l’augment dels mitjans digitals (+11,13% 
fins a 320.100.000) i de les xarxes socials (+14,55% fins a 
127.200.000). Cal destacar que la suma dels dos (447.300.000) 
representa el 19,5% del total de la inversió i el 40,5% de la 
inversió en televisió, principal motor encara de la inversió pu-
blicitària. A això cal afegir que de la inversió en mitjans digitals, 
una part que s’estima significatiu (encara que indeterminada) 
la capten plataformes tecnològiques com Google o Facebook, 
de manera que el seu efecte en el conjunt del sistema mediàtic 
d’Espanya seria limitat.
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Pel que fa als mitjans convencionals, cal destacar el descens 
de la inversió publicitària en televisió (-1,10% fins 1.103,5 mi-
lions) i en els diaris (-6,26% fins 238.800.000). La ràdio, en 
canvi, ha mostrat certa fortalesa, amb una inversió que creix el 
4,17% fins 211.800.000 d’euros. 

  
 

Previsions per a l’any

  
Pel que fa a la previsió del comportament de la inversió en l’exercici 
en curs, els responsables de l’estudi i2p calculen que a final d’any 
la xifra total se situarà en 4.542,8 milions d’euros, amb un incre-
ment de l’1,29% basat, com en aquest semestre, en l’augment 
de la inversió en xarxes socials, la resta dels mitjans digitals i, en 
menor mesura, a la ràdio. La televisió, per la seva banda, experi-
mentaria un lleuger (-0,58%) retrocés. Els lectors d’aquest Butlletí 
poden accedir al document i2p de Media Hotline CLICANT AQUÍ 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Gràfics: AP i Ipmark)
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InfoAdex estima un creixement de 
la inversió del 0,6% en el primer 
semestre

La inversió publicitària en mitjans convencionals es manté es-
table. Així ho avançava dimarts l’índex i2p, que assenyalava un 
creixement del 1,04% en el primer semestre de l’any, com hem 
llegit més amunt. I així ho confirma avui InfoAdex que, per al 
mateix període, estima un creixement del 0,6%.

Segons les dades de InfoAdex, en els sis primers mesos de 
l’any el muntant destinat pels anunciants a publicitar-se a mi-
tjans convencionals s’ha situat en 2.171,6 milions d’euros, tot 
just uns 10.000 euros més que el registrat en el mateix període 
de 2017. cal recordar, però, que en el primer semestre d’aquest 
any, tant InfoAdex com l’índex I2P constataven un retrocés de 
la inversió, el primer que es produïa des de 2013.

L’informe de InfoAdex assigna a la Televisió una inversió de 
1.104,3 milions d’euros entre gener i juny d’aquest any, fet que 
suposa un descens de l’1% respecte al mateix període de 2017, 
d’acord amb les xifres donades a conèixer ahir per i2p. La inver-

sió destinada a les televisions estatals en obert ha decrescut un 
0,9%, arribant als 1.003,5 milions d’euros, el 90,9% tot el mun-
tant dirigit al mitjà. Els únics canals que han vist augmentar la 
seva inversió publicitària en aquest primer semestre han estat 
els de pagament, amb una facturació de 50,7 milions d’euros, 
un 5,8% més que en els sis primers mesos de 2017, arribant a 
una quota del 4,6% del mercat.

L’evolució per a la resta dels mitjans segueix el patró ja habitual: 
Internet es manté en el segon lloc, amb una xifra de 347.900.000 
d’euros i el major creixement percentual: un 11,7%. També han 
vist augmentar la seva facturació Ràdio, el quart mitjà per volum 
d’inversió, amb un creixement del 3,5% i 202.700.000 d’euros; 
Exterior, amb un augment del 1,2% 149.700.000 d’euros, i Ci-
nema, amb una xifra de 11,3 milions d’euros i un creixement del 
4,5% sobre el primer semestre de 2017.  

Igualment, els mitjans impresos mantenen la seva tendèn-
cia a la baixa: Diaris, tercer mitjà per volum d’inversió amb 
225.200.000 d’euros, cau un 6,2%; Revistes, amb 118.200.000, 
mostra un descens del 4,5%, i Suplements, amb una inversió 
de 12,4 milions d’euros, cauen un 6,2%. (Font: Infoadex)
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Cinc reptes de la tecnologia 
blockchain per als anunciants

  
El cost i l’augment del poder dels usuaris són dues de les 
principals preocupacions de les empreses anunciants a l’hora 
d’enfrontar-se als canvis que ja es perfilen amb la implementa-
ció de la tecnologia blockchain.

Les cadenes de blocs són gegantines bases de dades distribuïdes 
que emmagatzemen operacions, quantitats, dates i participants. 
Encara que es coneix bàsicament per les moneda digital que 
s’han desenvolupat (bitcoin, ethereum, etc.), la tecnologia block-
chain es pot aplicar a qualsevol intercanvi a Internet i ofereix grans 
avantatges: seguretat, veracitat, transparència, agilitat i eficiència.

L’ecosistema del màrqueting, igual que altres entorns, ja co-
mença a notar els seus efectes i Digilant, empresa especia-
litzada en compra programàtica de mitjans i gestió de dades, 
ha analitzat les principals inquietuds dels anunciants davant 
aquest nou paradigma.

1. Costos d’adaptació. Els anunciants no tenen clar fins a quin 
punt hauran de transformar-se a causa d’blockchain. Dubten si 
els suposarà només inversions en tecnologia o si implicarà fins i 
tot que es replantegin les seves estructures, de la mateixa mane-
ra que la digitalització de l’economia ha generat canvis radicals 
en les empreses. Amb el desenvolupament actual, més enllà de 
la creació de llocs o departaments concrets, implicaria una nova 
forma de treballar per a gairebé totes les àrees de les empreses. 
Especialment, en les relacionades amb l’ecommerce.

2. Poder dels usuaris. Les iniciatives de publicitat més avança-
des tracten de millorar l’experiència d’usuari, intentant enviar 
només missatges rellevants, evitant resultar invasiva i, alhora, 
aconseguint una major eficàcia de les accions. En aquest sen-
tit, el data dels usuaris és imprescindible per analitzar interes-
sos , conductes, comportaments, etc. amb els quals identificar 
les audiències correctes.
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Però, en el debat de qui és el propietari de les dades, blockchain 
concedeix el protagonisme a la ciutadania, separant aquestes 
dades i les aplicacions que els utilitzen. Els usuaris decideixen 
què cedeixen, a qui i a canvi de què. D’aquesta manera, els anun-
ciants tindran la capacitat de crear un perfil de client directament 
de l’usuari, obtenint tota la informació que les persones estiguin 
disposades a compartir. Això implica un canvi de les “regles de 
joc” i noves fórmules de relació entre les marques i les persones, 
afectant tot l’ecosistema del màrqueting, el que provoca que si-
gui el segon aspecte més inquietant. Pot suposar també un fre al 
poder que estan acumulant gegants d’Internet com Google, Fa-
cebook o Amazon, Oferint noves eines a companyies de menor 
grandària. Als Estats Units, Google i Facebook concentren prop 
del 57% de la inversió en publicitat digital, segons eMarketer.

3. Dubtes sobre el frau. Encara s’està reduint molt cada any, el 
frau en publicitat digital segueix sent una de les grans preocupa-
cions per a les marques. El problema afecta tant als anunciants, 
que perden grans sumes; com a les agències i grans suports 
com Google o Facebook, la reputació es veu qüestionada .

La tecnologia de cadena de blocs pot registrar el suport on es 
publica un anunci, la seva ubicació, quantes vegades s’ha vist 

i com és l’audiència que ha accedit a aquest contingut, oferint 
una major transparència al procés. No obstant això, les mar-
ques es mostren encara escèptiques fins no provar solucions 
reals que confirmin aquests bons resultats.

4. Bretxes de seguretat. Un dels avantatges de la tecnologia 
blockchain és la seguretat que ofereix. Però, tot i que no s’ha 
aconseguit desxifrar, moltes empreses expressen el temor que 
la ràpida construcció d’aquesta tecnologia de cadenes de blocs 
pugui mostrar-se fràgil en el futur i desconfien que sigui la solu-
ció definitiva a ciberseguretat.

5. desintermediació. Les cadenes de blocs, en teoria, poden 
fer innecessaris molts passos que actualment cal recórrer en el 
procés publicitari. Algunes experiències apunten a una relació 
directa entre l’editor i l’usuari, que rep una compensació econò-
mica per consumir publicitat o interactuar amb anuncis. (Font: 
Interactiva Digital)
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Anunciants globals exigeixen reforma 
de l’ecosistema publicitari digital

 
A través de la Carta Global de Mitjans -desenvolupada per la 
Federació Mundial d’Anunciants- se sol·licita que les agències, 
companyies de tecnologia de publicitat, propietaris de mitjans 
i plataformes, treballin juntament amb els anunciants per crear 
un entorn més segur, més transparent i més amigable per al 
consumidor. La carta està dissenyada per crear les condicions 
darrere d’un ecosistema de comercialització que funcioni millor 
per a les marques i els consumidors.

La Global Media Charter estableix vuit clars principis dissen-
yats per crear un millor i més equilibrat ecosistema de màrque-
ting digital, maximitzant les àrees de transparència, seguretat 
de marca, frau publicitari i visibilitat, oferint així un marc que 
les agències, companyies de tecnologia per a publicitat i pla-
taformes de mitjans haurien de complir si volen assegurar els 
ingressos publicitaris en el futur.

Els vuit principis de la Carta Global de Mitjans fan referència a 
zero tolerància al frau publicitari amb compensació per qualse-
vol incompliment. Estricta protecció de la seguretat de la marca. 
Llindars mínims de visibilitat. Transparència en tota la cadena 
de subministrament. Verificació i mesurament de tercers com 
a requisit mínim. Eliminació de problemes de “walled garden”. 
Millorar els estàndards amb la transparència de les dades. I 
prendre mesures per millorar l’experiència del consumidor.

La WFA, juntament amb les companyies i les associacions 
d’anunciants que van ajudar a desenvolupar aquesta Carta, fan 
una crida a tots els jugadors en la cadena de valor dels mitjans 
perquè treballin junts amb l’objectiu d’implementar aquests vuit 
principis. 
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Us oferim gratuïtament el document complert Global Me-
dia Charter, només cal CLICAR AQUÍ (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Ad Targeting 2018, un informe sobre 
l’orientació dels anuncis

Hi ha molts factors a tenir en comp-
te a l’hora de crear una estratègia 
efectiva d’orientació d’anuncis, in-
cloent el tipus de producte, l’oferta 
de serveis, la combinació de ca-
nals històrics i el rendiment, la dis-
ponibilitat de dades i molt més.

Com que molts d’aquests com-
ponents de la campanya estan 
avançant ràpidament al costat de 
la tecnologia digital i de la tecno-

logia, els comercialitzadors se senten frustrats amb la millor 
manera de seleccionar els canals de distribució adequats i els 
atributs de públic per a les seves campanyes. Mantenir-se al 

corrent de les tendències de canvi ràpid d’orientació publicitària 
és fonamental per aconseguir l’èxit de la campanya.

eMarketer acaba de publicar el seu últim informe sobre 
l’orientació dels anuncis, “Ad Targeting 2018.” Els temes relle-
vants inclosos en l’informe inclouen l’orientació entre disposi-
tius, les solucions de gestió de la identitat, el viatge al client i 
l’optimització de l’abast i la freqüència.

Tot i que l’informe complet només està disponible per als clients 
de eMarketer PRO, els lectors d’aquest Butlletí poden desca-
rregar-se el resum executiu fent clic AQUÍ  (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia)

Publicitat encoberta a Instagram? 
Multes de fins a 30.000 euros per als 
influencers
No cal indagar molt a Twitter o a Instagram per topar-nos amb 
un compte que aglutini a milers de seguidors. Si ens endinsem 
una mica a la galeria, trobarem alguna promoció, concurs o, 
directament, publicitat, sense que aparegui identificada com a 
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tal en la publicació. A partir d’ara, els influencers que no expli-
citin que estan anunciant una marca o producte s’arrisquen a 
multes de fins a 30.000 euros i a la pèrdua de confiança de la 
comunitat que els atorga popularitat, perquè els usuaris poden 
denunciar aquest tipus de pràctiques. Cal recordar que les xar-
xes socials no permeten, en les seves polítiques d’ús, la publi-
citat encoberta.

Instagram va intentar regular l’enorme flux de publicitat enco-
berta que es troba a la plataforma, i permet des de fa un temps 
que els influencers incloguin, en l’espai en el que normalment 
apareix la localització d’una publicació, una etiqueta que expli-
cita “promocionat per...”  i la marca per a la qual estan treba-
llant. Moltes plataformes no permeten aquestes accions, com 
reflecteixen les seves polítiques d’ús. No obstant això, molts 
influencers no inclouen aquestes dades, oferint així una sen-
sació de més gran naturalitat a l’hora de vendre un producte o 
l’experiència d’una marca. (Font: Trecebits)

El 86% ingressos de la multinacional 
Alphabet van ser publicitat de Google
Tal com recullen els comptes trimestrals de la multinacional 
Alphabet, fetes públiques aquest dilluns, el 86% dels seus in-
gressos entre maig i juny d’aquest any procedien de la publici-
tat de la seva empresa subsidiària, Google. D’aquesta mane-
ra, dels al voltant de 32.700 milions de dòlars nord-americans 
facturats en aquest període, una mica més de 28.000 són fruit 
d’anuncis en línia en alguna de les seves plataformes, com en 
el cercador Google o el navegador Google Chrome. Així, es 
manté el pes majoritari de la publicitat en els comptes de la 
companyia, ja present en els passats exercicis. Per exemple, 
aquesta proporció va ser de 85% tant en el trimestre anterior 
com al llarg de 2017. (Font: Statista.)

Concurs de mitjans digitals al País 
Valencià

Es tracta del concurs de 514.250 euros de l’Agència de Mitjans 
per a la difusió pública de campanyes de publicitat institucional 
del Districte Digital Comunitat Valenciana, Direcció General de 
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Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana SA Te-
lèfon: +34 965908090. Recepció d’Ofertes: Direcció General de 
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA Av. 
Jean Claude Combaldieu, s / n (03008) Alacant Espanya

Termini de Presentació d’Oferta: Fins al 2018.08.21 a les 14:00: 
Sent una licitació electrònica dels sobres es presentaran com 
a arxius electrònics a través de l’aplicació de la plataforma de 
contractació de l’Estat. Obertura sobre oferta econòmica: El dia 
2018.08.28 a les 11:00 hores. (Font: Programa Publicidad)

Nova campanya de l’Extra d’Estiu de 
l’ONCE.

Un estiu amb 20 milions d’euros, o millor dit, 20 millONCEs no 
és un estiu qualsevol. És “l’estiu de l’ONCE”, o com l’han ano-
menat en la seva campanya de 2018, el “VERANONCE”. Sota 
aquest joc de paraules amb el nom de la pròpia marca, gira la 
creativitat de la campanya.

La campanya compta amb un espot de 20” i una versió de 10”, 
totes dues dirigides pel realitzador Alan Masferrer amb la pro-

ductora Grayskull. Dues falques per donar a conèixer l’inici de 
la venda del cupó ( “Ja a la venda”) i altres dues de “Llança-
ment”. El mix de mitjans es completa amb digital, gràfica-punt 
de venda i xarxes socials. (Font: Control Publicidad)
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Polarr Pro, un editor de fotografies 
que val la pena instal·lar
Per Genbeta

 
Si t’agrada editar les teves fotografies i estàs fart d’eines cares i 
complicades, Polarr Pro pot ser l’opció que estàs buscant. Està 
disponible tant per Android com per iOS, però avui parlarem de 
la versió d’escriptori.

Si no la coneixes, és una genial aplicació per a Windows, ma-
cOS, Linux i ChromeOS. Té dues versions, una gratuïta i una 

altra de pagament, oferint moltíssimes funcionalitats amb un 
acabat professional, amb un disseny més intuïtiu i accessible 
que Photoshop.

És més intuïtiva i accessible que Photoshop. El millor és que 
manté la mateixa interfície en totes les plataformes, incloent en 
les versions mòbils. Això vol dir que si estem còmodes en una 
aplicació, ho estarem a la resta.

El seu disseny minimalista està molt cuidat , amb unes anima-
cions que fan que utilitzar l’aplicació sigui tot un gust. Un dels 
seus punts forts són els seus tutorials, unes “guies” que ens 
podem trobar al menú de la part dreta (té forma de brúixola).

Cadascuna d’aquestes guies t’ensenyarà a editar una foto-
grafia pas a pas, aprenent les tècniques més essencials. Per 
si fos poc, hi ha un wiki amb molta més informació i tutorials. 
Aquestes guies també ens explicaran totes les opcions dins de 
l’aplicació: exposició, balanç de blanc, soroll, màscara, etc. El 
gran dubte ara és si has de pagar o no per la versió “Pro”.

La versió gratuïta és genial, però per 20 euros tindrem accés a 
la versió professional , desbloquejant així moltes més funciona-
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litats. Text, vectors, màscares, etc. són part de la versió de pa-
gament. La veritat és que és un preu molt econòmic , comparat 
amb altres eines d’edició fotogràfica. Hi ha altres alternatives 
gratuïtes però Polarr Pro es convertirà en una aplicació impres-
cindible en el teu workflow quan aprenguis a dominar-la.

Cartoonify, l’eina que transforma una 
foto a caricatura usant intel·ligència 
artificial

Cartoonify, és un web 
inspirat en Draw This, 
capaç de proces-
sar una imatge mi-
tjançant intel·ligència 
artificial i convertir-la 
en una caricatura, 

sens dubte una eina molt divertida i interessant. Cartoonify pren 
la url d’una imatge, que puges a la web i aquesta llança un 
dibuix al millor estil d’una caricatura, i el millor de tot és que té 
com a base el QuickDraw i una xarxa neuronal que li permet 
donar-li a cada imatge un toc únic.

Mentre que Draw This fa servir Raspberry Pi, per capturar les 
imatges, Cartoonify utilitza els dibuixos que Google guarda a la 
base de dades. Però, com funciona? Aquest sistema analitza 
el què passa quan “demanes” el dibuix d’un animal com un gat 
o quan intentes pintar a una persona, més no tracta de fer una 
caricatura de la imatge. Cartoonify, identifica el contingut de la 
nostra foto, la qual pot ser subministrada per la Url o des de la 
nostra computadora. Després, aquesta web fa una anàlisi de 
l’entrada, que seria la foto que vas pujar, o la Url de la imatge. 
I en pocs minuts et donarà el resultat de la foto en forma de 
caricatura o almenys això és el que Cartoonify interpreta. (Font: 
Tekcrispy)

Torna el feed? Els internautes tornen 
als RSS per fugir dels algoritmes 

Quan fa uns anys les xarxes socials estaven en aquest moment 
daurat en què semblaven canviar-ho tot i en què tot el que feien 
semblava meravellós, hi havia una pregunta que es repetia de 
forma recurrent quan es assistia a xerrades i a congressos en 
els quals es toqués el tema dels mitjans. A qui estigués sobre 
l’escenari sempre algú del públic li acabava preguntant si els 
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feeds estaven morts ja o anaven a morir de forma imminent. La 
persona en qüestió podia respondre de moltes maneres, però 
l’essència era sempre més o menys la mateixa. Les xarxes so-
cials havien fet que els feeds de notícies comencessin a ser 
cada vegada menys rellevants.

Els feeds havien estat una manera d’accedir a les fonts 
d’informació que més interessaven als internautes de forma sen-
zilla i única. Era la manera de tenir totes les fonts que interes-
saven en un mateix escenari i poder veure els titulars ràpidament 
per sobre, abans de fer clic a aquells que es volien llegir. El que 
apuntaven aquests comentaristes en els temps primers de les 
xarxes socials és que les pròpies xarxes socials ja oferien això 
també: si s’entrava en el feed de Facebook i se seguia a diversos 
mitjans, ja es podien veure aquests continguts. I, sens dubte, 

Twitter era l’alternativa als feeds més atractiva i eficient que es 
podia imaginar. Tota la informació entrava en temps real.

Tot això feia que els feeds entressin en crisi. Com passava amb 
les newsletters, els feeds van ser desplaçats en els missatges 
dels mitjans. Tot va començar a ser un segueix-nos a Face-
book, segueix-nos a xarxes socials. Es va deixar de treballar el 
feed. De fet, el 2013 es va tancar Google Reader, el lector de 
feeds de Google. Aleshores, Feedly, un lector de feeds fins lla-
vors minoritari, va rebre una empenta en presència en mitjans i 
possiblement en usuaris.

El canvi en les regles del joc en els últims temps també podria 
tenir un impacte en els RSS i en els feeds d’informació. Aques-
tes xarxes socials que estaven posicionant-se com la millor al-
ternativa per accedir a la informació i com l’element que perme-
tia saber-ho tot en tot moment han deixat de ser tan efectives. 
Els feeds poden ser la manera de tornar a rebre les notícies 
sense que cap algoritme elimini informació i faci una feina de 
‘curator’, una cosa que cada vegada volen més persones. 

L’alternativa a unes xarxes socials que controlen la informació 
(i que fan que rebem coses que no ens interessen i que perdem 
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l’oportunitat de veure’n altres que sí) podria estar en recuperar 
novament els feeds RSS. De fet, ja hi ha qui ha tornat als feeds 
després d’haver-ho deixat, perquè permeten accedir a la infor-
mació en ordre cronològic i d’una forma més asèptica. No hi ha 
el soroll de fons del que tothom sembla que està dient i opinant 
i no hi ha cap algorisme que premiï a una cosa sobre una altra. 
(Font: Puro Marketing – foto: Xoonity)

Echobox, la intel·ligència artificial per 
publicar en línia

Echobox ha desenvolupat un tecnologia de intel·ligència arti-
ficial per ajudar els editors de continguts en línia a compartir 
els seus articles a les xarxes socials de la forma més adequa-

da. Ara, el nou servei d’intel·ligència artificial per al sector de 
l’edició de continguts en línia ha recaptat 3,4 milions de dòlars 
en una ronda de finançament liderada per Mangrove Capital 
Partners.

L’startup amb seu a Londres permet als editors “externalitzar” 
una part de la seva activitat de ciència de dades, concretament 
la relacionada amb la compartició de continguts a les xarxes 
socials. Segons la companyia, la tecnologia Echobox AI pot 
predir amb exactitud la viralitat de qualsevol article i indicar-
nos el moment exacte en què hem de publicar una història en 
particular per obtenir les majors xifres de trànsit. A diferència 
d’altres serveis d’optimització per a la compartició en mitjans 
socials, Echobox aprofita les pròpies dades i estadístiques de 
l’editor en qüestió per optimitzar més encara la seva IA de for-
ma personalitzada.

Gràcies a Echobox Social els editors poden guanyar temps i 
incrementar el trànsit procedent de mitjans com Facebook i 
Twitter al poder predir amb gran precisió quin serà el rendiment 
d’un contingut un cop compartit a les xarxes socials. Els editors 
poden, així, fer proves amb diferents titulars i imatges i Echobox 
tria automàticament la combinació més adequada per a cada 

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

xarxa social, compartint la publicació també automàticament 15 
minuts després. (Font: IA Observatorio – foto: 

Chrome ja marca tots els llocs HTTP 
com “no segurs”

Al febrer, la gent de Chrome va avisar que per a juliol de 2018 
començaríem a veure un avís de “no segur” a la barra d’adreces 
quan entréssim en un lloc web que no utilitzés HTTPS. Doncs 
juliol està aquí, i ja això és una realitat. Si bé Chrome ja mar-
cava com no segures les pàgines, l’avís era diferent, mostrava 
una icona que sempre ha passat extremadament desaperce-
but. Ara el missatge és molt més clar.

I si aquest canvi ens arriba amb Chrome 68, per quan tinguem 
Chrome 69, l’etiqueta inversa desapareixerà, és a dir, el nave-
gador de Google deixarà d’indicar que un lloc web HTTPS “és 
segur” perquè això ha de ser el normal.

Perquè importa.- HTTP és el protocol que utilitzen els navega-
dors per comunicar-se amb els servidors que allotgen els llocs 
web que visites, de manera que es pugui mostrar la informació 

a la teva finestra. Quan s’usa HTTP, aquestes dades que es 
transmeten, ho fan en text pla, és a dir, que un tercer que es 
connecti a la teva xarxa, o que tingui accés a la comunicació 
entre tu ordinador i el servidor al qual sol·licites les dades (com 
el teu ISP), podrien accedir a la informació que envies o reps. 
Quan s’usa HTTPS, aquesta informació es xifra. És el mateix 
HTTP, però SSL/TLS, protocols per enviar informació de mane-
ra segura a través d’Internet.

Aquesta decisió busca impulsar encara més l’adopció d’HTTPS 
pels endarrerits que encara no actualitzen els seus llocs. Ja el 
cercador de Google penalitza en els seus resultats a les pàgi-
nes que no l’utilitzen, i aquest avís busca no només motivar els 
administradors a millorar la seguretat dels seus webs, sinó a 
informar millor els usuaris de la manca de seguretat al visitar 
una pàgina. (Font: Genbeta)
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Antonio Rubio i Carmela Rius 
destaquen la importància d’adaptar el 
Periodisme a les noves tecnologies
Per Escuela Unidad Editorial / El Mundo

  
L’auge dels mitjans de comunicació digitals fa necessari que 
el periodista hagi de adaptar-se als nous temps i conèixer tot 
tipus d’eines que permeten millorar les informacions i fer-les 
més atractives per les seves audiències. Però tampoc cal obli-
dar la base i el fonament del coneixement periodístic que ha 
de tenir qualsevol professional dels mitjans i que ha propiciat 
el que molts periodistes siguin, avui dia, referència informativa 
indiscutible.

La formació és, sens dubte, una de les claus indispensables 
per poder fer de la teva passió, la teva professió. El director 
del Màster d’El Mundo, el Màster Oficial en Edició Producció 
i Noves Tecnologies Periodístiques, i periodista d’investigació, 
Antonio Rubio, i la periodista especialitzada en noves narrati-
ves, Carmela Rius, professora del programa, coincideixen que 
el coneixement i la base periodística, al costat del maneig i la 
destresa en l’ús de les noves eines i canals d’informació són 
claus per a l’èxit en aquesta professió. 

Per Rius, “la tecnologia és tant oportunitat com perill” ja que, 
d’una banda, gràcies a ella “es pot arribar a molta més gent, ac-
cedir al coneixement i establir processos de verificació de la in-
formació que mai haguéssim pogut imaginar”. No obstant això, 
també assenyala que “ la tecnologia és el risc d’un miratge, en 
el sentit de creure que controles el periodisme perquè controles 
la tecnologia, però no hi ha tecnologia sense Periodisme”.

Antonio Rubio destaca que el “periodisme de profunditat, 
ben fet”, cal sustentar-lo amb “totes les tecnologies possibles 
perquè tingui un millor recorregut i arribi a molta més gent”. 
L’”important”, diu, és “saber combinar les noves tecnologies 
amb el Periodisme”. (Foto: CEU-San Pablo)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

YouTube combatrà les notícies falses 
recolzant-se cercant garantia de 
fiabilitat

YouTube ha anunciat que invertirà uns 20 milions d’euros en 
solucionar els problemes que en els últims mesos han afectat a 
la companyia en relació amb les Fake news. I ho farà recolzant-
se en els mitjans d’informació com a garantia de credibilitat. En 
les properes setmanes, quan els usuaris de YouTube busquin 
vídeos sobre temes d’última hora, trobaran al portal enllaços a 
les notícies sobre aquest assumpte publicades en els mitjans 
de comunicació. Aquesta mesura es durà a terme especialment 
en cobertures urgents i inesperades, com ha informat al seu 
bloc la companyia. Aquesta funció s’ha posat en marxa en 17 
països, incloent Espanya, EUA, Mèxic i Brasil, entre altres.

A més, la plataforma també incorporarà enllaços a la Viquipè-
dia o la Enciclopèdia Britànica en temes dels que encara mol-
tes persones dubten, com l’aterratge a la lluna i el bombardeig 
d’Oklahoma City. I per formar els més joves sobre els perills de 
la desinformació 6 YouTubers influents com John Green, Ingrid 
Nilsen i Mark Watson col·laboraran amb Google per fer vídeos 

informatius i instruir els adolescents sobre com detectar notí-
cies falses.

Aquesta inversió forma part de la plataforma Google News Ini-
tiative (GNI), creada per la companyia per ajudar els mitjans 
de comunicació i evitar la propagació de les notícies falses. El 
director de Producte de YouTube, Neal Mohan, i el director de 
Negoci de la companyia, Robert Kyncl, han afirmat que “seguim 
compromesos a treballar amb la comunitat periodística per con-
tribuir a un ecosistema de vídeo més sostenible per als mitjans 
de comunicació”.

Amb aquests canvis, la companyia anuncia que desitja acabar 
amb la desinformació i la manipulació que pot tenir lloc quan es 
pugen 450 hores de vídeo a YouTube per minut. Els executius 
de la companyia han expressat que són conscients que queda 
molta feina per fer, però que el seu objectiu és proporcionar 
als usuaris de YouTube “una millor experiència” quan busquin 
informació i notícies al seu lloc web. (Font: Digiday)
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Canviar la cultura d’una redacció és 
molt difícil

L’ex editor del New York Times Arthur Ochs Sulzberger jr., quei 
va cedir el càrrec al seu fill al gener passat, ha reconegut en una 
entrevista publicada a Vineyarg Gaceta, que canviar la cultura 
d’una redacció és una de les tasques més difícils que es poden 
emprendre com a directiu i editor d’un mitjà. 

Sulzberger va indicar que una redacció és molt semblant a una 
caserna militar o l’àrea d’emergències d’un hospital, perquè el 
seu funcionament “està totalment impulsat per la missió que 
cal complir”, va dir, referint-se a la pressió constant per difon-
dre les notícies cada dia , de la mateixa manera que una sala 
d’emergències tracta d’atendre i salvar cada dia al major nom-
bre possible de persones i els canvis organitzacionals i de flux 
de treball són molt costosos. “El resultat és que tens una cultura 
que és enormement difícil de canviar... perquè s’interposa la 
missió “.

Sulzberger ha fet aquestes declaracions després d’indicar que 
precisament els canvis en la redacció del New York Times va 

ser una de les parts més complicades d’executar quan es va 
decidir implantar un mur de pagament. “La decisió de posar un 
mur de pagament el 2011 no va ser fàcil”, ha indicat, i ha confir-
mat que els alts executius del NYT van estar un any sencer ana-
litzant la conveniència de instaurar-lo o no. (Font: newyorker)

Diversificació de negoci: Vox Media 
vendrà llicències del seu software per 
a diaris

Vox Media està provant una 
nova estratègia de diversifica-
ció de negoci: vendre el progra-
mari que fa servir per produir 
històries. La companyia està 
començant a llicenciar Chorus, 
la tecnologia que sustenta la 

cartera de webs que opera, inclosos The Verge, Vox i Recode. 
Els acords per vendre llicències del seu software permetrien a 
altres editors utilitzar la tecnologia per crear articles, monitorit-
zar el nombre de lectors i distribuir contingut en plataformes de 
xarxes socials, entre altres coses, a canvi d’una tarifa recurrent. 
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Jim Bankoff, director executiu de Vox Media, va dir que la com-
panyia està en converses amb aproximadament 20 editors de 
notícies i entreteniment sobre la llicència del programari. La 
companyia també està considerant llicenciar el programari a 
clients que no pertanyen a la indústria editorial tradicional, com 
els comercialitzadors i les marques comercials. Els executius 
de Vox Media esperen que el negoci de programari brindi una 
nova i saludable font d’ingressos per a la companyia, una de 
les nombroses firmes de mitjans digitals recolzades per capital 
risc que lluiten per una participació en el mercat competitiu de 
publicitat digital dominada per Google i  Facebook

Bankoff no va dir quants ingressos espera que el negoci de lli-
cències de programari generi o proporcioni. Segons un executiu 
de Vox Media, la companyia planeja vendre Chorus en diferents 
nivells de preus depenent de les demandes de cada client amb 
tarifes en els rangs de sis i set xifres. (Font: Wall Street Journal)

News IT ofereix un curs gratuït de Big 
Data per a periodistes

De cara al llançament de News IT, la certificació en noves tec-
nologies per a periodistes, ja és possible accedir a un curs gra-
tuït d’Introducció al Big Data enfocat a periodistes i professio-
nals de la comunicació.

Encara que ja estan obertes les inscripcions per a’News IT, la 
certificació en noves tecnologies per a periodistes, els que en-
cara tinguin algun dubte o no acabin de decidir-se a matricular-
se en un programa que suposarà un abans i un després en la 
seva carrera professional poden accedir gratis a un dels seus 
mòduls, “Introducció a Big Data”. El curs, que s’imparteix ex-
clusivament en línia i és gratuït, explicarà des de zero el con-
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cepte de Big Data i tots els elements implicats en un terme que 
utilitzem diàriament i que ha fet d’or a les grans companyies 
tecnològiques. Els alumnes podran aprofundir en els usos del 
Big Data i obtindran una panoràmica que permetrà comprendre 
en què consisteix i com s’utilitza, el que sens dubte contribuirà 
a que puguin aplicar-lo en les seves redaccions.

El curs de “Introducció a Big Data” serà impartit per Marlon Mo-
lina, director de la Càtedra de Transformació Digital de la Uni-
versitat a Distància de Madrid (UDIMA); Leticia Cavagna, Sales 
Director SAP Platform & Data Management; i Ferran Arroyo, 
científic de dades i professor a la ComputerWorld University, 
encarregada de la certificació per a periodistes News IT.

Per apuntar-se al curs gratuït d’introducció al Big Data per a pe-
riodistes, cal omplir un formulari, disponible en aquest enllaç. 
A partir de llavors, i un cop matriculats, podran veure els vídeos 
i consultar els materials del curs fins a esdevenir periodistes 
experts en Big Data. (Font: Media-tics)
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Barcelona: internet iguala a la 
televisió com a canal informatiu
Per Redacció OCC InCom-UAB 

  
L’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona ha 
presentat els resultats de l’Enquesta d’Hàbits Informatius 2017, 
realitzada entre setembre i novembre de l’any passat. Aquest 
és un treball que radiografia l’ús dels mitjans de comunicació 
i les formes d’informar-se que tenen els barcelonins i barcelo-
nines.

La principal conclusió de l’enquesta apunta que la penetració 
d’internet iguala ja a la de la televisió. Ambdós mitjans son con-

sumits per més del 80% de la població resident a Barcelona: 
internet (85,7%) i televisió (81,9%). La ciutadania es connecta 
diàriament a Internet per interactuar amb altres usuaris (l’ús de 
plataformes de missatgeria instantània arriba al 92,6%), utilit-
zar el correu electrònic (74,1%) o participar a les xarxes so-
cials (58,6%), però també per informar-se i seguir l’actualitat 
(65,7%). Per tant, i tenint en compte que els informatius de te-
levisió és el contingut més consumit segons aquesta enques-
ta(91,2%), es dona també una coincidència en el seu ús com a 
canal informatiu.

No obstant, des del punt de vista del perfil sociodemogràfic, 
les dades ens obliguen a parlar d’escletxa generacional. Així, 
els seguidors de la televisió i la ràdio tenen més edat, mentre 
que internet té una penetració més alta entre els menors de 45 
anys.

La premsa digital guanya terreny 
L’estudi dibuixa uns hàbits molt marcats per l’ús d’internet en 
tots els seus canals i plataformes. A l’hora d’informar-se, Bar-
celona viu principalment online, segons l’Enquesta d’Hàbits In-
formatius 2017. Internet s’estén i la probabilitat que  té un ciu-
tadà de connectar-s’hi en un dia qualsevol és del 85,7%. Quatre 
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anys enrere, aquesta xifra era 19 punts més baixa (66,7%) i el 
2001 assolia només del 50,4%. Així, si ho comparem amb les 
dades de l’Estudi General de Mitjans (EGM) del 2017, la pene-
tració d’Internet a Barcelona supera a la del conjunt de Cata-
lunya (78%) i de l’Estat (75,7%). El dispositiu més freqüent per 
connectar-se a internet és el telèfon mòbil (89,5%), desplaçant 
l’ordinador (75,2%), i a més distància de les tauletes (32,4%) i 
l’aparell de televisió (7,2%).

Aquest canvi tecnològic ha afectat directament a la premsa digi-
tal. La probabilitat que un diari, en paper o per internet, sigui lle-
git en un dia qualsevol ha crescut 10 punts percentuals (55,6%, 
davant el 45,6% del 2013), però han estat els diaris digitals els 
que han vist créixer el seu volum de lectors de manera impor-
tant. Per exemple, l’Ara ha passat d’un a penetració del 7,7% 
al 20,9% actual i més del 3% dels lectors han mencionat diaris 
com Vilaweb, Público, eldiario.es, Nació Digital o el Confiden-
cial. No obstant això, les subscripcions a premsa on-line només 
presenta un lleuger increment.

Televisió i Ràdio
En canvi, les persones que miren la televisió ho continuen fent 
principalment a través d’un aparell de televisió, l’ús d’altres dis-

positius presenta encara índexs molt minsos (ordinador: 16,1%;  
telèfon mòbil: 7,6%; tauleta: 6,9%). I el mateix succeeix amb 
la ràdio. Malgrat que cada vegada és més freqüent escoltar la 
ràdio mitjançant nous aparells electrònics -com el telèfon mòbil 
(30 %), l’ordinador (10,7%), per la televisió (5,6%), la tauleta 
electrònica (3,1%) o els reproductors MP3 o MP4 (1,2%), la 
majoria continuen fent servir un receptor de ràdio convencional 
(77,7%).  I, per tant, el canvi tecnològic no sembla haver afectar 
de forma notable el seu consum.

La televisió i la ràdio han mantingut la seva audiència mitjana, 
amb probabilitats d’ús en un dia qualsevol similars a les dels 
últims anys. Les dades del 2017 son: 81,9% (televisió) i  39,1% 
(ràdio). La baixa xifra d’audiència radiofònica a Barcelona con-
trasta de manera molt significativa amb les dades de  l’Estudi 
General de Mitjans, que assenyala que la penetració de la ràdio 
és del 54,7%.

Això sí, en relació a la televisió, cal destacar un canvi molt im-
portant. Hi ha hagut un increment considerable de les llars que 
disposen de televisió de pagament.  Si al 2013 només en te-
nia un 17,0%, en aquests moments la xifra arriba a un 40,2%. 
La plataforma més habitual és Movistar+ (20,8%), seguida de 
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canals de pagament independents, com BeIN, Netflix, HBO,… 
En menor mesura, també apareix Orange TV i ONO Vodafone 
One.

Consum d’informació i ideologia política
El posicionament ideològic de la premsa es constata a partir 
del fet que la gent confia bàsicament en el diari que segueix. El 
72% dels lectors de premsa creu que els diaris que llegeix són 
molt o bastant creïbles. Un índex, d’altra banda, que es manté 
estable. L’any 2001 era el 76,5%. En canvi, l’opinió sobre la 
premsa en general ha caigut. El percentatge de persones que 
donen credibilitat a la premsa en general és un 30%, molt lluny 
del 44% (2013) o, encara més, del 61% (2001).

Les tendències polítiques també semblen quedar paleses al 
consum radiofònic. Segons  destaca l’Enquesta d’Hàbits Infor-
matius 2017 de l’Ajuntament de Barcelona, hi ha una probabi-
litat força més alta d’escoltar la ràdio entre els ciutadans que 
van votar a ERC, CUP, PSC i CiU a les darreres municipals, 
així com entre els que es consideren més catalans que espan-
yols. A més, per primera vegada des que va començar la sèrie 
temporal, s’ha reduït la diferència entre el conjunt d’emissores 
radiofòniques musicals (seguides pel 47,1%) i l’emissora gene-

ralista més escoltada. Si bé és cert que s’ha donat un menor 
consum de les emissores musicals, el més significatiu ha estat 
el fort increment de les emissores de tipus generalista, en es-
pecial RAC1 (35,1%, a molta distància del 17,4% que va assolir 
el 2013)  i Catalunya Ràdio (33,6%, quan el 2013 era 18,8%). 
Ambdues pràcticament han duplicat els seus oients.

Interès informatiu
Pel que fa a la televisió i seguint les respostes dels entrevistats, 
els informatius generalistes de televisió son el contingut més 
consumit (91,2%), tot i que cal fer especial èmfasi en la presèn-
cia de la informació meteorològica (70,3%). A més, també pre-
senten xifres molt elevades els espais culturals, divulgatius o 
documentals (67,4%) i els programes de debats, tertúlies o en-
trevistes (62,6%). Per poder avaluar el pes del consum informa-
tiu televisiu, afegim que les pel·lícules son seguides pel 75,2% i 
les series, pel 57,6%. Entre les persones que escolten la ràdio, 
tres quartes parts segueixen els informatius habitualment.

Els temes sobre els quals la ciutadania necessita més infor-
mació relativa a Barcelona o el seu districte són al voltant del 
lleure i la cultura (42,3%). Altres temes destacats són informa-
ció general sobre la ciutat (25,4%) i mobilitat (24,9%). I, en me-
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nor mesura, reclamen informació sobre tasques administratives 
i l’Ajuntament (12,5%), l’estat de la ciutat (7%), equipaments 
(5,8%), treball i formació (3,4%), empreses (2,9%) i seguretat 
ciutadana (1,6%). (Foto: Viajarsinbillete)
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Política Lingüística fa una crida 
perquè els ciutadans aportin la seva 
veu a un projecte d’alta tecnologia en 
llengua catalana
Per Llengua.Gencat

Política Lingüística fa una crida perquè els ciutadans aportin la 
seva veu a un projecte d’alta tecnologia en llengua catalana.

El reconeixement automàtic de veu és un repte per a totes les 
llengües, també per al català. Common Voice és un projecte im-
pulsat per Mozilla que vol crear models automàtics de reconeixe-
ment de veu de les principals llengües del món a l’abast de les 
empreses que els necessiti. En el cas del català, el projecte, lide-
rat per Softcatalà, servirà perquè tota mena de productes digitals 
puguin reconèixer el català, entre d’altres els productes Mozilla 
i l’assistent de veu de codi obert MyCroft. Perquè el projecte es 
consolidi fan falta 1.000 hores de frases enregistrades en català 
i validades posteriorment. Qualsevol persona que parli català pot 
enregistrar i validar frases des de qualsevol telèfon mòbil. Es re-
comana crear un perfil personal per introduir la variable dialectal.

Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, res-
salta la importància que iniciatives com aquesta tenen per al 
català: “El català serà competitiu en un futur immediat si té sis-
temes de reconeixement i síntesi de veu de qualitat. Common 
Voice és una oportunitat magnífica per obtenir eines lliures i 
obertes al servei de totes les empreses que vulguin incorporar-
lo en els seus productes”. Franquesa ha convidat la ciutadania 
a participar-hi: “Perquè aquest projecte arribi a bon port fa falta 
la col·laboració de molta gent. Des del Govern animem els ciu-
tadans a dedicar-hi uns minuts des del mòbil. És ben senzill.”
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La Direcció General de Política Lingüística col·laborarà amb els 
impulsors del projecte fent-ne difusió per diversos canals. Alho-
ra, facilitarà informació perquè els professionals de la llengua 
de la Direcció General de Política Lingüística i del Consorci per 
a la Normalització Lingüística hi participin.

Les persones que hi estiguin interessades, trobaran la informa-
ció que necessiten en aquesta pàgina de  Softcatalà i poden 
fer enregistraments i validacions des d’aquest lloc de Mozilla.

Llengua digital
El món digital i les tecnologies mòbils són una oportunitat i un 
repte per al català. La Direcció General de Política Lingüísti-
ca del Departament de Cultura treballa per afavorir que tingui 
una base sòlida en tecnologies lingüístiques i per promoure una 
oferta competitiva de productes i serveis. Amb aquest objectiu, 
convoca anualment una línia d’ajuts per a empreses. Aquest any 
2018, ha donat suport a una vintena de projectes d’incorporació 
del català en apps i videojocs. Política Lingüística també posa 
a disposició dels ciutadans el CercaApps, un cercador d’apps 
en català que en aquest moment en té més de 250 d’indexades.

D’altra banda, també impulsa iniciatives de sensibilització per 
fomentar l’oferta i el consum de productes digitals en llengua 
catalana. Totes aquestes iniciatives es poden consultar CLI-
CANT AQUÍ. (Foto: elindependiente)
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Pérez-Soler: “Cal que els mitjans 
comencin a replantejar-se el tipus de 
contingut que s’envien a les xarxes 
socials”
Per Lluís Cucarella / Laboratorio de Periodismo

Susana Pérez-Soler, periodista i doctora en Comunicació Digi-
tal per la Universitat Ramon Llull  i professora de Periodisme di-
gital a la Facultat de Comunicació Blanquerna, ha dedicat gran 
part de la seva investigació acadèmica a analitzar la interrelació 
entre mitjans i xarxes socials. Part d’aquestes investigacions 
les ha donat a conèixer en el seu llibre  Periodisme i xarxes 
socials. Claus per a la gestió de continguts digitals (UOC) .

Pérez-Soler assegura que les xarxes socials són per al perio-
disme els quioscos del segle XXI, aquest aparador en el qual 
ara es mostra part dels continguts, tot i que considera que l’ús 
que s’està fent de les xarxes, quant a distribució, per part de 
molts mitjans, és erroni, perquè s’està produint entreteniment i 
no periodisme , amb un objectiu a curt termini, determinat pel 
model de negoci de publicitat en massa. Creu que és necessari 
que els mitjans comencin ja a replantejar molt seriosament el 
tipus de producte que estan enviant a les xarxes, si volen algun 
dia cobrar per continguts.

Abordes en el teu llibre, de manera extensa, la relació entre 
els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Molts mi-
tjans aplicarien aquí, valgui la ironia, allò de Ni amb tu ni 
sense tu tenen els meus mals remei... Quines serien les re-
gles que han de regir aquesta relació entre mitjans i xarxes 
socials? Quin és l’ús més convenient?
El debat ja no és si estar o no estar, sinó com estar. Per a qual-
sevol empresa periodística és impossible avui dia romandre al 
marge de la transformació digital i la transformació digital no 
passa per obrir un perfil a Facebook o un compte de Twitter, 
sinó que va més enllà. Altera el tipus de continguts que es fan 
i als mateixos periodistes, que han de canviar la mentalitat i 
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incorporar les noves eines en el seu dia a dia. Aquestes ei-
nes s’incorporen tant en l’etapa de producció de les notícies, 
a l’hora de buscar fonts i contactar amb elles, com a l’hora de 
documentar-se, o fins i tot per buscar notícies, i també en el 
moment de difondre aquesta informació. Quan volem donar una 
notícia, hem de fer servir les xarxes socials.

Una de les coses que explico en el llibre és que els quioscos 
del segle XXI són aquests aparadors, aquestes xarxes socials. 
Les empreses periodístiques han d’anar on hi ha el públic i avui 
el públic està en les xarxes socials. Aquí està l’audiència. Una 
altra cosa és que ens agradi més o ens agradi menys, però 
el debat ja no és si volem estar o no volem estar. El que cal 
veure és com es va ja què, i aquí és important que es faci una 
reflexió sobre el tipus de producte que s’està enviant: si enviem 
entreteniment i no periodisme, el que rebrem no seran lectors 
interessats en la informació.

Fins l’eclosió de les xarxes socials, l’agenda-setting, 
aquesta capacitat d’influència sobre el públic en determi-
nar quins assumptes posseeixen interès informatiu i quan-
ta importància se’ls dóna, amb certs matisos importants, 
la marcaven els mitjans de comunicació, però últimament, 

en un percentatge gens menyspreable, l’agenda-setting, 
una part important a mínim, la marca el que és trending en 
xarxes socials, el que més retuits té, el que és més viral o 
contagiós, que no sempre és el més important. Com podem 
començar a revertir aquesta situació i que l’agenda dels 
mitjans no estigui tan mediatitzada per allò que és o se sap 
que va a ser trending topic a les xarxes socials?
En el paradigma tradicional eren els periodistes els que marca-
ven l’agenda. Tenien el monopoli tant de la producció de con-
tinguts com de la difusió. Dominaven els que tenien aquesta 
torre d’emissió o aquesta rotativa. Després de l’aparició de les 
xarxes socials, les eines per produir i distribuir continguts estan 
en mans de qualsevol usuari. Qualsevol ciutadà pot produir un 
contingut i difondre’l a escala global. I això és important perquè 
és l’origen de tot, el detonant del canvi, perquè hi ha nous ac-
tors que influeixen en l’establiment de l’agenda-setting.

I efectivament, un dels resultats és que hi ha molt contingut 
viral. I el contingut viral, és cert que no és el més periodístic. 
Van a fer abans click en notícies virals que en notícies impor-
tants. El perill és que el viral, el social -i això ho explica molt 
bé Delia Rodríguez en el seu llibre Memecracia, i José Manuel 
Noguera té llibres interessants en aquest sentit- està molt lluny 
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del que nosaltres entenem per periodisme. Però ull, que els 
mitjans també estan fent molt entreteniment. A tot l’anomenem 
periodisme, però no és així. No és que les xarxes, o els usuaris 
de les xarxes creen contingut viral i els mitjans ho recuperen; 
és que són els propis mitjans els que també ho creguin. Cal 
recuperar què és periodisme i separar-del que és pur entre-
teniment. I cal començar per aquí. La major part dels mitjans 
segueix apostant pel “clickbaiting” per raons econòmiques del 
moment, de l’ara, del curt termini.

Si no tota, molta part de culpa d’aquesta banalització de 
continguts per part dels mitjans i la seva difusió a les xar-
xes socials amb titulars “clickbaiting” la té el model de ne-
goci escollit, basat en CPM en mode “bulk”. Un model de 
negoci que s’apuntali sobre el cobrament per continguts 
de qualitat, farà remetre aquesta plaga de notícies banals i 
titulars enganyosos?
Indubtablement. I els que no canviïn i a la mentalitat ho van 
a passar molt malament. La major part dels mitjans segueix 
apostant pel “clickbaiting” per raons econòmiques del mo-
ment, de l’ara, del curt termini. Si el model de negoci està ba-
sat en el trànsit, el que necessites és crear aquests continguts 
d’entreteniment per aconseguir que molts usuaris facin clic i te-
nir més impressions i més usuaris que mostrar als anunciants 
per demanar més diners per la publicitat. Però això genera di-
verses preguntes. Té això recorregut, o cada dia el mal que 
es fa és major al futur d’aquest mitjà? I, d’altra banda, l’altra 
pregunta és: és això periodisme? Realment els diaris estan fent 
periodisme?

Hi ha, però, alguns mitjans que estan apostant per la subs-
cripció, pels murs de pagament, per oferir contingut amb valor 
afegit, i estan començant a tenir èxit. Crec que la gent està 
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disposada a pagar pel periodisme, però disposada a pagar per 
un contingut per valor. Estem aprenent en aquest sentit de la 
cultura de l’entreteniment. Va començar la música amb Spoti-
fy i ara ha seguit amb l’audiovisual, amb Netflix, HBO i altres 
plataformes. Si vull veure una sèrie que només està en Netflix, 
he de subscriure’m. M’estan aportant un valor afegit. Però amb 
els mitjans, en un gran percentatge, el producte és un còpia/
enganxa o notícies d’agència, o hi ha molt poca producció de 
qualitat, perquè a curt termini surt més rendible de fer sis notí-
cies d’entreteniment que una realment de qualitat.

Crec que no està havent-hi recursos suficients, en alguns ca-
sos, però falta de valentia en d’altres, per fer apostes més cen-
trades en la qualitat, en la diferenciació. Quan cada dia oferei-
xes continguts diferencials, que no es troben en un altre lloc, 
per la seva qualitat o pel seu abast, al final els lectors, quan 
busquen qualitat i credibilitat, van a aquest mitjà i això és un 
bon punt de partida per al cobrament per continguts.

Però si poses a Google qualsevol tema, comencen a sortir-te 
enllaços de diaris, i vas llegint, t’adones que gairebé tots són 
iguals, que pocs aporten valor afegit de manera notable i cons-
tant, i això és una rèmora per a la recuperació del sector. Pocs 

estan fent aquesta aposta per la qualitat de manera constant 
i decidida. Estem assistint a un suïcidi col·lectiu. Crec que el 
camí més aviat és el contrari: una aposta per la qualitat, encara 
que sigui per a un públic més reduït, o de nínxol, per a una 
comunitat que estigui disposada a pagar; una comunitat culta o 
que realment tingui interès per les notícies.

I aquesta comunitat culta a la que et refereixes, pot trobar-
se en algun racó de les xarxes socials o realment les xar-
xes socials només poden aportar trànsit quan és informa-
ció lleugera o d’entreteniment, perquè no és el lloc en el 
qual habiten aquests lectors potencialment interessats en 
el periodisme de qualitat?
És veritat que el que veiem que es viralitza, el que més trànsit 
aporta des de les xarxes socials, és contingut d’entreteniment. 
Crec, però que, com a primer pas, cal fer l’aposta per aquests 
projectes periodístics de qualitat, tornar a aquesta dinàmica en 
què abans es podia alliberar un periodista tres o quatre dies 
per fer reportatges de molta qualitat, i després ja veurem el que 
passa amb les xarxes socials. Hi haurà una part que estarà 
aquí i la podrem captar per a continguts de qualitat, quan hi ha 
continuïtat i reiteració en el periodisme de qualitat.
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El que no podem pretendre és estar dia rere dia, durant molt 
de temps, enviant entreteniment perquè es viralice, i que es 
faci una notícia de qualitat i hagi de pensar-se que vindran a 
subscriure immediatament o que perquè no vagin no hi ha es-
pai per a això. El perill no són tant les bombolles de filtre sinó 
desconèixer que existeixen

Un perill associat des de fa temps a l’ús de les xarxes so-
cials és la tendència a que ens mostrin només allò que en-
caixa amb la nostra forma d’entendre el món, basant-se en 
els nostres patrons comportamentals previs. Les bombo-
lles filtrades, com les va batejar Eli Pariser. Com reduïm 
aquesta tendència al fet que les xarxes siguin un espai de 
confort ideològic en el qual és difícil que ens trobem amb 
una opinió contrària a la nostra?
El perill no són tant les bombolles de filtre sinó desconèixer que 
existeixen. Internet és un ecosistema complex i complicat. En el 
moment en què donem la possibilitat de personalitzar aquests 
continguts perquè cada un els s’adapti al seu gust, el que es-
tem fent és crear micromedios. Si això ja ho tenim a internet i 
el fem servir com a audiència activa, en les xarxes socials això 
s’amplifica.

La informació que rebem està supeditada al nostre comporta-
ment digital previ. Aquí es creen aquestes bombolles. En rea-
litat, són com barris en què vivim, encara que realment hi ha 
la possibilitat de sortir d’aquest barri i aventurar-nos per uns 
altres.

És difícil trencar aquest sistema de barris, però en part crec que 
és la gràcia de les xarxes socials. Ja tenim altres mitjans que 
ens ofereixen una difusió massiva per a tots i cal que siguin. 
Això em permet fer un consum més a la carta i no ha de ser ne-
cessàriament negatiu, si es coneix que realment és així. Aquest 
és el quid de la qüestió. Cal educar els ciutadans perquè sàpi-
guen que quan estan en una xarxa social, operen les bombolles 
de filtre, estan al seu barri, i que és bo que surtin d’aquest espai 
per explorar altres barris i trobar-se altres formes de veure la 
vida. Si no es fa, si no existeix aquesta educació, sí que hi ha 
un perill real de polarització de la societat. Quan es confon el 
meu barri amb el món, el meu bombolla amb tot internet, llavors 
comença el perill de veritat.

Els últims estudis apunten que, a causa de les fake news i a 
la desinformació, molts lectors que accedien a la informació a 
través de les xarxes socials estan tornant o en el cas dels més 
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joves, descobrint els mitjans de comunicació, per buscar veraci-
tat. És un camí sense retorn i la informació tornarà a buscar-se 
majoritàriament en els mitjans de comunicació o alguna cosa 
merament conjuntural?
Crec que és una cosa que s’explica per l’evolució de les prò-
pies xarxes socials. Quan van sorgir i es van anar consolidant, 
la imatge era que aglutinaven el millor de cada espai; hi havia 
unes expectatives altíssimes. Ara, senzillament, estem situant 
les xarxes socials en el seu espai real. Hem assistit, en part, a 
un desencant amb les xarxes socials, perquè potser imaginem 
que no tenien contrapartides, i ara s’ha vist, amb tot el de les 
filtracions i amb les “mentida news”, que no és així. Estem si-
tuant-les en l’espai que els correspon, i dins el panorama infor-
matiu, si en algun moment s’han confós xarxes amb producció 
veraç d’informació, aquesta imatge ja no existeix i per aquest 
motiu molts optin per buscar informació en els mitjans de co-
municació, que han de contrastar i verificar els fets i hi ha certa 
garantia de veracitat.
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Quinze minuts d’informació
Per Francesc Farré, comunicador / Report.cat

  
Sona el despertador, ens emboliquem entre els llençols una 
estona, però finalment decidim aixecar-nos per afrontar el dia. 
Ens col·loquem davant el mirall i ens freguem la cara amb força 
mentre pensem amb tot allò que ens espera. Sí, estem desperts 
i el primer cafè és pura glòria. Quinze minuts.

Quinze són també els minuts que necessita el podcast informa-
tiu The Daily del New York Times per seduir a milions d’oients 
cada dia, de dilluns a divendres. El programa cobreix els temes 
més rellevants de l’actualitat amb la col·laboració de periodistes 
de primera línia d’aquest  mitjà i del seu presentador, Michael 
Barbaro.The Daily va estrenar-se l’1 de febrer del 2017 i va ser 
considerat un dels podcasts més populars de l’any passat, amb 
més de 200 milions de descàrregues en un any.

“El fenomen del podcast està en auge a tot el món, tot i que a 
Espanya estem lluny de les tendències” afirma Emma Rodero, 
professora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Els mòbils 
intel·ligents, el desenvolupament d’aplicacions natives com iTu-
nes, la multitud d’agregadors i distribuïdors (iVoox, Spreaker, 
Soundcloud, etc.) han multiplicat l’interès dels mitjans interna-
cionals per aquest format. Estem davant un fenomen que els 
nostres mitjans haurien d’explotar més?

Model de negoci
El professor Rosental Alves i el Knight Center for Journalism 
in the Americas organitzen des de gairebé dues dècades 
l’International Symposium on Online Journalism (OSJ) amb 
l’objectiu de debatre sobre els reptes que enfronta la professió. 
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En les últimes edicions representants de mitjans de comunica-
ció han discutit sobre la possibilitat d’utilitzar els podcasts com 
a nous canals de distribució de contingut.

Eric Nuzum, vicepresident d’Audible, empresa especialitzada 
en podcast i audiollibres, va donar tres consells per elaborar un 
podcast: buscar bones històries, escollir personatges atractius 
i disposar d’una veu única. En aquesta mateixa línia Maria Je-
sús Espinosa, cap del projecte Podium Podcast, referma que 
“la qualitat,  la professionalització dels continguts i l’elecció de 
la temàtica són substancials”. Si ens volem diferenciar d’entre 
els més de 250.000 programes que existeixen a la plataforma 
digital iTunes, haurem de tenir en compte aquestes recomana-
cions. Tot i això, la majoria dels mitjans de comunicació nacio-
nals no s’han atrevit a endinsar-se en aquest format, excep-
tuant les ràdios per motius clars.

Alguna de les raons d’aquesta indecisió d’immergir-se en l’àudio 
podria ser la viabilitat econòmica, però hi ha diverses mane-
res d’aconseguir ser sostenible: oferir espais per a anunciants, 
aconseguir subscripcions premium o iniciar una campanya de 
crodwfunding. Podium Podcast, la xarxa global de podcast del 
Grup Prisa, que es va iniciar l’any 2016 ho ha aconseguit i ja 

compta amb més d’una cinquantena de programes.  “Podium 
Podcast obté beneficis gràcies a la publicitat i els branded po-
dcast. D’aquesta manera podem seguir invertint en més pro-
grames i seguir creixent” afirma Espinosa. Diferenciar-se dels 
milers de podcasts que existeixen és vital per aconseguir que 
algú vulgui pagar pels nostres continguts.

Referents nacionals
Un dels primers mitjans nacionals que s’han atrevit a llançar un 
podcast propi ha estat La Vanguardia. En aquest rotatiu hi ha el 
programa ‘Error Fatal’, conduït pels periodistes Ramón Peco i 
Nacho García, on es repassa l’actualitat tecnològica des d’una 
perspectiva àmplia i propera. El programa es publica el primer i 
el tercer dimecres de cada mes a les plataformes digitals Ivoox 
i iTunes.

Un altre exemple de mitjà que ha incorporat en els seus con-
tinguts un podcast ha estat eldiario.es. En aquest cas es tracta 
del programa Carne Cruda, crític i guanyador d’un Premi On-
das, que va començar la seva aventura al 2009 com un pro-
grama diari de Ràdio 3 de Radio Nacional de España. Fins al 
moment ha entrevistat personatges com Julian Assange, Jordi 
Évole o Pablo Iglesias. El projecte de col·laboració que tenen 
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amb eldiaro.es es va iniciar l’any 2014 amb una campanya de 
crowdfunding–el primer per un programa de ràdio professional 
a Espanya–gràcies a la qual 2.500 persones han aportat entre 
30 i 150 euros per portar a terme aquest programa. I fa pocs 
mesos, va iniciar-se una altra experiència en l’àmbit dels pod-
cast als mitjans espanyols quan ABC va posar en marxa ABC 
Podcast que, segons el diari de Vocento, és “una altra manera 
d’explicar històries en la que el so és el protagonista”.

Tot i que a Espanya els podcasts no són tant utilitzats com en els 
mitjans de comunicació anglosaxons, els experts veuen aques-
ta eina com un dels canals de major creixement en els darrers 
anys. Un fenomen que, també aquí, pot anar a més gràcies a 
l’arribada de la gama Amazon Echo d’altaveus intel·ligents nu-
trits d’assistents virtuals d’Amazon, que donaria un impuls més 
a un recurs periodístic el consum del qual no para de créixer, 
sobretot entre els més joves.
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Com connectar amb l’audiència 
i aconseguir que pagui per la 
informació
Per Ismael Nafria, periodista / Cuadernos de Periodistas

Principals conclusions de l’informe Guide to Audience Revenue 
and Engagement (Guia d’ingressos i participació de l’audiència), 
publicat pel Tow Center for Digital Journalism de l’Escola de Pe-
riodisme de la Universitat de Columbia de Nova York, que cons-
titueix una excel·lent guia teòrica i pràctica per als mitjans que 
vulguin apostar per la generació d’ingressos per part dels seus 

usuaris, a partir d’una premissa essencial: l’establiment d’una 
relació molt sòlida i estreta entre el medi i la seva audiència.

Com molts altres sectors econòmics, la indústria dels mitjans de 
comunicació viu immersa des de fa anys en un radical procés de 
transformació del negoci que té com a principal objectiu intentar 
adaptar-se a la nova realitat que ha imposat el mercat digital.

Aquesta nova realitat està configurada per diversos factors. Per 
exemple, per uns consumidors que han variat substancialment 
els seus hàbits de consum d’informació, privilegiant en bona part 
les plataformes digitals, especialment els dispositius mòbils, i 
abandonant progressivament els suports impresos. Així mateix, 
per un canvi molt rellevant del model de negoci, sobretot en els 
mitjans de tradició impresa, que han vist com els ingressos pu-
blicitaris es reduïen de manera dràstica durant l’última dècada.

En el seu últim informe anual World Press Trends (Tendències 
Mundials de la Premsa), corresponent a l’any 2017, l’Associació 
Mundial de Periòdics i Editors de Notícies (WAN-IFRA) va revelar 
que una de les principals tendències detectades en el sector era 
el creixent protagonisme dels ingressos generats pels lectors i 
la pèrdua de protagonisme dels aportats pels anunciants. Tant 
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és així que una de les estratègies essencials de supervivència 
dels mitjans havia de ser la construcció de “audiències lleials al 
voltant del seu periodisme de qualitat”. Les subscripcions i les 
vendes de les edicions impreses i digitals dels diaris ja van repre-
sentar el 2016 el 56% dels ingressos globals de la premsa a tot 
el món. “El pas d’ingressos publicitaris a ingressos generats pels 
lectors està canviant els fonaments de la nostra indústria”, va dir 
el director executiu de WAN-IFRA, Vincent Peyrègne.

La publicitat no serà suficient per sostenir negocis infor-
matius sòlids
Aquest ràpid i dràstic canvi en el model de negoci ha agafat per 
sorpresa a moltes companyies del sector, que intenten -o hau-
rien de intentar-acomodar ràpidament la seva activitat per reo-
rientar el seu negoci cap a la generació d’ingressos a través de 
l’audiència. El futur de molts mitjans impresos i digitals depèn 
en bona part de l’èxit o fracàs d’aquesta transformació, ja que 
sembla clar que la publicitat no serà suficient per a sostenir per 
si sola negocis informatius sòlids.

Els mitjans s’enfronten així a un repte enorme: aconseguir que 
els lectors, els usuaris, paguin pels productes i serveis informa-
tius que ofereixen, especialment en l’entorn digital.

Durant els últims mesos, han anat sorgint diverses iniciatives que 
tenen com a principal objectiu, precisament, ajudar els mitjans a 
afrontar amb millors armes aquests difícils i ambiciosos canvis.

Una d’elles és l’informe Guide to Audience Revenue and Enga-
gement (Guia d’ingressos i participació de l’audiència), publicat 
pel Tow Center for Digital Journalism de l’Escola de Periodisme 
de la Universitat de Columbia de Nova York. El Tow Center té 
dos objectius principals: d’una banda, facilitar als periodistes 
les habilitats i coneixements necessaris per liderar el futur del 
periodisme digital; de l’altra, actuar com a centre d’investigació 
i desenvolupament per al conjunt de la professió periodística.

L’informe, que té una mica més de 100 pàgines i està escrit per 
les investigadores Elizabeth Hansen i Emily Goligoski, és una 
excel·lent guia teòrica i pràctica per a tots aquells mitjans que 
desitgin apostar per la generació d’ingressos per part dels seus 
usuaris a partir d’una premissa essencial: l’establiment d’una 
relació molt sòlida i estreta entre el medi i la seva audiència.

Elizabeth Hansen (@ehansen02) és investigadora en el projec-
te Plataformes i Editors del Tow Center for Digital Journalism, 
a més d’investigadora en el projecte Single Subject News del 
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Shorenstein Center on Mitja, Politics and Public Policy de la 
Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard. 
Per la seva banda, Emily Goligoski ( @emgollie ) és la directo-
ra d’investigació del Membership Trencaclosques Project. Prè-
viament, havia treballat en l’equip d’investigació d’experiència 
d’usuari de The New York Times i en la Mozilla Foundation.

Com s’explica en l’informe, per realitzar el seu estudi, les dues 
investigadores van mantenir “centenars de converses i entre-
vistes amb periodistes, gerents i socis” de diferents mitjans que 
havien escollit precisament per la seva experiència en la gene-
ració d’ingressos dels usuaris. La meta estava molt clara: aju-
dar els mitjans i als emprenedors del sector a incrementar els 
seus ingressos a partir de “la intensificació de les interaccions 
amb les seves audiències”. De fet, l’informe ofereix nombrosos 
exemples concrets sobre com mitjans de tot el món “estan ex-
perimentant amb nous enfocaments per recaptar fons i donar 
suport innombrables formes de participació de l’audiència”.

L’audiència passa a ocupar el centre de l’estratègia edito-
rial i de negoci dels mitjans
Les autores de l’informe Guide to Audience Revenue and En-
gagement estan convençudes que “la pedra angular” de la pro-

pera generació de models sostenibles de negocis dels mitjans 
“seran els ingressos directes de l’audiència recolzats per alts 
nivells de compromís dels lectors”. L’audiència passa a ocupar 
el centre de l’estratègia editorial i de negoci dels mitjans.

En l’estudi s’estableixen tres possibles models de generació 
d’ingressos de l’audiència:

Donació: se li demana a l’audiència que dediqui temps o diners 
per donar suport a una causa o uns valors comuns representats 
pel mig. És una relació fonamentalment caritativa.
Subscripció: l’usuari paga una quantitat de diners per tenir ac-
cés al producte o servei informatiu que ofereix el medi. És una 
relació bàsicament transaccional.
Adhesió: es convida a l’audiència “a donar el seu temps, di-
ners, connexions, experiència professional, distribució a les 
seves xarxes i / o idees per donar suport a una causa en què 
creuen”. Implica un cert grau de compromís en la relació entre 
l’audiència -convertida en soci o membre- i el mitjà.

Els tres models no són excloents, sinó que es poden combinar. 
Però en l’estudi es posa un èmfasi especial en el model de 
la membresía per considerar que, dels tres, és el que implica 
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un major grau de engagement (compromís, relació) per part de 
l’audiència.

Les nou conclu-
sions principals que 
es poden extreure 
de l’informe del Tow 
Center són les se-
güents:

1. És molt estrany que els mitjans estiguin finançats 100% pels 
ingressos directes de l’audiència. L’habitual és que els mitjans 
digitals nadius comptin amb una variada combinació de vies 
d’ingressos, que inclouen les següents opcions: publicitat, 
subscripció corporativa, fons aportats per fundacions, sindica-
ció de continguts, organització d’esdeveniments, programes 
d’afiliació, articles de promoció comercial o venda de llibres, 
a més dels possibles ingressos directes per part dels usuaris. 
No hi ha un “nombre màgic” recomanable de fonts d’ingressos; 
cada mitjà ha de trobar l’equilibri per no perdre el focus -en fun-
ció de les seves recursos- i per no dependre massa d’una única 
font, la qual cosa podria posar en perill la seva supervivència.

2. Per a aquelles publicacions que ofereixen un periodisme “al-
tament diferenciat” i que compten amb una base d’audiència 
molt sòlida en les seves àrees de cobertura, una oferta de subs-
cripció pot ser una solució atractiva. “Si els lectors, oients i / o 
espectadors veuen que les notícies i l’anàlisi d’un lloc ofereixen 
un valor diferencial suficient, la subscripció podria ser una es-
tratègia d’ingressos viable”, s’afirma en l’informe. Addicional-
ment, una estratègia de subscripció també pot funcionar bé per 
a aquelles publicacions que compten amb audiències institu-
cionals forts en indústries específiques en què les empreses 
paguin perquè els empleats puguin accedir al medi.

3. “Un dels majors reptes a l’hora de crear un programa de 
membres sostenible és el d’identificar activitats de participació 
que siguin tant d’interès per als membres com valuoses per a 
la publicació”, diuen les autores del treball. I com es pot acon-
seguir això? Una bona estratègia és preguntar directament als 
socis -actuals i potencials- “com volen participar i què volen 
aprendre”.

4. Ser soci o membre d’un mitjà “no va de premis, bosses, tas-
ses o descomptes en negocis locals”, es conclou amb contun-
dència en l’estudi. Els lectors es converteixen en socis o do-
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nants “quan volen ser part de la causa més gran que representa 
el mitjà o quan pensen que representa una cosa única al món”.

5. Explicar bé la missió del medi és essencial. “En elaborar una 
estratègia d’ingressos de l’audiència, és imperatiu que una pu-
blicació expliqui històries captivadores i precises sobre la seva 
missió, el valor que aporta al món i la comunitat de membres 
que vol fomentar”. L’ideal és que les històries sobre “qui som” 
encaixin amb el que l’audiència valora i espera del medi.

6. Les autores de l’informe consideren que els programes de 
membres d’alguns mitjans no s’ajusten al que hauria de ser una 
aposta d’aquest tipus i funcionen molt més com a simples es-
tratègies de subscripció, sense buscar el engagement real amb 
l’audiència. La conclusió és molt clara: “el nivell de compromís 
editorial que un mitjà tria tenir amb els membres de la seva 
audiència pot afectar la sostenibilitat del medi”.

7. Els mitjans que decideixin apostar per generar ingressos de 
l’audiència han d’elaborar una estratègia de conversió progres-
siva, per etapes: és el famós embut o funnel de conversió. Les 
etapes que es defineixen i suggereixin en l’informe són les se-
güents:

Recerca de l’usuari. Investigar “implica comprendre profunda-
ment les necessitats, preferències i hàbits diaris de l’audiència”. 
És important analitzar l’experiència de l’usuari i segmentar 
l’audiència per conèixer el millor possible als diferents grups 
que la configuren.

Exposar i atreure. L’atracció de potencials seguidors del medi 
implica, lògicament, “exposar els continguts a una àmplia au-
diència”. Per a això, és convenient utilitzar hàbilment les xar-
xes socials per incrementar l’abast. També pot ser molt útil 
l’organització d’esdeveniments i conferències en els quals es 
produeixi un contacte personal amb l’audiència.

Connectar i aprofundir. L’objectiu és aconseguir un alt nivell 
de engagement amb l’audiència mitjançant múltiples estratègies 
que tenen com a punt de partida la relació de l’equip editorial 
del medi amb el seu públic. A partir d’aquí, hi ha molts aspectes 
que ajuden a reforçar la connexió amb els usuaris, com el tipus 
d’estructura del lloc, el desenvolupament d’una estratègia de 
butlletins electrònics i els esdeveniments presencials.

Converteix. És el moment d’aconseguir que l’usuari faci el pas 
d’esdevenir membre o subscriptor del lloc web. Els elements 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

clau en aquesta fase són les campanyes, la gestió efectiva de 
les dades dels usuaris i la freqüència amb la qual s’estableix el 
contacte amb el potencial client.

Mantenir. Un cop l’usuari s’ha convertit en membre o subscrip-
tor, és el moment de agrair-li el pas donat i, molt important, 
treballar perquè es mantingui com a tal mitjançant estratègies 
efectives de engagement .

8.  La pràctica del periodisme, les interaccions en persona i el 
disseny dels productes digitals són tres maneres de relacionar-
se a fons amb l’audiència. En concret, en l’informe s’aconsellen 
els butlletins com “una de les millors maneres de construir un 
públic fidel i compromès al que li pots demanar suport”. A més, 
per afinar el missatge, s’han d’usar convenientment les dades 
que el medi tingui sobre la seva audiència a l’hora de sol·licitar 
el seu suport econòmic, i no s’ha de tenir por a demanar ajuda 
amb certa freqüència. Un consell addicional és que cal mostrar 
agraïment als seguidors de maneres que tinguin sentit.

9. L’última conclusió de l’informe es refereix al necessari can-
vi en la cultura de la redacció. “Convertir-se en una redacció 
impulsada per l’audiència -especialment pels socis- requereix 

d’un enorme canvi de cultura per part de reporters i editors, que 
exigeix un lideratge significatiu”. Aquest compromís bidireccio-
nal entre el medi i la seva audiència, imprescindible si es vol 
impulsar una reeixida estratègia de membres, pot generar certa 
incomoditat “als que esperen una frontera clara entre l’equip de 
la redacció i l’audiència”. No obstant això, per a les autores de 
l’informe, “el canvi de cultura és possible”.

Els nostres lectors es poden baixar la guia Guide to Audience 
Revenue and Engagement, clicant en aquest link. 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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Apostant pels canvis (i l’èxit) de 
l’editor local
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació 21

Un periodista que està fent carrera en un diari de renom, i abans 
fou redactor en una important cadena de ràdio, explicava a un 
grupet de companys de professió –reunits a l’entranyable Can 
Lluís, al carrer de la Cera– que està fent gestions per exercir la 
seva professió al Parlament Europeu. L’ànsia d’obrir el seu punt 
de mira el va portar a comparar, desafortunadament, el perio-
disme que es fa a Barcelona amb el de la premsa de proximitat.

Li vam demanar que ho argumentés: “El periodisme de prime-
ra divisió es fa a les capitals, com Madrid. Aquí fem notícies 
locals”. I és clar, la discussió es va moure amb els arguments 
fal·laços de sempre: si treballes en notícies locals, coneixes els 
números de misèria en què es mouen. Les grans capçaleres 
barcelonines han baixat a l’infern, amb centenars de llocs de 
treball perduts durant les últimes tres dècades; any rere any de 
descensos percentuals de dos dígits en la circulació impresa; 
centenars i centenars de milions d’euros d’ingressos publici-
taris perduts. Es passa compte d’on s’ha arribat: deserts de 
notícies, redaccions de notícies de zombis, notícies falses, des-
confiança pública en el que fan els periodistes i, encara pitjor, 
en les marques que representen.

Davant el panorama desesperat, la fugida cap al proteccionis-
me d’un organisme públic realment pot semblar una bona no-
tícia. El company de més edat de la taula, que feia estona que 
cercava ves a saber què mitjançant el telèfon, ens fa callar. 
Ha trobat el que cercava, un article de la versió europea del 
setmanari Politico. De manera solemne ens diu que, certament, 
pot ser difícil no desesperar. I llegeix del digital quelcom escrit 
per l’eminent periodista Jack Shafer: “La indústria de la premsa 
està tocada de mort”. I continua després: “Les editores de notí-
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cies locals s’enfronten de veritat a dificultats sense precedents? 
Sí. És un treball dur –i arriscat– reconèixer deficiències, i des-
prés intentar activar les coses apostant per un periodisme local 
sostenible i d’alta qualitat”.

“Sobreviu amb èxit i així serà sempre, el periodisme més pro-
per, el periodisme local que es fa a les ciutats més petites, fins i 
tot en comtats llunyans de les grans urbs”. L’altra premsa local, 
la més gran però lluny de la nacional, ha tingut i té un punt feble, 
reconeixem tots a taula. Els editors no han estat a l’altura, han 
cregut que la mamella rajaria sense aturador i que no calien 
mesures per preveure un crac en una crisi no només estructu-
ral, sinó global. El nom de l’editor, el prestigi de la marca, milers 
i milers de subscriptors i lectors fidels, eren elements suficients 
per mantenir l’eufòria i no tenir por del que alguns malpensats 
feien preveure. I la crisi va caure a sobre dels diaris –de tots els 
diaris, i primer dels més prepotents. I va venir la gran fugida.

Tots afirmem que els editors han estat negligents i que els staffs 
que costen una milionada a l’any no han donat la talla (la donen 
ara?). Naturalment, vist el caos, es van adoptar les posicions 
més fàcils, les que cap professor d’escola de negocis aplaudiria: 
aprimar la redacció, aprimar la paginació, aprimar la impremta, 

aprimar les seus socials... el que ha comportat perdre el quart 
poder, cosa grossa! La discussió ens va dur a reconèixer que 
tampoc es va saber fer la revolució dels continguts. Avui, el bon 
periodisme es fa amb públics orientats amb contingut orientat. 
Han passat els dies de ser la “botiga” general de tots els contin-
guts de notícies generals. És moment de l’especialització i de 
tenir l’orella ben aguda.

Arribats aquí és fàcil consensuar que no és el mateix el perio-
disme pretesament local de la gran premsa de Barcelona i el 
veritable periodisme de proximitat, aquest que m’agrada dir “de 
casa”.

Defenso que els editors catalans de comarques –i els hiperlo-
cals de Barcelona– han sabut identificar i centrar-se en el seu 
públic objectiu amb necessitats, interessos i problemes, que ha 
arribat el moment de saber adreçar i monetitzar. En la darre-
ra assemblea de l’AMIC, es va fer saber que l’entitat vol que 
els seus associats utilitzin el coneixement, la perspectiva i la 
presència del mercat local per servir millor que els seus com-
petidors de fora al seu públic natural. Ho farà utilitzant l’R+D 
de manera multiplataforma. Arribarà al seu públic-lector en 
lloc d’esperar que sigui aquest el que arribi a ells, de mane-
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ra que satisfaci les seves necessitats i interessos en l’ús de 
cada plataforma i aprofiti millor les característiques i dinàmi-
ques particulars de la multidistribució d’informació; és a dir, des 
d’enfocaments que són una plataforma òptima més que no pas 
plataforma agnòstica, com es fa des de la distància.

La premsa de proximitat fa temps que produeix i publica de for-
ma contínua perquè coincideixi amb la vida dels ciutadans que 
conformen la seva audiència, organitzant un flux de contingut 
digital –primer– que coincideix amb els ritmes i els hàbits de la 
seva audiència, la disponibilitat del temps i l’atenció, i els seus 
interessos, necessitats i problemes del moment.

La nova fórmula per la qual aposten aquests mitjans locals vol 
aconseguir que els lectors que s’hi acostin, es quedin i a poc a 
poc estiguin disposats a pagar, que és el consell més enraonat. 
És com fer un embut, apunta un dels comensals. És veritat, 
l’editor de proximitat ha de fer el mateix enfocament d’embut de 
pas a pas per maximitzar el valor del seu públic als anunciants 
i augmentar la participació/ingressos dels esdeveniments, les 
vendes de comerç electrònic i molt més. La pràctica de l’R+D 
que vol propagar l’associació AMIC intentarà aconseguir això (o 
així ens ho sembla): obtenir amb dades i analítiques, informació 

de contingut, tecnologia i estratègies de plataforma, múltiples 
tipus i enfocaments d’”ofertes” i “preguntes”, i proves continua-
des fins a l’èxit.

A propòsit d’això, assentim tots, sense oblidar el partenariat per 
ampliar la capacitat de l’editor local i les capacitats del negoci a 
un cost més baix i més flexible. Com ja s’havia fet a la premsa 
local i comarcal, es necessita utilitzar associacions, serveis de 
tercers, arranjaments de recursos compartits i personal flexible 
per ampliar la capacitat i capacitats a totes les parts de l’editora, 
més gran o més petita: creació de contingut, màrqueting i dis-
tribució per a destinataris, nous serveis i productes, accés a les 
habilitats necessàries, eines i dades, i molt més.

Feliçment, l’àpat acaba profitosament, com si fos el d’un con-
sell d’administració amb bons acords. La premsa de proximitat 
no és cap rebot del periodisme local que es faci o pugui fer 
a les grans capçaleres barcelonines. És un producte diferen-
ciat i nostrat i d’aquí que, per mantenir les “distàncies”, ha de 
continuar sent diferent, impulsant el creixement i la rendibilitat 
de l’audiència des d’una perspectiva de “minieditor”. Demanant 
que els equips i líders d’equips d’aquestes “minieditores” fun-
cionals utilitzin una perspectiva de gestió general i un fort sentit 
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de propietat i rendició de comptes per al creixement, la satisfac-
ció i els resultats econòmics fruit de l’audiència.

Tots estem d’acord en el fet que cal fer l’aposta per l’èxit del 
periodisme local. El periodista més veterà del grupet que estem 
dinant al Raval torna a llegir de la pantalla del telèfon un consell 
de Jack Shafer als editors locals nord-americans, ben assenyat 
i vàlid també per als nostres: “Amplieu l’abast de la responsa-
bilitat dels vostres equips més enllà de la creació de contingut, 
incloent-hi també la distribució de continguts, el desenvolupa-
ment de l’audiència, la generació d’ingressos, l’èxit financer i la 
qualitat i el creixement de la marca”. Es pot afegir alguna cosa 
més? 
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