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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Lleida acull la XIX Assembla anual de l’AMIC
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Venedors i periodistes, entre els professionals en què menys es confia

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els mitjans de comunicació digitals i el seu estat durant el 2016

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La publicitat dels periòdics remunta a l’abril (7,2%), però no aconsegueix millorar el mal 2016

NOVES EINES
Arena Media crea una eina de recerca de tendències i tecnologia

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Les sales de premsa corporatives no satisfan les necessitats dels periodistes

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els mals resultats de la premsa britànica amenacen la seva supervivència (de debò)
TRIBUNA: El triple repte de la premsa escrita
PETIT REPORTATGE: Els mitjans de periodistes: el futur del sector en clau emprenedora
ANÀLISI: Europa vol deixar a les televisions emetre més anuncis i publicitat
DOSSIER: Competència investiga grans empreses de publicitat espanyoles per pactar preus
OPINIÓ: Primer requisit per al periodisme local
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Lleida acull la XIX Assembla anual de 
l’AMIC
Per redacció AMIC

El president de l’AMIC, Ramon Grau, marca com objectiu pel 
2017 que tots els mitjans de l’associació estiguin auditats per 
OJD/PGD/OJD Interactiva i facilitar l’accés a l’ACN  

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació va celebrar 
el divendres 3 de juny la seva XIX assemblea anual a Lleida, a 
la qual hi van assistir més d’una vuitantena de mitjans associats. 

Ramon Grau, president de l’AMIC, va obrir la trobada fent un 
balanç del seu primer any al cap davant de l’Associació. Va des-

tacar la feina feta per arribar a un acord econòmic amb l’ACN per 
garantir que els mitjans que ho desitgin puguin accedir a aquest 
servei de subscripció de l’agència d’una forma més assequible, 
ja que l’Associació assumirà una part del cos. Segons Ramon 
Grau, l’accés a l’ACN és important perquè els mitjans puguin 
nodrir-se d’informació que garanteixi “un bon servei que ajudarà 
a professionalitzar i donar més contingut de qualitat a les publi-
cacions”. D’altra banda també va destacar l’acord amb OJD, que 
va en la línia de potenciar el rigor entre els mitjans, el qual farà 
més assequible l’auditoria de mitjans als associats, marcant com 
a objectiu per als 2017, la incorporació progressiva de tots els 
mitjans de l’Associació al control d’OJD/PGD/OJD Interactiva.

També va fer menció especial a les trobades territorials que per-
meten donar a conèixer l’AMIC davant les institucions i a altres 
mitjans no associats, així com les comissions que es reuneixen 
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quadrimestralment per buscar millores en els serveis que ofe-
reix l’Associació. Totes aquestes activitats, que van orientades 
en convertir l’AMIC en “la patronal del sector de la proximitat” 
va destacar Ramon Grau. Finalment, el president de l’AMIC va 
remarcar que l’objectiu per al proper any serà continuar lluitant 
per ‘’aixecar el nivell de la professionalitat i demostrar la for-
ça conjunta’’ que tenen els mitjans al territori. En aquest sen-
tit, s’ha potenciat l’àrea comercial i nous model de negoci de 
l’associació per reforçar precisament aquest àmbit i ‘’continuar 
sent referents al sector’’.

El dinar de l’Assemblea, organitzada amb la col·laboració de 
les capçaleres 7accents i La Ciutat de Lleida, va estar presidit 
per l’alcalde de Lleida, Àngel Ros; Jordi Vilajoana, secretari de 
Difusió i Atenció Ciutadana; Miquel Gamisans, secretari de Co-
municació del Govern i Mitjans de Comunicació; Jordi del Río, 
director general de Mitjans de Comunicació; i Ignasi Genovés, 
director general de Difusió. 

L’AMIC facilitarà l’accés a l’ACN als 
seus mitjans associats

L’Agència Catalana de Notícies (ACN) i l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC) han arribat a un acord per 
facilitar la subscripció als serveis de l’agència pública als mit-
jans de l’associació que ho desitgin. Així ho ha explicat aquest 
divendres el president de l’associació, Ramon Grau, que ha 
afegit que l’acord amb l’agència nacional ‘’pràcticament està 
tancat’’ i consistirà en assumir una part del cost per facilitar 
l’accés als associats. Segons Grau, l’ACN ‘’és un bon servei 
que ajudarà a professionalitzar i donar més contingut a les pu-
blicacions’’. De la seva banda, el director de l’ACN, Marc Colo-
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mer, ha destacat que l’acord que s’està perfilant permetrà “fer 
créixer encara més” la presència de l’agència en els mitjans 
del territori. L’AMIC també ha arribat enguany a un acord amb 
l’OJD perquè tots els mitjans puguin auditar-se i ‘’no hi hagi cap 
barrera a nivell econòmic”. (per ACN)

ZenithVigía: Bones expectatives  
d’inversió publicitària
Per Eduardo Madinaveitia / Zenith Media.

Cinc mesos després de les eleccions, amb un Govern estatal 
en funcions i certa sensació de provisionalitat, el mercat publici-
tari manté el seu optimisme, només entelat per l’aturada en les 
inversions de les administracions públiques.

Els directius de mitjans que componen el panell Zenith Vigía es-
peren que la inversió publicitària creixi en 2016 un 5% . Al llarg 
del que va d’any les previsions s’han mantingut en tot moment 
al voltant d’aquesta xifra, amb lleugeres oscil·lacions d’unes po-
ques dècimes.

En qualsevol cas els components del panell opinen que si la 
situació d’incertesa es prolongués molt més (si seguís a finals 
d’any) acabaria afectant negativament l’economia i a la inversió 
publicitària.

La situació política a Catalunya, que podria suposar la ruptura 
d’un mercat que no té una gran grandària a nivell internacio-
nal, ha passat a un segon pla. La preocupació dels panelistes 
pel que pugui ocórrer allà disminueix clarament en cada nova 
onada de l’estudi. Així i un 42% dels panelistes creu que podria 
tenir una certa repercussió en el mercat publicitari espanyol.

El creixement es basa en la bona salut de sectors com el de 
l’automòbil (que tornarà a augmentar les seves vendes aquest 
any) el de la banca, finances i assegurances, el de Telecomu-
nicacions i l’arribada de nous anunciants del sector digital que 
diversifiquen la seva publicitat cap altres mitjans.
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Estem vivint un any de forta incertesa econòmica a nivell inter-
nacional, amb els dubtes sobre el creixement de la Xina, els 
problemes de Brasil, els dubtes europeus o els alts i baixos en el 
preu del petroli, sense oblidar els efectes del terrorisme. En les 
últimes setmanes no han aparegut nous elements d’incertesa i 
aquests semblen estar assumits pels mercats. Aquesta sensa-
ció es trasllada a la publicitat com un factor d’estabilitat.

Els índexs de percepció de la situació baixen una mica en 
aquesta ocasió però es mantenen en valors positius, el que no 
és poc amb tants elements d’incertesa. L’IPSE (Índex de Per-
cepció de la Situació Econòmica) perd 13,8 punts i es queda en 
33,3, en valors positius i encara més a prop del “mig bé” que 
del “regular”. L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) 
també cau, en aquest cas 9,6 punts i es queda en 44,7. Els 
components del panell confien en la fortalesa actual del mercat 
publicitari que podria resistir encara un cert deteriorament de la 
situació econòmica.

Previsions: Els mitjans impresos són els més importants 
per als anunciants de gran luxe
No es produeixen grans variacions respecte a l’onada ante-
rior en les previsions per mitjans si bé en gairebé tots els ca-

sos aquestes lleus variacions són negatives. Només en el cas 
d’Internet s’espera un creixement una mica més gran que al 
març. La PED (Publicitat Exterior Dinàmica) que va començar 
l’any amb unes previsions de creixement molt elevades rep una 
nova correcció a la baixa de 3,1 punts.

Els Mitjans Impresos, potser els més afectats per l’aturada en 
la publicitat de l’administració central, han començat l’any amb 
caigudes, el que ve a trencar el possible canvi de tendència 
que semblava apuntar l’any passat i que van recollir les fonts 
de dades del mercat. Ara les previsions tornen a ser, una mica 
més, negatives.

Les previsions d’inversió per mitjans es poden veure a la taula 
següent. Es comparen amb les previsions elaborades al març. 
A la tercera columna es representa el sentit de la variació. Un 
signe + indica que la previsió és ara millor; un signe - que la 
previsió ara és pitjor. Un major nombre de signes suposa major 
intensitat en la variació.

La recuperació econòmica d’Àsia i Europa de l’Est està tenint 
reflex en la inversió del sector luxe. De fet, s’espera que creixi 
al voltant del 3% al llarg de 2016, gràcies a una inversió total 
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de 10,9 bilions de dòlars en els 18 mercats més importants del 
món, superant així els 10,6 milers de milions de dòlars de 2015.

La inversió en Xarxes Socials i en Vídeo a Internet
La inversió en Xarxes Socials podria arribar aquest any als 56,5 
milions d’euros, gairebé un 11% per sobre de la xifra estimada 

com a tancament per al 2015. El Vídeo a Internet, clau per al 
creixement de la inversió en Mòbils i en Xarxes Socials, podria 
arribar aquest any a 65,1 milions d’euros, més d’un 12% per 
sobre de la xifra amb la qual s’estima es va tancar l’any passat. 
El vídeo “in stream” (pre, middle o post roll) li va guanyant a 
poc a poc la partida al vídeo “in banner”. La proporció és ara de 
64,4% per a in roll enfront del 35,6% per a l’altra opció.

La inversió en Audio On Line
La inversió en publicitat en àudio on Line representa en aquests 
moment, segons l’opinió dels panelistes, un 4,5% de la inversió 
digital. S’estima que aquesta inversió creixerà un 6,1% en els 
pròxims mesos (una mica menys del que s’espera que creixi la 
inversió digital, de manera que perdria participació i es quedaria 
a l’entorn del 4,4%).

Els sectors que creixen més
Aquí obtenim una prova més de l’optimisme que segueix im-
pregnant al panell Zenith Vigía. Quan es pregunta als pane-
listes per els sectors que pensen que augmentaran la seva in-
versió publicitària citen més del triple (el quocient és 3,2) que 
quan se’ls pregunta pels sectors la inversió disminuirà. Aquesta 
relació ha crescut amb força en els últims mesos.
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Els sectors que es pensa que incrementaran la seva inversió 
publicitària estan encapçalats pel d’Automoció, a una gran dis-
tància dels següents: Banca, Finances i Assegurances, Telefo-
nia i Telecomunicacions o Gran Consum.

En el platet contrari de la balança destaquen les administra-
cions i institucions públiques, que porten diversos anys dismi-
nuint la seva inversió publicitària i que en aquest moment es 
veuen afectades a més per la situació de provisionalitat del Go-
vern central. També es pensa que disminuirà la seva inversió al 
sector de la Cultura, Ensenyament i Mitjans de Comunicació.
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

Descobreix una altra manera de viure  
el Bàsquet a Experienceendesa
Un programa de bàsquet, humor i entreteniment conduït per Juanma Iturriaga  
i Antoni Daimiel, i amb la col·laboració de Javier Coronas i Ana Albadalejo. 

Nous capítols tots els dilluns a les 23.00h a www.experiencendesa.com

@colgadosdelaro ExperienceEndesa ExperienceEndesa
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Venedors i periodistes, entre els 
professionals en què menys es confia
Per JFK i AEC

 

L’estudi “Confianza en las Profesiones” és un estudi global re-
alitzat per GfK Verein que analitza cada dos anys quins són 
els professionals en què més confien els ciutadans. L’estudi ha 
preguntat a prop de 30.000 persones, sobre 32 professions, 
en 27 estats. A Espanya, el 97% dels consultats considera els 
bombers els professionals en qui més es pot confiar. Molt a 
prop d’ells, amb un 93% se situa el personal d’infermeria i no-
més un punt percentual per darrere dels agricultors, farmacèu-

tics i els professionals d’emergències sanitàries. El final de la 
llista, només amb un 6% de respostes, és per als polítics, la 
xifra més baixa de tots els països analitzats.

Els resultats expressen el percentatge d’entrevistats que van 
contestar “Confio totalment” o “Generalment confio” a la pre-
gunta sobre cadascuna de les professions avaluades. 

Mentre que hi ha professions a les que se les pot anomenar in-
discutibles en aquest rànquing de confiança com els bombers o 
el personal sanitari. que es mantenen estables en les primeres 
posicions des de 2014, hi ha altres que no aconsegueixen si-
tuar-se per sobre de la meitat de la taula, com els jutges (41%) 
o els banquers (19%).

Les caigudes més grans
La caiguda més gran en la confiança la pateixen els venedors 
En observar les variacions produïdes entre les dues últimes 
mesuraments, s’observa que a l’Estat espanyol l’ocupació que 
ha patit la baixada més dràstica en el nivell de confiança han 
estat els venedors, els que han baixat 16 punts percentuals, 
fins a situar-se en el 65% de respostes favorables, un resultat 
molt positiu.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Altres professions que han registrat variacions a la baixa, en-
cara que en menor mesura, han estat els taxistes (74%), actors 
(59%), periodistes (43%) i presentadors de TV (42%), tots ells, 
amb 4 punts menys que en l’anterior edició de l’estudi. També 
han baixat els professors (3 punts) però segueixen estant en 
les primeres posicions en l’índex de confiança amb un 87% de 
respostes a favor seu.

Per contra, les pujades més pronunciades pel que fa a con-
fiança les protagonitzen els soldats amb 11 punts d’increment 
que els situa a la primera meitat de la taula amb un 70% de les 
respostes, seguit del personal d’emergències que puja 9 punts 
percentuals i arriba com hem vist a les primeres places.

L’SPC insta a reflexionar sobre el 
“germen” dels atacs als periodistes

El Sindicat de Periodistes de Catalunya s’ha sumat a les dife-
rents mostres de rebuig contra les agressions als professionals 
de la informació que cobrien les protestes contra el desallo-
tjament del “Banc Expropiat” al barri de Gràcia, tant per part 

d’agents antiavalots com de manifestants. A més, recorda que 
no és el primer cop que passa i fa una crida a adoptar les “me-
sures necessàries” perquè no es repeteixin fets similars.

Amb tot, l’organització va més enllà de la denúncia i aprofita per 
convidar periodistes i mitjans de comunicació a fer una reflexió 
del “perquè es produeixen aquestes mostres de descontenta-
ment, de crítica i de rebuig a la nostra tasca informativa”.

En aquest sentit, l’SPC deixa la seva aportació: “Sovint veiem 
com programes i magazins de tota mena tracten les mobilitza-
cions al carrer de forma més que esbiaixada, amb desqualifica-
cions contra els col·lectius que les protagonitzen i no donant-los 
veu d’una manera equilibrada a com es fa amb altres agents 
socials implicats en els fets. La manipulació de la informació 
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que traspua en aquests espais informatius als quals al·ludim –
especialment a les televisions– acostumen a ser el germen dels 
atacs que els professionals que cobreixen l’actualitat pateixen 
en algunes ocasions”, assegura.

Per al Sindicat de Periodistes, és “urgent” iniciar un debat per 
“evitar situacions que en un futur puguin ser molt més greus”. 
“La informació no pot ser la primera víctima dels conflictes so-
cials”, rebla l’organització en un comunicat. (Foto: diari Ara) (de 
Comunicació 21)

Estudiants de la UdL agredeixen a 
periodistes del diari Segre

La Universitat de Lleida (UdL) va enregistrar dijous un tens epi-
sodi quan un grup de treballadors del centre van intentar desa-
llotjar el grup d’estudiants que ocupa des del passat 17 de maig 
el despatx del rector i es va produir una violenta picabaralla 
amb agressions a alguns periodistes. L’enfrontament es va  pa-
lesar  quan un grup d’unes 40 persones, entre personal del cen-
tre, es va dirigir a la zona del rectorat ocupada cridant “fora els 
ocupes de la universitat” i van intentar desmuntar les barricades 

que tenen col·locades des del dia 17. Els implicats van intentar 
impedir que un càmera de TV3 gravés, tapant-li l’equip amb una 
jaqueta i empenyent-lo fora del despatx, i també han empès i 
tacat un fotògraf del diari local Segre. (de Diari de Girona)

El CPC diu que prou coaccions als 
periodistes

En un comunicat, el Col·legi de Periodistes de Catalunya la-
menta i condemna els reiterats episodis d’agressió contra pe-
riodistes que s’han produït les dues darreres setmanes en els 
aldarulls al barri de Gràcia de Barcelona. El Col·legi considera 
intolerable qualsevol amenaça, coacció o agressió contra el 
col·lectiu dels periodistes en el seu exercici professional, vin-
guin d’on vinguin, i rebutja els episodis que els mateixos infor-
madors han fet públics.  

“Des del Col·legi de Periodistes es treballa en diferents inicia-
tives perquè episodis com aquests no es reprodueixin i la fei-
na dels professionals es pugui exercir sense cap ingerència ni 
coacció”, diu el comunicat. (d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Promoció i venda ofertes per PromoCaixa, vàlides fins al 31-8-2016. Finançament ofert per CaixaBank, subjecte 
a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Finançament: préstec al 0 % TAE. Televisor Samsung 
Curved UHD de 49” UE49KU6670. PVP: 1.099 €. 36,63 € al mes en 29 quotes i 1 última de 36,73 €. Termini 
de 30 mesos i un TIN del 0 %, sense comissions d’obertura ni d’estudi. TAE: 0 %. També està disponible 
amb pagament al comptat. Per a altres opcions de finançament, consulta qualsevol oficina de CaixaBank. 
PromoCaixa, SA, Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, SA, Barcelona 
2009. Per a més informació: www.CompraEstrella.com. NRI: 1466-2016/09681 
www.CaixaBank.cat

 “La meva il·lusió és  
   veure feliç l’afició” 

 Tu ho pots veure en un  
 televisor de Samsung 

A CaixaBank volem que facis 
realitat les teves il·lusions.  
Per això, si et fa il·lusió tenir un 
televisor Samsung Curved UHD,  
ara te’l financem al 0 % TAE. 

Perquè a CaixaBank creiem que 
donar crèdit és donar confiança. 
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Els sindicats rebutgen la proposta de 
conveni de la patronal dels diaris

L’Associació d’Editors de Diaris Espanyols ha presentat una 
proposta per al cinquè conveni estatal de la premsa diària que 
ha estat qualificada de “burla” per CCOO, UGT i la Federació de 
Sindicats de Periodistes. La patronal pretén que, durant els pro-
pers quatre anys, es mantinguin els increments en la jornada 
laboral i la congelació salarial pactada per fer front a la crisi. Un 
plantejament que les tres organitzacions sindicals entenen que 
sorgeix “davant la seva incapacitat per donar una solució a un 
sector en què els esforços només els han fet els treballadors”.

A més, l’AEDE considera que la situació dels col·laboradors a la 
peça i treballadors freelance “no són objecte” de la negociació 

i continua sense reconèixer els drets d’autor dels periodistes, 
perquè al seu parer “estan convenientment remunerats amb els 
contractes laborals amb els quals se cedeixen”.

Els sindicats també critiquen la possibilitat que els descansos 
siguin negociats individualment entre empreses i treballadors. 
De les propostes per a la negociació dels representants dels 
treballadors, l’AEDE només ha acceptat dos punts: l’adaptació 
dels períodes de prova a la legislació vigent, i la possibilitat que 
el permís de maternitat i paternitat es pugui unir amb les vacan-
ces. La propera reunió entre les dues parts es farà el proper 
dimecres, 8 de juny. (d’AEC)

El Govern trasllada al Parlament el 
reglament de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació Pública
El Govern ha aprovat trametre el Projecte de reglament de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(GAIP) al Parlament, perquè aquest es pronunciï sobre la pro-
posta presentada d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
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pública i bon govern. L’informe previ del Parlament relatiu al 
reglament de la GAIP, per garantir la independència orgànica 
i funcional de la Comissió, té caràcter vinculant per al Govern 
i és un tràmit necessari per procedir a l’aprovació del decret.
 
La GAIP és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment i les 
garanties del dret que la Llei reconeix a totes les persones 
d’accedir a la informació pública. En l’actualitat ja exerceix la 
seva tasca, un cop el Parlament en va designar els seus cinc 
membres. El reglament, que ara el Govern sotmet a l’informe 
previ del Parlament, té com a objectiu garantir i potenciar la 
independència de la Comissió, assegurant-li amb aquesta fi-
nalitat l’àmbit funcional que li correspon, així com l’estructura i 
els mitjans necessaris per tal que pugui exercir amb eficàcia les 
seves responsabilitats. (de Premsa Gencat)

Les televisions locals entren a 
Movistar+

El pròxim 24 de juny, Sant Joan, començarà a emetre el nou ca-
nal La Xarxa Televisions al dial 159 de la plataforma Movistar+. 
Gestionat per La Xarxa, se centrarà en els programes de les te-

levisions de proximitat, que projectaran al conjunt de Catalunya 
els esdeveniments culturals, socials i esportius més destacats 
del país.

El nou projecte es presentarà a tots els alcaldes del territori aquest 
dilluns, dia 6 de juny, a la Torre Telefónica-Diagonal 00, en un acte 
encapçalat per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè 
Conesa, el director general de Telefónica a Catalunya, Kim Faura 
i el conseller delegat de La Xarxa, Francesc Pena.

La Xarxa és una plataforma multimèdia de suport a l’audiovisual 
local creada per la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu 
d’atendre les necessitats del sector i contribuir a la seva dina-
mització. Actualment té adherides més de 200 ràdios, televi-
sions o mitjans digitals. (de Diba.cat)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Alberto Chicote, nova revista editada 
per G + J

Alberto Chicote del Olmo, presentador de televisió i cuiner espan-
yol, famós per ser el pioner del que es va batejar com cuina de 
fusió a Espanya, ha presentat el seu nou projecte. El carismàtic 
Chicote s’embarca en la creació de la revista que porta el seu 
nom, un nou material carregat d’optimisme i editat pel grup G + J. 
La nova publicació està dirigida a persones que busquen en una 
revista de cuina alguna cosa més que receptes. “No és una revis-
ta de receptes, ni de cuiners, ni de menjar, ni d’experiències: és 
un compendi de tot per poder transmetre el que a mi m’emociona 
en un mitjà senzill, sincer i palpable”, va afirmar el cuiner.

Entre el contingut de la revista es poden trobar històries de su-
peració, un menú per a cada dia del mes, receptes per a ser 
feliç i moltes més idees per menjar-se el món. En paraules del 
propi Chicote, “són diferents maneres d’explicar el que passa 
després de la porta de la cuina d’un restaurant”. Amb una ma-
quetació acurada i més de 100 pàgines, des del 19 de maig, 
amb una tirada inicial de 150.000 exemplars, ja és als quioscos 
de tot l’estat per 3’50 euros. (d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els mitjans de comunicació digitals i 
el seu estat durant el 2016
Per Business Insider

En els milisegons que triga una pàgina web per carregar-se 
desenes d’empreses que probablement mai no n’hem sentit 
parlar estan fent una oferta en una subhasta furiosa per enca-
rregar-se de publicitat. 

I això és només un aspecte: la publicitat programàtica.

El banc d’inversió LUMA Part-
ners, la companyia coneguda 
pels seus resums LUMAsca-
pe, ha fet una nova presenta-
ció sobre l’estat dels mitjans 
digitals que explica amable-
ment les més grans tendèn-
cies en la indústria de mitjans 

digitals d’una manera força fàcil d’entendre.

La presentació cobreix els últims problemes que afecten el sec-
tor, la forma pública ad-tech i les companyies mar-Tech estan 
realitzant, l’activitat de fusions i adquisicions, finançament de 
capital de risc, i les tendències de la indústria més significati-
ves: programàtica, mòbil, continguts 2.0, convergents vídeo, i 
ad-tech i la convergència mar-tech.

L’estudi ens recorda que la publicitat digital ho està fent molt 
bé. Els ingressos van créixer un 20% el 2015 i s’espera que 
superi la publicitat en televisió l’any actual, com la màxima ca-
tegoria de la inversió publicitària. Però no ho constata del tot 
en el sector de la premsa. Per on es miri, tot el que sent parlar 
són els problemes amb la publicitat digital no és gens prome-
tedor. No és cap secret que el sector pateix d’un ecosistema 
fragmentat i una cadena de subministrament, força complicat 
que ha estat culpat per una sèrie de problemes que afligeixen 
al sector. Aquestes qüestions tenen implicacions per a tots els 
components clau dels venedors a organismes intermediaris, 
tecnologia, editors i consumidors.

Per avaluar l’impacte de visibilitat, frau i bloqueig d’anuncis, 
cal tenir en compte en compte el cicle de vida d’una impressió 
dels mitjans de comunicació. Cada càrrega d’una pàgina web o 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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de vídeo crea una oportunitat de publicitat. No obstant això, el 
bloqueig d’anuncis (actualment s’estima en un 22% a Amèrica 
del Nord) evita que els anuncis que es serveixin a una perso-
na (un “consumidor”, en la nostra nomenclatura) li arribin. Dels 
anuncis publicats, alguns són vistos pels robots (màquines que 
registren les impressions fraudulentes), i una altra part es lliura 
a les persones, però no es veu.

Si un anunci és “visible” o no depèn de les normes de visibilitat 
que varien segons la plataforma. Per exemple, en vídeo, You-
Tube compte 30 segons com una vista mentre que a Facebook 
és de 3 segons i snapchat un segon.

Dels anuncis realment vistos, una petita part d’aquests insti-
ga la participació dels consumidors i una porció encara més 
petita dóna com a resultat una conversió. Aquests dos últims 
elements són principalment rellevants per a la publicitat de res-
posta directa, mentre que l’objectiu de la publicitat de marca és 
ajudar a construir la generació de demanda o preferència amb 
el temps i poden beneficiar-se d’una sola impressió.

 Si analitzem aquestes qüestions des d’una perspectiva econò-
mica, hi ha una fuga de valor significatiu. “Pèrdua de valor” dels 

venedors de la suma de frau i les impressions no visibles. En 
ambdós casos han pagat per un anunci que mai va ser vist per 
un consumidor potencial. Els editors, d’altra banda perden valor 
tant des del frau com del bloqueig d’anuncis.

Si bé l’estudi no pretén donar tenir solucions a tots aquests 
problemes, suggerreix que siguin quines siguin les solucions 
aplicades per fer el mateix amb la consideració dels principis 
de l’equació de màrqueting: el comercialitzador i el consumidor. 
El bloqueig d’anuncis, en particular, creiem que la millor mane-
ra de prevenir la proliferació d’aquest tipus de descàrrega de 
programari és crear una millor experiència al consumidor. Si bé 
ens solidaritzem amb els editors per la seva situació i valorem 
la construcció econòmica que dóna suport al periodisme, obli-
gar als consumidors a actuar amb mesures draconianes no és 
el camí a seguir. L’elecció del consumidor ha de ser quedar-s’hi! 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Els lectors d’El Butlletí poden accedir a un extens i detallat re-
sum de l’estudi de Luma State of Digital Media 2016 CLICANT 
AQUÍ

Google finançarà noves formes de 
periodisme digital

 

Google obre la segona ronda per projectes per al Fons 
d’Innovació de la Digital News Initiative (DNI). Aquesta sego-
na ronda ha començat aquesta setmana i acaba l’11 de juliol. 
L’objectiu del Fons d’Innovació, de fins a 150 milions d’euros 

per a tots els mitjans a Europa per als propers tres anys, és im-
pulsar projectes que demostrin noves formes de periodisme di-
gital, que ofereixin suport al desenvolupament de nous models 
de negoci o que puguin canviar la forma de consumir notícies 
digitals. 

El Fons s’ofereix a editors establerts, a agents purament online, 
així com a noves empreses, aliances col·laboratives i individus 
de la UE i de l’Associació Europea de Lliure Canvi (AELC). A 
més, el divendres 10 de juny, Google  farà una Hangout en di-
recte que es podrà seguir des d’Espanya, on es respondran les 
preguntes dels interessats. (d’Interactiva Digital)

La transformació digital dels mitjans 
locals, un repte i una necessitat

Com es pot aplicar el canvi de cultura digital en mitjans petits? 
Com poden ràdios i TV locals fer realitat l’anomenat ‘Digital 
First’? Quines estratègies poden seguir per crear comunitats 
actives que s’impliquin en la creació dels seus continguts? So-
bre aquestes qüestions van reflexionar fa uns dies, al MAC, 
tres periodistes amb una llarga experiència en el terreny digital: 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio i de l’àrea digital de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; Karma Peiró, 
directora de NacióDigital, i Xavier Ortuño, cap de l’àrea digital 
del diari Sport. Seguir i interactuar a les xarxes amb les nostres 
fonts, pensar en el conjunt de la nostra comunitat i no només en 
una part i ser transparents en la defensa del nostre model com 
a mitjà són algunes de les recomanacions que s’han llançat. 

Durant el debat es va posar sobre la taula la necessitat dels 
mitjans locals de transformar-se digitalment, tot i comptar amb 
pocs recursos i poc personal. Karme Peiró va proposar recol-
zar-se d’entrada en els professionals amb més inquietuds pel 
món digital, mentre que Saül Gordillo va defensar prioritzar els 
recursos per centrar-se en tot allò “on som forts com a mitjà” i 
deixar de fer continguts per inèrcia (cartellera, agenda...) que ja 
fan empreses especialitzades. 

A l’hora de crear comunitat, es va remarcat que el primer pas 
és saber quin consum digital fan les audiències locals, en 
especial persones i entitats “que poden ser les nostres fonts 
d’informació”. Saber com actuen i com es relacionen a les xar-
xes “ens donarà pistes per interactuar-hi.”  (d’Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)

Xarxes socials. Res més aixecar-nos
Les xarxes socials són ja gai-
rebé el primer punt de con-
tacte amb el món real en el 
dia a dia dels espanyols. Un 
13% consulta els seus perfils 
res més despertar-se i un 8% 
abans de vestir-se per sortir 
de casa. Més d’un 20%, però, prefereix revisar les xarxes socials 
per primer cop al dia mentre esmorzen.

Segons una enquesta de Lightspeed GMI (Kantar), els espan-
yols estan avançant cada vegada més el moment de la seva 
primera consulta diària a les xarxes socials. Així, en comparar 
amb les dades de la mateixa enquesta realitzada a l’abril de 
2015, es pot apreciar que l’any passat els usuaris connectaven 
amb les plataformes socials entre l’esmorzar i el dinar (20,6%).

Per sexe, les dones són una mica més matineres en la conne-
xió a les xarxes socials. El 25% ho fa abans de vestir-se pels 
matins enfront del 18% dels homes), el mateix que són més 
proclius a estar presents a les xarxes ja visitar-les diàriament.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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En el cas de les edats, els més joves entren més d’hora als 
seus perfils que els més grans: el 43% de les dones entre 18 i 
24 anys i el 39% dels homes en la mateixa franja d’edat es con-
necten res més despertar-se, quan encara són al llit. (d’Ipmark)

Catalunya, 1a regió europea d’empreses 
de Big Data

Catalunya s’ha situat al capdavant del rànquing europeu 
d’empreses dedicades a la gestió intel·ligent de les dades, cone-
gudes com a Big Data, amb de 57 companyies, al davant de les 
55 de Bèlgica i de les 48 del Regne Unit, segons recull el mapa 
web Datalanscape d’Eurecat. 

En un comunicat, el centre tecnològic de Catalunya Eurecat ha 
detallat que 50 d’aquestes empreses es concreten a Barcelona 
i la seva àrea metropolitana, i ha assegurat que aquesta xifra 
supera altres ciutats com París, Londres i Amsterdam.

El director de la Unitat de Big Data d’Eurecat, Marc Torrent, ha 
manifestat que l’activitat de les 57 companyies preveu activi-

tats relacionades amb la generació, emmagatzematge, gestió, 
anàlisi i visualització de dades. 

L’entitat ha explicat que l’objectiu del mapa Datalanscape és 
definir, avaluar i mesurar el nombre d’empreses dedicades a 
l’economia de dades a Europa, i que segons Torrent, la finalitat 
és “determinar l’ecosistema actual català per posicionar-lo com 
a referent”. (de Via Empresa)

Vanidad i Esdiario s’uneixen en un 
Joint Venture de share content per 
reforçar la difusió digital

Vanidad, primera revista espanyola de tendències de moda i 
estil de vida amb més de 24 anys de camí dirigida a un públic 
àvid per conèixer què és el que està passant al seu voltant en 
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el món del cinema, la moda, la música, l’art o la bellesa, oferint 
sempre l’últim i el millor de cada àmbit, disposa d’un web, que 
ja te deu anys de vida, que ha estat pioner en donar veu als 
nous prescriptors del món online, alhora que ha sabut adaptar 
els seus continguts en format multicanal al cada vegada més 
canviant entorn digital.

Esdiario és un dels diaris online de referència a Espanya. Amb 
2,5 milions de visitants al mes, és un canal de reconegut pres-
tigi per arribar a un públic influent que busca un producte que 
marqui la diferència. Una i altre s’han unit en un Joint Venture 
de share content para reforzar la difusión digital i explorar no-
ves vies. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Axel Springer arriba als 200 milions 
d’usuaris únics al món

Durant els tres primers mesos de l’exercici 2016, Axel Springer 
ha experimentat el creixement dels seus models de negoci di-
gital. Això es reflecteix especialment en les seves xifres agre-
gades d’usuaris: durant el primer trimestre, i tenint en compte 
totes les plataformes digitals, la companyia va arribar als 200 

milions d’usuaris únics a tot el món com a mitjana mensual 
(comScore/càlculs interns). 

La mitjana mensual de visites va ascendir a 1.400 milions i les 
visualitzacions de vídeo a 1.100 milions. A més, els models de 
negoci digitals han augmentat la seva contribució als ingressos 
totals del grup fins al 67 per cent del total i generen ja el 72 per 
cent de l’EBITDA del Grup.

En aquest primer trimestre de 2016, els ingressos totals del 
grup Axel Springer ascendeixen a 783 milions d’euros, fet que 
suposa un 5,2% més que l’any passat, mentre que l’EBITDA 
ha estat de 125 milions d’euros, un 4,6% per sobre del mateix 
període de l’any anterior. (d’AEC)

Els mitjans digitals Público i CTXT 
compartiran continguts

El diari digital Público i el setmanari CTXT (Context) han arri-
bat a un acord per, a partir del proper 1 de juny, col·laborar en 
matèria de continguts i publicitat. Inicialment, l’acord contempla 
l’accés als continguts de CTXT des del diari digital. L’objectiu de 
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l’acord, segons han publicat els dos mitjans en les seves webs, 
és “revaloritzar la seva oferta informativa, reforçar la seva 
presència a les xarxes i afermar la seva viabilitat econòmica”.

Segons Marià de Delàs, director editorial de Público, “Els perio-
distes d’un i altre mitjà treballaran en coordinació per difondre 
informació ordenada, útil i fiable”. Es tractarà informació en tots 
els formats (escrita, gràfica i audiovisual) per tal de satisfer tant 
als lectors que volen conèixer a l’instant les principals notícies 
del moment, com als que busquen peces d’anàlisi, reportatges, 
entrevistes en profunditat, i articles i debats. 

En qualsevol cas, CTXT i Público mantindran les seves identi-
tats editorials i empresarials. (de Digimedios)

OJD interactiva incorpora a L’Español 

L’auditoria de mitjans OJD interactiva ha incorporat a El Es-
panyol, impulsat per Pedro J. Ramírez i editat per Nohacefalta-
papel. D’aquesta manera l’Oficina de Justificació de la Difusió 
interactiva ja controla gairebé 300 mitjans. L’Español, nascut al 
juliol de 2015, va obtenir a l’abril 5.209.252 usuaris únics que 

van realitzar 11.082.785 visites i més de 20 milions de pàgines 
vistes, segons va certificar OJD Interactiva. Això suposa una 
mitjana de 301.399 usuaris únics diaris dels quals el el 88% co-
rresponen a usuaris que accedeixen des del nostre país. També 
destacar que la durada mitjana de les visites supera els 4 mi-
nuts i que la pàgina d’inici suposa gairebé el 30% del total de 
les pàgines vistes registrades al mes. (d’Infoperiodistas)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La publicitat dels periòdics remunta 
a l’abril (7,2%), però no aconsegueix 
millorar el mal 2016
Per Prnoticias

La publicitat dels periòdics ha aconseguit un important enlai-
rament en el mes d’abril. Les dades que manegen els diaris 
de l’AEDE indiquen que el conjunt de capçaleres impreses va 
millorar en un 7,2% les dades d’abril de l’any passat. En aques-
ta línia, els que millor comportament van tenir van ser El País, 
El Mundo i La Voz de Galícia i els que pitjor: ABC i La Razón. 
No obstant això, aquestes dades no han aconseguit compensar 
el pèssim primer trimestre pel que fa a ingressos publicitaris i 

segons hem pogut saber, aquestes dades només han estat una 
excepció en un molt mal any 2016.

La publicitat en mitjans de comunicació durant 2016 ha estat 
un veritable carrusel d’alts i baixos que ha desconcertat a pla-
nificadors i als propis editors. En el cas de la premsa el primer 
trimestre es va tancar amb una caiguda del 5,6%. Les dades 
d’Infoadex van certificar que els ingressos en el sector de diaris 
en paper en prou feines van arribar als 118.600.000 d’euros, set 
milions menys que entre gener i març de 2016. En aquesta línia 
van sorprendre gratament les xifres d’abril amb un creixement 
del 7,2% per a tot el sector, una dada molt superior a la que 
s’esperava.

Per capçaleres, la més afavorida va ser El País, que va créixer 
en un any un 25%, mentre que El Mundo va avançar un 18,5% 
i  El Periódico de Catalunya va millorar en un 17%. Per la seva 
banda, La Voz de Galícia es va anotar una millora interanual del 
13,1%, La Vanguardia un 6,5% i El Correo  un 2,5%. Amb pitjor 
acompliment, tot i que encara en números negres,  ABC va créi-
xer un 0,5% mentre que La Razón va millorar un 0,1%. De fet, 
els vuit diaris de més tirada van ser els que van sortir més ben 
parats del mes d’abril amb una alça conjunta del 11,9%.

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La cara negativa del mes la representen els diaris regionals, que 
van experimentar un retrocés del 0,36% per a les seves capça-
leres de major difusió i un creixement del 0,9% per als de menys 
distribució. Els diaris esportius van registrar un creixement del 
13,9% a l’abril amb un brillant augment del 18% dels seus in-
gressos per AS i del 20% per Marca. A l’abril els diaris econòmics 
també es van disparar fins a un 8,9%, amb un 2,2% d’alça per El 
Economista i un 15% per Expansión. La nota negativa l’ha posat 
Cinco Días, amb un retrocés a l’abril del 12,2%.

No obstant això, totes aquestes xifres positives no han aconse-
guit millorar les dades del pèssim primer trimestre. Els números 
dels periòdics de l’AEDE indiquen que en els primers quatre 
mesos de l’any, la caiguda publicitària del sector ha estat del 
5,7%, amb un descens del 5,6% per als vuit grans diaris ge-
neralistes. Els esportius s’han deixat un 6,7% en aquest ma-
teix període i els econòmics un 6,5%. Per capçaleres les més 
perjudicades han estat ABC, amb una caiguda del 10,2%, i La 
Vanguardia, amb un retrocés del 13,7%.

I el futur? Les informacions que ha recopilat prnoticias indiquen que 
la resta del curs s’augura molt gris, principalment per la incertesa 
política i per la dificultat per formar govern. De fet, les nostres fonts 

ens han confirmat que el mes de maig ha estat molt dolent i que 
juny no serà millor per a la premsa. El principal problema és que la 
publicitat estatal, afectada per la volatilitat econòmica i pels proble-
mes polítics, no acaba d’enlairar-se. De moment, això deixa al mes 
d’abril com un mer brindis al sol o un breu període de bonança.

El Fòrum de Nous Ingressos aborda la 
publicitat nativa i la gestió de dades 

L’Associació d’Editors de Diaris Espanyols (AEDE) va realitzar 
una nova edició del seu Fòrum de Nous Ingressos, que en-
guany es va centrar en fonts com la potencialitat de les audièn-
cies mòbils, la publicitat nativa com a alternativa als bloqueja-
dors de publicitat (adblockers), la gestió activa de les dades i 
les aplicacions per al coneixement de l’audiència. 
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Per abordar aquests temes, AEDE va convocar empreses es-
pecialitzades en cadascun dels camps com Outbrain, Ligatus, 
L’Agora / PA i Content Insights. La directora general d’Ligatus, 
Maylis Chevalier, es va estendre sobre els avantatges de la pu-
blicitat nativa en un context d’expansió dels bloquejadors de 
publicitat. Per això va començar esmentant els formats que re-
sulten més molestos (anuncis emergents, espots previs i obli-
gatoris al visionat de vídeos o vídeos amb funció de autore-
producció) per destacar que són precisament els formats més 
associats a la publicitat nativa els que menys rebuig provoquen. 
En qualsevol cas, la directiva de Ligatus va assenyalar les ca-
racterístiques que ha de reunir aquest tipus de publicitat i que 
es concreten en: transparència (l’usuari ha de saber sens dubte 
que es troba davant d’un contingut publicitari), mesurament i 
escalabilitat per als diferents mitjans digitals.

Per la seva banda, Dominique Loumaye, conseller delegat 
de PAN España i L’Agora, va començar assenyalant com una 
companyia com Google, i a partir d’una audiència total relativa-
ment petita (la dels que utilitzen el seu cercador per localitzar 
informació concreta), és capaç de tenir una quota, en termes 
generals, del 50% de la publicitat digital, gràcies a la gestió que 
realitza de les dades que li faciliten els usuaris. Aquesta realitat 

porta a Loumaye a considerar que altres suports -com la prem-
sa digital- que poden realitzar una proposta publicitària més afí 
a l’usuari que la d’un cercador podrien obtenir uns ingressos 
molt superiors amb una gestió més eficient de les seves pròpies 
dades.

En aquest sentit, i segons el conseller delegat de PAN al nos-
tre país, els responsables de la premsa digital han de millorar 
el coneixement del comportament dels seus usuaris, afegir i 
multiplicar-lo amb l’ús de fonts de dades diverses i, recomana, 
no vendre-ho o cedir-ho perquè en certa mesura representa el 
futur per aquests mitjans. (de Digimedios)

El sector es planteja crear un 
regulador global per a la Publicitat 
Online
El problema dels adblockers precoupa a la Federació Mundial 
d’Anunciants (WFA), tant que ha planejat crear un organisme 
de control que reguli la Publicitat Online. I és que l’organisme 
considera que desenvolupar millors anuncis és la resposta al 
problema, en lloc d’afrontar els bloquejadors.
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En aquest sentit, la WFA s’ha proposat reunir anunciants, editors 
i companyies de tecnologia publicitària per crear una coalició glo-
bal de tots els actors implicats en la cadena publicitària. Amb ella 
vol recollir dades sobre la publicitat que resulta més molesta als 
usuaris i, després d’estudiar el seu comportament davant seu, 
desenvolupar anuncis que s’adaptin a les seves necessitats. Una 
tasca difícil, tal com ha reconegut el CEO de l’WFA, Stephan 
Loerke, especialment tenint en compte les diferents lleis de cada 
país pel que fa a publicitat i privacitat. (d’El Economista)

Segon Fòrum Mobile de la Publicitat: 
el consumidor vol mòbil

En el II Fòrum Mobile de la Publicitat, Ruth Bareño, directora de 
negoci a Teads, ha defensat de cara al sector i als periodistes 

especialitzats reunits en l’esdeveniment, que “hem de deixar de 
pensar en horitzontal”, fent referència a la necessitat de passar 
a format mòbil, que encara avui en dia, segueixen experimen-
tant un gran nombre d’empreses.

“El mòbil no agrada als publicistes per les seves limitacions”, 
explica Bareño, limitacions de pantalla, de temps, ja que ha de 
ser un contingut de 30 segons -o almenys és el que els experts 
consideren com a ideal per transmetre un missatge-. A més és 
un mitjà silenciós, no pot reproduir-se automàticament tot el 
contingut vídeo. No obstant això, el consumidor ha decidit estar 
amb mòbil, una tendència que cada vegada mostra més el seu 
lideratge, i les marques han d’adaptar sense envair l’espai del 
consumidor a internet.

Tradicionalment s’ha demostrat que el vídeo afavoreix un major 
impacte i record de marca. Si li preguntem a algú per una cam-
panya publicitària, probablement ens esmenti un espot abans 
que una campanya d’exterior, un banner o qualsevol altre for-
mat. A més, el consumidor té preferència cap a les marques que 
no li imposen la publicitat, les que li deixen gaudir dels contin-
guts, que li donen l’oportunitat de triar. Els estudis realitzats per 
Teads demostren que el record de marca és més gran si l’usuari 
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té al seu abast l’opció de fer skip a l’anunci, és a dir, de poder 
ometre’l o fins i tot de tancar la finestra del mateix. (d’Eventos 
Marketing)

Les grans agències de mitjans 
d’Espanya investigades per la CNMC

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència 
(CNMC) ha iniciat una investigació que té per protagonistes a 
les principals agències de mitjans espanyoles davant un pos-
sible engany a l’Estat. Un total de cinc companyies del sector 
centrades en el negoci de la venda de publicitat podrien haver 
pactat preus a la venda d’anuncis institucionals, com avançar 
El Mundo.

Des de la citada capçalera assenyalen que s’hauria pogut pro-
duir un pacte en relació a una campanya de l’Administració 
General de l’Estat les condicions resultaven excloents per a la 
immensa majoria de les agències. Cal assenyalar que alguns 
dels requisits previstos en la licitació únicament permetien pre-
sentar-se a les grans agències.

Una investigació que es va posar en marxa fa ja algunes setma-
nes i ara es troba en el punt en què els inspectors de la CNMC 
han iniciat els registres de les seus de diverses agències comp-
tant amb suport judicial.

Cal destacar que aquest tipus d’inspeccions no prejutja en cap 
cas l’existència d’un càrtel per la qual cosa s’està analitzant tot el 
requisat amb l’objectiu de comprovar si els indicis sobre els que 
sustenta la investigació són certs o no. (de Marketing Directo)

Facebook treballa per millorar l’opinió 
dels usuaris sobre la publicitat

Gran part dels continguts pen-
jats a la xarxa es financen amb 
publicitat perquè puguin ser 
gratuïts i accessibles a tothom. 
Tot i això, els usuaris es quei-
xen que moltes vegades la pu-
blicitat és molesta, així que per 
aquest motiu, Facebook ha decidit prestar més atenció a millo-
rar els anuncis tant dins com fora de la plataforma.  
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Ja fa dos anys que Facebook va presentar la xarxa de públics de 
Facebook amb l’objectiu d’ajudar a editors i desenvolupadors a 
pagar els seus serveis mostrant anuncis rellevants i d’alta quali-
tat a les persones que visitaven les seves aplicacions i llocs web. 
Fins al moment només s’han mostrat aquests anuncis a usuaris 
de Facebook i ara és quan han començat a expandir la xarxa 
de públics. D’aquesta manera, editors i desenvolupadors podran 
mostrar anuncis millors a tothom, incloses aquelles persones que 
no utilitzen Facebook o no estan connectades a la plataforma.

D’altra banda, Facebook està treballant per millorar l’experiència 
de l’usuari pel que fa a la publicitat a internet; tant les persones 
que utilitzen els diferents serveis, com els editors i els desenvo-
lupadors. Els anuncis a Facebook es revisen per garantir que 
compleixen les normes i respectin l’experiència de les perso-
nes. Per això no es permet que els anuncis incloguin so llevat 
que sigui interactuï amb ells i s’ha desenvolupat una tecnologia 
capaç de determinar quan una persona fa clic per error en un 
anunci des d’un dispositiu mòbil, de manera que ja no se’l redi-
recciona a una aplicació o un lloc web que no vol visitar.

Així mateix s’ha posat a disposició del públic general eines 
per deixar de rebre publicitat a internet basada en els interes-

sos, el que els permet controlar els anuncis que veuen. Des 
d’aquesta setmana mateix, es poden deixar de veure anuncis 
d’aplicacions i llocs web de fonts alienes a Facebook, en funció 
de les preferències d’anuncis de cada usuari. (d’El Publicista)

Havas Media presenta la nova campanya 
de l’Associació d’Agències de Mitjans

La Associació d’Agències 
de Mitjans presenta la cam-
panya “Perquè la comunica-
ció funcioni”. L’agència de 
mitjans Havas Media s’està 
encarregant, per segon any consecutiu, de la planificació i coor-
dinació amb tots els suports.

L’objectiu de la campanya és reclamar l’atenció de la població 
en general i dels responsables de les empreses en particular, 
sobre la importància de la comunicació en les nostres vides.  
Difondre la idea que la comunicació “ens acosta als altres” i 
que comunicar bé ens permet ensenyar, educar, comprendre, 
enamorar, són els pilars bàsics de la campanya.
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Noves campanyes de l’agència Xina 
per Santalucía

L’agència de publicitat Xina torna a apostar per la proximitat i la ca-
pacitat d’observació com a eixos de les dues noves campanyes per 
comunicar les assegurances de la llar i mascotes de santalucía.

Novament, els primers i primeríssims plans, la música institucional 
amb el tema “I’veu got you babe” de Sony & Cher i un to directe i 
empàtic són els ingredients d’aquestes noves idees. Les campan-
yes consten de 2 execucions de televisió de 20 “(i dues de 10”), 
una per a cada tipus d’assegurança (llar i accidents) així com de 
falques de ràdio (20”), PLV en oficines i display a  Internet. (de Ctrl)

Nova campanya de Beko, que estrena 
posicionament i agència

Després del llançament internacional de la seva nova plataforma 
de comunicació a nivell mundial, la marca d’electrodomèstics 
Beko ha estrenat a Espanya la seva nova campanya de posicio-
nament. Fortament lligada des de fa anys al patrocini esportiu, 

la marca aspira a convertir-se en el “Patrocinador Oficial del teu 
dia a dia”.

McCann Barcelona serà la responsable de la gestió integral de 
la comunicació de la marca d’origen turc al nostre país. Així 
mateix, la mateixa agència serà la responsable estratègica i 
creativa del compte digital i de xarxes socials a Europa, des de 
la qual es desenvoluparan també campanyes digitals a nivell 
internacional. A més de l’espot de televisió creat per The Cyra-
nos McCann i adaptat per McCann per al mercat espanyol, la 
campanya també tindrà presència en el mitjà online i en prem-
sa. (de Marketing News)

Abanca apel·la a la tranquil·litat en la 
seva nova campanya de producte

Després llançaments com el de la “Hipoteca Maricarmen”, 
Abanca estrena una nova campanya, també desenvolupa-
da per Shackleton, en la qual l’entitat financera comunica un 
nou producte: la Tarifa Plana d’Assegurances. Els clients que 
contractin les seves pòlisses amb Abanca, podran agrupar les 
seves assegurances, i dividir-los en 12 mensualitats sense in-
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teressos ni comissions, i “obtenint interessants bonificacions”, 
segons un comunicat.

La campanya, que estarà activa a la televisió durant més d’un 
mes, tindrà a més diferents execucions de premsa, ràdio, ex-
terior, peces per a oficina, accions de màrqueting directe i un 
fort focus en la comunicació ‘venda al detall’ i digital, per tal de 
reforçar el posicionament de NCG Banco com una entitat om-
nicanal. Els mitjans de Catalunya els manega Carat. (de Mar-
keting News)
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Arena Media crea una eina de recerca 
de tendències i tecnologia
Per Controlpublicidad

La nova eina d’Arena Tech & Trends podrà ser utilitzada per 
totes les persones i agents del mercat que estiguin interessats 
en interpretar les tendències i els canvis que s’estan produint 
a nivell tecnològic. L’eina està desenvolupada íntegrament pel 
seu departament de Planificació Estratègica.

Ignacio Rivera García-Guereta, responsable de Projectes Es-
tratègics d’Arena Media i creador de l’eina, assenyala “davant 
la falta de temps i la necessitat de coneixement que tenim tots 
avui en dia, hem creat l’eina arenatechandtrends.es amb dos 
components principals: per una banda, un agregador que recull 
tots els estudis veritablement rellevants publicats sobre tecno-
logia i, de l’altra, un filtre de cerca que permet localitzar els 
informes on es recullen les tendències amb més gran impacte 
del moment”.

 

Per tant, Arena Tech & Trends és un espai obert de coneixe-
ment, intercanvi d’idees i aprenentatge conjunt. En aquest sen-
tit, Iñigo de Luis, director de Projectes Estratègics, afegeix: “els 
diferents sectors productius i indústries necessiten conèixer -i 
anticipar-se- als efectes que la disrupció tecnològica està tenint 
sobre els seus models de negoci. En la mesura que compre-
nem millor els canvis, podem innovar d’una manera més efecti-
va i millorar els nostres resultats.

Una nova eina per a empleats, clients i sector
L’eina està pensada per i per a gent curiosa que té ganes 
d’aprendre, i sobretot per a aquelles persones que en l’exercici 
de la seva activitat professional necessiten estar al dia de les 
tendències i les transformacions que la tecnologia està provo-
cant. Arena Media creu en que el que s’aprèn dia rere dia acaba 
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per convertir-se sempre en oportunitats de negoci i de comuni-
cació per a les marques i així mateix permet identificar ràpida-
ment les amenaces que poden aparèixer o que estan debilitant 
els models de comunicació i de negoci de les empreses malgrat 
estar operant en sectors i indústries molt diferents. 

Les dades del mòbil podrien estar en 
perill mentre es càrrega la bateria

Mentre es càrrega un mòbil a través d’una connexió USB 
standard a l’ordinador o a qualsevol altre port, la seguretat de 
l’smartphone podria veure’s compromesa. Així ho asseguren 
els analistes de Kaspersky Lab. Els analistes van dur a terme 
una investigació amb smartphones de diferents sistemes ope-

ratius Android i iOS amb l’objectiu d’entendre com és la trans-
ferència de dades a dispositius externs mentre es carregaven 
connectats a un PC o Mac. 

Després de les proves es va mostrar que els mòbils obren gran 
quantitat de dades a l’ordinador com el nom del dispositiu, el 
fabricant, el tipus de dispositiu, el seu número de sèrie, la in-
formació de firmware, del sistema operatiu o el sistema d’arxiu 
entre d’altres.  La quantitat de dades enviades durant el perío-
de en el que han estat connectats varia segons el dispositiu i 
l’amfitrió, però tots transferien la mateixa informació bàsica com 
a mínim, el que pot suposar un problema de seguretat.

Recomanacions per estar protegit.- Contra el risc de possibles 
ciberatacs, Kaspersky Lab ha llançat una sèrie de recomana-
cions: a) Utilitzar només USB, ordinadors i punts de càrrega 
de confiança per carregar el dispositiu. b) Protegir el telèfon 
intel·ligent amb una contrasenya i no desbloquejar-lo durant la 
càrrega. c) Utilitzar tecnologies de xifrat i connectors segurs 
per protegir les dades. I d) Protegir tant el dispositiu com el 
PC / Mac del programari maliciós amb l’ajuda d’una solució de 
seguretat provada. (de Motherboard)
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Inventen un auricular (“pinganillo”) 
que tradueix converses en temps real

Waverly Labs acaba de presentar Pilot, un prototip de auricular que 
tradueix idiomes en temps real. Es llançarà el mes de setembre a 
un preu de 115 euros. De moment, només funciona en converses 
i per activar-lo cal que tots dos interlocutors portin l’auricular posat 
(per això es vendran en parells) i que estiguin connectats a l’app. 
Un cop complerts aquests requisits, la conversa es pot dur a terme 
i les frases seran traduïdes per l’auricular mentre el receptor les 
escolta en la seva llengua materna a través de la veu d’un robot.  

Els idiomes suportats de moment són l’anglès, el francès, 
l’espanyol i l’italià. Sembla ideal per a periodistes.

Pilot té una forma ergonòmica que s’adapta a cau d’orella, molt 
en la línia d’altres auriculars, però aquest té la particularitat que 
no està lligat a cap cable. A més tampoc necessita connexió 
a Internet, sinó que es connecta al mòbil sense fils i pren les 
dades de l’app oficial de Pilot. Aquest detall va bé de cara a 
l’estalvi de bateria i també per a periodistes de carrer, ja que 
habitualment no tenen accés a Internet mòbil en sortir fora. (de 
Computerhoy)

Com respondre a comentaris negatius 
a Internet

  
La immersió de 
molts petits mitjans 
digitals a Internet, 
també està ocasio-
nant que aquests 
hagin de gestionar 
aspectes fins ara 

desatesos, com poden ser els comentaris negatius de lectors o 
clients de publicitat enfadats.
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El portal nord-americà OpenForum dóna algunes pautes, que 
han utilitzat algunes empreses per enfrontar-se a les crítiques 
de clients en fòrums i webs de valoració: 

a) Posa’t ràpidament en contacte amb el lloc; el primer és apor-
tar proves que permetin rectificar o retirar la queixa. b) Si no es 
pot, unir-se a la conversa; fem-ho públicament, perquè altres 
lectors vegin la nostra opinió, i de forma professional. c)Poten-
ciem el positiu; publiquem comentaris positius al nostre digital 
o xarxes socials que contrarestin l’aparició d’aquest comentari 
negatiu en els cercadors. d) Fomentem crítiques favorables; 
demanem als nostres lectors, subscriptors o clients de publi-
citat que, si estan satisfets, facin bones valoracions en fòrums 
i webs. e) Salvar la marca és sempre el primer; a vegades és 
millor per al negoci satisfer a un client, encara que no tingui raó, 
que enfrontar-se a ell. I f) Familiaritzar-se amb els comentaris 
en línia; aquests no deixaran d’existir, amb el que és millor anar 
aprenent a gestionar-los. (d’Incrementa)

LinkedIn invalida la contrasenya de 
més de 100 milions d’usuaris

La xarxa social LinkedIn, centrada en relacions entre professio-
nals, ha obligat a 100 milions d’usuaris a canviar les seves con-
trasenyes després de descobrir que el robatori de dades que 
va patir l’any 2012 del qual es calculava que s’haurien acon-
seguit les dades de 6 milions d’usuaris, en realitat va ser molt 
més greu i els atacants haurien aconseguit les contrasenyes de 
molts més usuaris. 

La companyia ja ha enviat mails a molts usuaris amb els detalls.

LinkedIn explica al seu bloc que obligaran a canviar la contra-
senya a tots els comptes creats abans del robatori de dades 
de 2012 que no l’hagin canviat des de llavors, a més dels 100 
milions de comptes que s’han publicat darrerament i que en-
cara provenien d’aquell atac. A més, la companyia recomana 
als usuaris canviar la seva contrasenya cada cert temps, per 
seguretat. (de Nació Digital)
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Les sales de premsa corporatives 
no satisfan les necessitats dels 
periodistes
Per Espacio Dircom

El 70% dels periodistes opina que les sales de premsa corpo-
ratives no compleixen les seves necessitats, segons revela un 
estudi de la plataforma Isebox, que afegeix que el 80% dels pe-
riodistes enquestats utilitzarien més aquestes sales de premsa 
si realment els ajudessin a fer la seva feina.

El principal problema que els periodistes destaquen de les sa-
les de premsa corporatives és la manca d’informació i l’accés 
als contactes, segons el 69% dels enquestats.

Els problemes més destacats citats pels periodistes són la man-
ca d’accés al contingut multimèdia, segons el 65% i la manca 
de solució a una recerca fàcil, citat pel 54% dels periodistes 
enquestats.

Altres problemes citats, encara que en menor percentatge són 
que les informacions que es troben estan passades de data o 
que en aquestes sales de premsa no hi ha kits de premsa amb 
logos o biografies.

No obstant això, el fet que les sales de premsa online no resul-
tin molt útils als periodistes no vol dir que aquests no les utili-
tzin. Així, el 95% dels periodistes que van participar en l’estudi 
havien accedit a les sales de premsa dels webs corporatius al-
menys una vegada en l’últim mes, encara que només el 41% 
busca informació en aquests portals tots els dies.

L’estudi també recull quines són les característiques més im-
portants de les sales de premsa online segons els periodis-
tes. D’aquesta manera, la immensa majoria, un 90%, creu que 
el més important és actualitzar i precisar els contactes de la 
companyia amb un telèfon i un correu electrònic. El segueix, 
amb un 76%, habilitar una vista fàcil de la pàgina i descarregar 
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contingut multimèdia. En tercer lloc, un 71% dels periodistes 
participants opinen que el més important és trobar notícies i 
informació corrent. 

Albert Raich, responsable de 
comunicació de Nissan Motor Ibèrica 

Nissan Motor Ibèrica ha anunciat que l’Albert Raich és el mànager 
de comunicació corporativa i interna de la companyia, posició de 
recent creació mitjançant la qual la companyia reforçarà l’estratègia 
de comunicació de les seves operacions industrials a Espanya, que 
consta de tres centres productius i més de 5.000 empleats.

Albert Raich (Terrassa, 1979), té dependència funcional de 
l’estructura de comunicació de Nissan a Europa i també reporta 
a la direcció general de Nissan Motor Ibèrica, liderada des de 
principis d’abril per Alan Johnson, vicepresident de les opera-
cions industrials de Nissan a Espanya. d’altra banda, Francesc 
Corberó continuarà al capdavant de la Direcció de comunicació 
de Nissan per a Espanya i se centrarà en la comunicació de la 
marca, la gamma Nissan i els nous llançaments i projectes de 
Nissan per a Espanya i Portugal. (d’Infoperiodistas)

El GPRB convoca una nova edició del 
Premi Ramon Barnils de periodisme 
d’investigació

El Grup de Periodistes Ramon Barnils convoca, per segon any 
consecutiu, el Premi Barnils de periodisme d’investigació, un 
guardó que vol reconèixer i estimular la pràctica d’aquest pe-
riodisme. Enguany es premiaran tant reportatges d’investigació 
inèdits com publicats que tractin qüestions i problemàtiques que 
ocorren o tenen un impacte clar sobre el país, tant a nivell local 
com comarcal o nacional. El període per enviar originals s’ha 
obert avui i s’allargarà fins el 3 de novembre d’aquest any. Les 
bases del premi es poden consultar al web www.grupbarnils.
cat/premibarnils.
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Les obres inèdites que es tindran en compte han de ser exclusiva-
ment en format text, mentre que els treballs ja publicats poden ser 
en qualsevol format: paper, digital, radiofònic o audiovisual. El Pre-
mi busca guardonar reportatges que informin sobre fets o dades 
que hagin romangut ocults o hagin passat desapercebuts tot i ser 
rellevants, dels quals  es valorarà especialment la varietat i riquesa 
de tècniques d’investigació periodística emprades. El guardó és 
obert tant a periodistes com a estudiants de periodisme.

La primera edició del guardó va representar la recuperació i 
l’actualització del Premi Barnils que, amb el mateix nom, va do-
nar el setmanari El Temps entre el 2001 i el 2008 als Premis 
Octubre de la ciutat de València. La segona edició del Premi és 
possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Sant Cugat, els 
supermercats BonPreu-Esclat, la DO Terra Alta, El Born Centre 
de Cultura i Memòria i el diari Ara. (Grup R. Barnils)

Ràdio Arrels, 35 anys com a únic mitjà 
de proximitat a la Catalunya del Nord

Ràdio Arrels commemora aquesta primavera 35 anys 
d’emissions ininterrompudes en català a la Catalunya del Nord. 

Un grup d’activistes va endegar la cadena des d’un pis particu-
lar a Perpinyà, en un context d’expansió del mitjà radiofònic i 
amb la clara voluntat d’arribar als francesos amb vincles fami-
liars a l’altra banda de la frontera. Des d’aleshores, la cadena 
ha difós hores i hores de música dels Països Catalans i contin-
guts informatius de la regió. De fet, es reivindica com l’”únic” 
mitjà de proximitat a la zona. 

Actualment, Ràdio Arrels té 
freqüències en quatre comar-
ques diferents: el Rosselló, la 
Cerdanya-Capcir, el Conflent 
i el Vallespir. Ràdio Arrels en-
cara el futur amb la captació 

de nous oients com a principal repte. (d’ACN)

Es presenta l’Anuari Media.cat

Aquests dilluns, a les set de la tarda, es presenta al Col·legi 
de Periodistes la nova edició de l’Anuari Mèdia.cat, el projecte 
que explica aquells temes que han passat per alt als principals 
mitjans de comunicació durant l’’any anterior.
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El Grup de Periodistes Ramon Barnils presentarà la nova edició 
de l’Anuari el qual, a través de 12 reportatges d’investigació, 
explica aquells temes que han passat per alt als principals mi-
tjans de comunicació durant l’any anterior, és a dir, els silencis 
mediàtics del 2015. (d’AEC)

Nous cursos al Col·legi de Periodistes

Noves narratives per a web, mòbils i tauletes.- Barcelona, 
divendres 10 i 17 de juny (de 10:00h a 14:00h) - Nereida Ca-
rrillo us donarà una panoràmica d’instruments perquè pugueu 
plantejar noves narratives i us aportarà alguns criteris bàsics 
perquè traslladeu les peces periodístiques a dispositius mòbils, 
a smartphones i a tauletes de forma ràpida i senzilla.

Facebook per a periodistes: com treure’n més profit?.- Barce-
lona, dimarts 14 de juny (de 09:30h a 14:30h) - L’objectiu d’aquest 
curs, impartit per Isaac Salvatierra, és aprofundir en el paper del 
periodista en el nou món connectat i que els participants aprenguin 
a fer servir la xarxa social amb més seguidors per crear marca 
personal, per trobar notícies i per fer-les arribar al públic.

Webinar: Crea infografies, gràfics i imatges interactives.- 
On line, dijous 16 de juny (de 15:30h a 16:30h) - La informació 
en forma d’imatge arriba millor als nostres usuaris. És per això 
que cada cop és més important dominar eines que ens permetin 
fer infogràfics, gràfics interactius i convertir les nostres fotos en 
imatges interactives. En aquest webinar Sílvia LLombart ens 
ensenyarà a fer servir tres eines fonamentals: Piktochart, Thin-
glink i Infogram.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC, que gaudeixen d’un des-
compte. Els cursos són bonificables, és a dir, que l’empresa pot 
recuperar l’import dedicat a la formació, i el CPC gestiona els 
tràmits per poder-ho fer sense càrrec. (d’AEC)
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Els mals resultats de la premsa britànica 
amenacen la seva supervivència (de debò)
Per Antoni Maria Piqué / ElNacional.cat

  
Roy Greenslade és el periodista que ho sap tot sobre la premsa 
britànica. És el comentarista de referència de la cosa al Regne 
Unit i ha emès un veredicte terrible des de la seva columna a 
The Guardian: “és qüestió de temps que imprimir diaris deixi de 
ser rendible. No tenen cap futur”.

Bé. Fa almenys cinc anys que les xifres de negoci del sector 
així ho indiquen mentre gerents i executius xiulen mirant al sos-
tre. Per començar: la venda de diaris és avui la meitat de l’any 

2000. Per què ho dictamina ara amb tanta contundència el prin-
cipal observador del mercat de premsa més competitiu del món. 
Què ha passat?

DMG, l’editora del Daily Mail (un tabloide conservador que ven 
2,3 milions de còpies) ha reconegut una caiguda del 16% en els 
ingressos publicitaris dels sis últims mesos; els beneficis de la 
divisió de diaris van caure un 29%. En conseqüència, les seves 
accions han perdut un 10%. The Guardian registra pèrdues de 
77 milions d’euros el primer trimestre d’aquest any; per posar-hi 
remei retallarà 250 llocs de treball i un 20% dels costos. The In-
dependent va tancar la seva edició impresa al març (roman la di-
gital) i va vendre la seva versió compacta impresa “I” a Johnston 
Press. The Daily Telegraph, amb l’argument que l’ingrés publici-
tari ha caigut un 20%, ha començat una ronda d’acomiadaments,  
especialment entre els salaris més alts. Financial Times, diari 
que va preparar molt bé el salt del paper al digital, ha avisat que 
“les condicions del mercat són descoratjadores”. New Day, el dia-
ri que Trinity Mirror va llançar al febrer d’aquest any va tancar nou 
setmanes després; havia de salvar la premsa impresa.

La premsa britànica, com l’escandinava, és una bèstia coriàcia, 
que s’ha adaptat sempre molt bé a la demanda canviant, amb 
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un estil editorial anti-establishment fet per arribar a un gran vo-
lum de lectors i no dependre dels recursos públics o del favor 
polític. Si aquest tipus de premsa va malament, com sobreviurà 
la d’altres països, que sura gràcies a la publicitat i a les ajudes 
oficials, és més acomodatícia amb els poderosos i, per tant, 
està menys atenta a les demandes del públic?

Els diaris gratuïts  Metro  i  Evening Standard  distribueixen 
diàriament 1,35 milions i 900.000 còpies, respectivament, però 
el seu marge de beneficis és molt baix. “Si no comparteixen 
les despeses corporatives dubto molt que tirin endavant com 
empreses separades”, comenta Greenslade.

Els diaris britànics seguiran el camí que ja recorre la premsa 
regional del seu país (i els diaris metropolitans dels EUA): tan-
cament, transformació en setmanaris, fusions de capçaleres de 
ciutats veïnes...

Sobreviure retallant
Això no vol dir que els diaris impresos vagin a morir demà ma-
teix. Sobreviuran a força de retallades, com ja han demostrat 
alguns, sobretot entre la premsa regional i local britànica. El 
columnista del Guardian recorda que es poden fer diaris amb 

redaccions esquelètiques, com fa Richard Desmond, propietari 
del Daily Star (pròpiament no és un diari informatiu sinó un ta-
bloide de celebritats), des de fa anys.

El paper es pot omplir, però el resultat de fer-ho de qualsevol 
manera serà “una cosa que sembli un diari amb un contingut 
sense valor. No periodisme, sinó material sense substància ni 
servei públic “, afegeix el columnista.

“Els optimistes volen pensar que tot és cíclic, almenys en part” i 
que es deu, per exemple, a la recessió econòmica o la incertesa 
que genera el referèndum sobre la pertinença del Regne Unit a 
la UE. “Això potser és part del problema, però també intervenen 
forces estructurals inexorables que estan traslladant el negoci 
del paper al digital”, assenyala John Gapper, comentarista del 
Financial Times.

Aquest és el cas de molts anunciants de productes de luxe, 
que han mogut bona part de la inversió publicitària del paper al 
digital i no han percebut cap caiguda en les vendes dels seus 
productes. Mala senyal! (Foto: Joan Solé)
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El triple repte de la premsa escrita
Per Carmina Crusafon, professora de Periodisme de la UAB /  
The Economy Journal

Vaticinar quin serà el futur de la premsa escrita és un exercici 
que s’està practicant en els últims temps. No existeix consens 
sobre si el diari de paper seguirà existint en els propers anys 
o si la publicitat pot assegurar la supervivència del negoci. No 
obstant això, podem prendre un camí que ens pot donar la clau: 
els mercats mediàtics més avançats. En concret, si analitzem 
com s’està transformant la premsa nord-americana i britànica, 
llavors podrem tenir algunes pistes de cap a on va aquest ne-
goci. Els editors de premsa escrita s’enfronten a un escenari 
canviant, on hi ha tres vectors de canvi: l’econòmic, el tecnolò-
gic, i el social. L’anàlisi dels mercats anglosaxons ens permetrà 
verificar el seu impacte i al mateix temps identificar les claus per 
determinar quin podria ser el futur. 
 
Al centre de la discus-
sió sobre l’esdevenir de 
la premsa, se situen els 
aspectes econòmics, en 
concret, aquells relacio-

nats amb el model de negoci. Els ingressos clàssics, la venda 
del diari i la publicitat, s’estan quedant estancats i es necessi-
ten noves vies de finançament. Els diaris nord-americans estan 
fent un viratge en aquest àmbit. Els continguts han deixat de 
ser l’única prioritat i s’ha començat a completar l’oferta amb 
altres serveis. És a dir, la sobreabundància d’informació digital 
els ha obligat a reimaginar el periodisme com un conjunt de 
serveis a les diferents comunitats de lectors. Per aconseguir 
aquest canvi, estan transformant les rutines dels periodistes 
on es potencia el contacte amb la comunitat per identificar les 
seves necessitats, i això resulta en una ampliació de les se-
ves activitats, dels continguts cap als serveis. En definitiva, su-
posa posar en el centre de l’activitat periodística l’experiència 
del lector. Aquesta multiplicació dels serveis deriva en diverses 
vies d’ingressos, que resulten en noves formes de publicitat, 
en organització d’activitats, en venda de productes afins, filan-
tropia, etc. En aquest àmbit, s’observa la voluntat d’innovació 
per aconseguir l’ampliació dels ingressos. S’observen diferents 
iniciatives i voluntat d’experimentació, tant en els grans diaris 
com en els locals.

El segon vector, la tecnologia digital, s’ha convertit en l’eix cen-
tral del canvi. Ha transformat l’ecosistema mediàtic i les xarxes 
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de distribució ja no estan en mans dels mitjans de comunicació. 
Entre ells, els diaris han perdut el seu paper protagonista; men-
tre que les xarxes socials i els gegants d’internet són els nous 
gatekeepers. La tasca que fins ara feien els mitjans de comuni-
cació ha estat dividida en dues: les corporacions tecnològiques 
són les que s’encarreguen de la distribució massiva i els mitjans 
encara controlen els continguts. Encara que per ara, empre-
ses com Facebook, Google o Apple no estan interessats en la 
creació de continguts, les seves estratègies de distribució estan 
marcant les noves regles de joc en l’àmbit de la informació i 
l’entreteniment. Els diaris anglosaxons estan jugant amb força 
la carta tecnològica. De fet, són els grans aliats dels gegants 
tecnològics. Intenten participar de manera activa i en productes 
com ‘Instant Articles’, ‘snapchat Discover’ o ‘Twitter Moments’ 
estan presentant nous continguts i propostes; algunes molt in-
novadores. 

En el vector social, dos conceptes han adquirit nous valors: el 
temps i l’espai. Tots dos marquen el ritme d’una societat en 
qualsevol etapa històrica. En el moment present, en 2016, el 
temps és el valor més preuat en l’ecosistema mediàtic. Per 
aquesta raó, el concepte que ha pres protagonisme és el de 
l’economia de l’atenció. Aconseguir el temps del lector i/o usua-

ri és l’objectiu que qualsevol mitjà de comunicació. La digita-
lització ha convertit l’atenció humana en un bé escàs. Com a 
conseqüència s’incrementen els valors intangibles d’aquesta 
nova economia del temps: la immediatesa, la personalització, 
l’autenticitat, i l’accessibilitat. Ja no és tan important generar 
informació, sinó captar l’atenció dels usuaris. Els diaris nord-
americans i britànics són conscients d’aquesta realitat i han 
transformat les rutines de les seves redaccions. Han dissen-
yat noves formes d’organització més àgils, amb canvis més 
freqüents en la rotació d’equips de treball per tenir una oferta 
adequada als nous horaris digitals. Els seus organigrames co-
mencen també a incorporar nous perfils; entre ells, destaquen 
els periodistes encarregats de la gestió de les diferents comu-
nitats de lectors, els que fan el seguiment de la fidelització de 
l’audiència, els responsables del periodisme de dades, i els 
gestors de les noves narratives periodístiques, entre altres. 

Les experiències de la premsa anglosaxona assenyalen els ca-
mins cap al futur. En primer lloc, la supervivència passa per 
l’ampliació de les vies d’ingressos amb una estratègia centrada 
en el desenvolupament de serveis als lectors. Els diaris ja no 
marquen la dinàmica de la distribució i no poden competir amb 
les empreses tecnològiques, però sí que poden convertir-se en 
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els seus aliats. Han de garantir la singularitat del negoci perio-
dístic, oferint continguts i serveis amb valor afegit, que puguin 
superar al que es coneix com la cultura del pur algoritme. Final-
ment, les transformacions socials han de tenir la seva rèplica 
en les estructures organitzatives periodístiques, convertint-se 
en estructures flexibles i sabent incorporar nous talents per ga-
rantir el futur de la professió periodística
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Els mitjans de periodistes: 
el futur del sector en clau emprenedora
Per Andreu Casero-Ripollés, director del Departament de Cièn-
cies de la Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló / 
The Economy Journal

Una de les principals tendències que estan determinant cap a on va, 
actualment, el periodisme té a veure amb la creixent aparició de mi-
tjans de comunicació impulsats per professionals del sector. Es trac-
ta d’una manifestació que ha rebut la denominació de periodisme 
emprenedor o mitjans de periodistes i que consisteix en el fet que 
el mateix periodista, a més d’elaborar els continguts informatius, os-
tenta la propietat del mitjà, i, per tant, la responsabilitat empresarial. 
Un fenomen que pot obrir nous horitzons de futur per al sector. 

L’origen del periodisme emprenedor cal buscar-lo en una do-
ble confluència: la crisi econòmica del sector i l’extensió de les 
tecnologies digitals. El primer factor, iniciat el 2007, en sintonia 
amb la recessió financera internacional, ha suposat un torpe-
de en la línia de flotació del sector. La venda d’exemplars ha 
reduït en un 41,3% els seus ingressos entre el 2007 i 2014. 
Aquest percentatge es derivat del fort descens experimentat 
per la difusió de premsa. Els principals rotatius espanyols s’han 
vist afectats: El País va perdre un 40,3% de la seva difusió 
en aquest període, El Mundo 55,4%, ABC un 43% i La Razón 
un 46,8%. Una cosa similar ha passat amb la publicitat. Els 
ingressos derivats d’aquesta partida han caigut un 58,2% de 
mitjana. En conseqüència, els resultats operatius dels diaris es-
panyols en aquest període es van reduir un 96,1%, passant de 
369.400.000 d’euros a 14,4 milions. L’efecte ha estat que, des 
de 2008, segons dades de l’Associació de la Premsa de Madrid 
(APM), gairebé 300 mitjans de comunicació han tancat a Es-
panya i més de 12.200 periodistes han perdut la feina. Un pa-
norama que ha encès totes les alarmes en el periodisme actual. 

Paral·lelament, la generalització de les tecnologies digitals, en-
tre les quals sobresurten Internet i la web 2.0, estan afavorint 
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l’emergència de nous mitjans impulsats pels propis professionals. 
Aquestes plataformes tecnològiques estan reduint de barreres 
d’entrada al sector. Gràcies a elles, la inversió en equipaments 
per a l’elaboració de la informació periodística s’ha reduït nota-
blement i, a més, s’ha configurat com un canal de difusió de no-
tícies accessible i obert. Un escenari que ha propiciat que molts 
periodistes facin el pas de crear els seus propis mitjans, majori-
tàriament en l’entorn digital. Deixen, així, el paper d’assalariat i 
assumeixen la propietat dels mitjans, posant en qüestió el model 
industrial que ha estat hegemònic en el sector durant gran part 
del segle XX i que ha arribat fins als nostres dies. 

Espanya, un cas paradigmàtic de periodisme emprenedor 
Entre 2008 i 2015, segons dades de l’APM, s’han creat 579 
mitjans de periodistes. D’aquests, un 79,1% estan en actiu i un 
20,9% han tancat o estan sense activitat. Gran part d’aquests 
mitjans es basen en la hiperespecialització, principalment en 
la informació local (un 28,9% del total). A més, exploren, es-
pecialment, nínxols de mercat abandonats pels mitjans con-
vencionals, com l’art i la cultura, que representen un 9,5% del 
total, o temàtiques que gaudeixen de gran interès per part de 
l’audiència, com la informació esportiva que engloba un 9,1% 
del total. Es tracta de mitjans modestos, ja que un 18,4% no té 

plantilla, més enllà dels seus fundadors, i un 38,8% compten 
amb un equip d’un a tres treballadors. A més, les seves xifres 
de facturació en 2014 van ser modestes: un 15,9% d’aquests 
projectes no facturar res, un 50% ho va fer per sota dels 50.000 
euros i un 13,6% es va situar entre 100.000 i 500.000 euros. 
Només un 3,4% va superar aquesta última quantitat.

Més enllà de les xifres, el periodisme emprenedor suposa una 
renovació laboral, empresarial, democràtica i de continguts. 
D’una banda, constitueix una nova via per a l’exercici profes-
sional, basada en l’auto-ocupació, que potencia la creació 
d’ocupació en un sector molt afectat per la destrucció de llocs 
de treball. Empresarialment, al costat de la fusió de les funcions 
de creador de continguts i propietari, aquest fenomen està im-
pulsant l’emergència de fórmules innovadores d’empreses in-
formatives com les cooperatives, les associacions o la incor-
poració dels lectors com a socis, entre d’altres. D’altra banda, 

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

està promovent una renovació dels formats, gèneres i contin-
guts periodístics. Alguns exemples són el periodisme slow o de 
llarg format, com el practicat per Jot Down o FronteraD, la mo-
dernització de l’info-sàtira, representada per Mongòlia, l’aposta 
per una agenda informativa alternativa, lligada al canvi social, 
com en els casos de Diagonal o La Marea, o la fiscalització 
dels centres de poder, com la realitzada per la Fundación Civio. 
Finalment, suposa una revitalització democràtica ja que noves 
veus s’afegeixen al panorama informatiu, potenciant el plura-
lisme, diversifica i amplia l’oferta de notícies i desenvolupa una 
funció de servei a les seves comunitats, cobrint buits informa-
tius, especialment per part dels mitjans hiperlocals. 

La supervivència a llarg termini no és fàcil 
Tanmateix, malgrat les seves bondats, el periodisme emprenedor 
ha de fer front a un complex, i fins i tot hostil, escenari per a con-
solidar-se. La supervivència a llarg termini de les iniciatives pro-
mogudes per periodistes no és fàcil. Entre els motius que generen 
dubtes sobresurten el pes de la gratuïtat en el consum d’informació 
digital i l’excessiva dependència de la publicitat en l’estructura de 
finançament aquests mitjans. Malgrat que en 2014, es va frenar la 
caiguda d’ingressos publicitaris en els diaris espanyols, els anun-
cis no proporcionaran una base suficient per mantenir l’economia 

d’aquests mitjans. Primer, perquè el pastís publicitari no és prou 
gran com per alimentar a totes les boques que han sorgit, més de 
450 mitjans emprenedors en actiu a la fi de 2015. Segon, perquè 
la publicitat local representa un 30% del total, mentre que la esta-
tal, controlada pels grans diaris, acapara el 70%.

Així les coses, la diversificació de fonts de finançament, i, espe-
cialment, la recerca de fórmules creatives de generar ingressos al 
marge de la informació però connectat a aquesta, s’alcen com un 
requisit fonamental per garantir la viabilitat econòmica d’aquests pro-
jectes periodístics en el futur. Aquesta última és un terreny interessant 
per explorar, tradicionalment desatès. Una cosa que implicaria, per 
exemple, que un mitjà orientat cap al running, oferís serveis als seus 
lectors com l’elaboració d’un pla d’entrenament personalitzat per part 
de professionals de l’atletisme. El periodista faria de pont entre el pú-
blic i els experts (entrenadors), cobrant pel seu servei. 

Les grans dimensions que han pres els mitjans de periodistes fan 
preveure un reajustament traumàtic del mercat que provocarà 
que un nombre important d’aquestes noves iniciatives desapa-
reguin en els propers anys. No obstant això, moltes altres sobre-
viuran, introduint una gran dosi d’innovació en el periodisme i im-
pulsant camins de futur, per al seu exercici en clau emprenedora.
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Europa vol deixar a les televisions 
emetre més anuncis i publicitat
Per Puro Marketing

Estan veient els consumidors massa anuncis? Si es pensa en 
el que els propis consumidors assenyalen i en el que són les 
seves queixes més habituals, es podria dir que si. De fet, si 
s’analitza el que estan fent alguns mitjans de comunicació, com 
les televisions (que han començat a crear blocs publicitaris més 
curts per no perdre l’espectador: el “tornem en 3 minuts”) es 
podria dir que també. I si s’analitza algunes de les coses que 
fan els propis consumidors, com el fet que cada vegada fan 
servir més adblockers en la navegació per internet, es podria 
concloure que directament això és el que passa.

I, però, la situació podria canviar i els consumidors podrien co-
mençar a rebre molta més publicitat, almenys en un dels esce-
naris en els quals el pes dels continguts publicitaris està regulat 
de forma legal. Fins ara, les lleis de la Unió Europea limiten el 
volum d’anuncis que els consumidors poden rebre a la televisió. 
Ara la UE vol aplicar més màniga ampla al tema.

La qüestió encara no és un fet (com passa amb totes les qües-
tions legals a Europa que surti d’un organisme europeu no vol 
dir que estigui directament aprovat). La Comissió Europea ha 
proposat que es doni més flexibilitat a les cadenes de televisió 
a l’hora de servir publicitat, el que implicaria necessàriament 
acabar amb el límit de 12 minuts d’anuncis per hora. El canvi 
faria que les cadenes de televisió tinguessin simplement que 
ajustar-se a que el màxim de continguts publicitaris fos del 20% 
durant el període que va des de les 7 del matí a les 11 de la nit, 
o el que és el mateix, el temps de màxima audiència.

A això també se suma, com publica WARC, que la Comissió 
Europea vol fer també molt més flexibles les normes de product 
placement i de patrocini de programes. En la nova normativa, 
es permetria incloure product placement en tots els programes, 
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llevat de les notícies i els programes per a nens. La proposta 
es completa amb el fer que els programes nous o les emis-
sions de cinema només puguin ser interromputs cada 20 minuts 
com a màxim amb pauses publicitàries i també amb mantenir 
completament prohibida la publicitat de tabac i amb investigar 
novament el que s’ha de fer amb l’alcohol.

Per què la UE es preocupa per aquest tema?
Què és el que ha portat a la Comissió Europea a llançar 
aquesta proposta i a preocupar-se pel que li passa a les te-
levisions? La veritat és que la idea de flexibilitzar la publicitat 
que es pot servir és un punt més en una reforma de les lleis 
audiovisuals molt més àmplia, però de tot el proposat el que 
ha aconseguit l’atenció de la indústria i dels mitjans és el fet 
que la UE vol aplicar les lleis audiovisuals a Netflix i platafor-
mes similars per obligar-los també a generar i emetre un 20% 
de contingut europeu.

Segons les dades que maneja Europa, mentre les cadenes de 
televisió tradicionals si que estan complint amb aquesta obliga-
ció de crear un 20% de contingut original, les plataformes de 
VoD només arriben a l’1%. No creuen que aplicar la normativa 
hagi de ser un pes més sobre aquestes plataformes perquè 

ja tenen molt cinema europeu (segons les seves dades, les 
pel·lícules europees són el 21% del que ja serveix Netflix).

Però si la normativa vol ser canviada no és tant perquè volen 
que Netflix i companyia produeixin pel·lícules europees sinó 
més aviat perquè el mercat ha canviat. “El panorama dels mi-
tjans ha canviat dramàticament en menys d’una dècada”, apun-
ten en el comunicat de premsa en el qual donen les dades so-
bre perquè han llançat aquesta proposta.

“En comptes de seure al davant de la televisió familiar, milions 
d’europeus, especialment gent jove, veu continguts online, sota 
demanda i en diferents dispositius mòbils”, afegeixen. Segons 
les dades que maneja la Comissió, els nens d’Europa veuen 
cada vegada menys la televisió. El temps de visionat dels joves 
europeus de televisió era de 2 hores en 2014, el que suposa la 
meitat del que veu l’espectador mitjà. I si com es veu la televisió 
ha canviat, també haurà de canviar el com es regula.
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Competència investiga grans 
empreses de publicitat espanyoles 
per pactar preus
Per Quico Alsedo, Pablo Herraiz i Víctor Martínez / El Mundo

  

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència 
(CNMC) ha detectat un possible engany al propi Estat per part 
de les principals empreses de publicitat espanyoles, en concret 
de les seves centrals de mitjans. Fa setmanes que està oberta 
una investigació per comprovar si cinc grans firmes dedicades 
a la venda de publicitat han pactat preus en la venda d’anuncis 
institucionals.

Segons ha pogut saber aquest diari, el pacte es va poder pro-
duir amb una campanya de l’Administració General de l’Estat, 
el concurs tenia unes condicions que deixaven fora a la majoria 
de centrals i només permetien presentar-se a les més grans a 
causa d’alguns dels requisits que s’exigien en la licitació. 

La investigació ja ha avançat fins al punt que els inspectors 
de la CNMC han entrat amb ordres de registre en diverses de 
les agències, d’on s’han dut documentació en paper i suports 
informàtics.

Els investigadors compten amb suport judicial per obtenir els 
manaments d’entrada i registre. Això els possibilita entrar a les 
empreses, requisar documentació i copiar arxius informàtics, 
com han estat fent en els últims 15 dies. Ara queda la fase 
d’analitzar el requisat per comprovar si les sospites són certes. 
Si bé, la realització d’aquest tipus d’inspeccions no prejutja en 
cap cas l’existència d’un càrtel i està emmarcada únicament en 
el treball investigador de la CNMC. 

Cap firma vol perdre a l’Administració
La Comissió per a la reforma de les administracions públiques 
(Cora) va delimitar fa dos anys alguns paràmetres per opti-
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mitzar la publicitat de l’Administració General de l’Estat amb 
l’argument de millorar l’eficiència i estalviar costos a les arques 
públiques. D’aquí ve la situació actual.

Malgrat que la competència havia quedat restringida per la 
Cora, les investigades també sortien perjudicades, perquè les 
condicions d’aquest contracte investigat no eren especialment 
avantatjoses. D’altra banda, cap central gran voldria perdre 
com a client a l’Administració, així que els investigadors sos-
piten que van poder optar per acordar una estratègia comuna.

La investigació ha detectat que les empreses van poder reunir-
se i pactar quines ofertes anaven a realitzar per a una important 
campanya de publicitat institucional que després es veuria plas-
mada en diaris, ràdios i cadenes de televisió. Només la quanti-
tat d’aquest concurs publicitari era de 88 milions d’euros -exclòs 
l’IVA-, per a un període de dos anys prorrogables.

Terminis de la investigació
Encara queda un procés llarg per concloure la investigació. Si 
es confirmen les sospites, hi ha sis mesos per obrir un expe-
dient sancionador que, al seu torn, pot trigar 18 mesos en re-
soldre i acabar en una sanció o no. Un altre tema seria que es 

trobin responsabilitats penals durant la investigació i es deci-
deixi ampliar i denunciar delictes a la Fiscalia, com ha succeït 
en altres casos investigats pel regulador.

També cal comprovar si van ser les cinc empreses investigades 
les que van pactar preus o alguna es va negar a fer-ho, de 
manera que les indagacions encara estan en la seva fase més 
inicial. Fonts oficials de la CNMC van declinar fer comentaris 
sobre la investigació. 

Ja es va advertir al Govern el 2014
El cas de les empreses de publicitat porta ja temps sobre de 
la taula de l’organisme. El mateix regulador ja va advertir al 
Govern, al març de 2014, que el plec de condicions inclòs en 
l’acord marc per a licitar la publicitat institucional implicava un 
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«risc de col·lusió» entre les empreses, en limitar a cinc el nom-
bre d’adjudicatàries i elevar fins un període «excessiu» de cinc 
anys i mig la durada màxima del contracte.

En aquest informe, aprovat pel consell de l’organisme que pre-
sideix José María Marín Cremada, Competència aplaudia que 
l’Estat remodelés seus mecanismes de contractació a la recer-
ca d’una major eficiència i un estalvi de costos per a l’erari pú-
blic. No obstant això, el regulador de feia diverses observacions 
sobre els punts del contracte que, al seu parer, suposaven «ba-
rreres» al lliure mercat i incitaven el naixement de càrtels entorn 
a aquest.

Aquests punts es referien, especialment, a la durada del con-
tracte, els requisits econòmics establerts a les empreses adju-
dicatàries i els mecanismes establerts en la comunicació entre 
l’Administració i les pròpies empreses. 

En primer lloc, la CNMC argumentava que el termini 
d’adjudicació de l’acord, de dos anys prorrogable fins a cinc i 
mig, constitueix una «severa barrera d’entrada a altres opera-
dors», pel que proposava la seva reducció i l’eliminació d’una 
possible ampliació. 

D’altra banda, el regulador va advertir que el requisit d’ingressos 
mínims anuals de 600.000 euros que establia el contracte per 
a les empreses interessades a concórrer a la licitació, «podria 
suposar una barrera excessiva per a petites i mitjanes empre-
ses», en un país en el que el 99% del teixit empresarial està 
compost per pimes. 

Finalment, Competència demanava que no es limités el nombre 
d’adjudicataris seleccionats. «L’òrgan proponent hauria de va-
lorar si limitar a cinc els licitadors seleccionats pot resultar mas-
sa restrictiu, tenint en compte un valor estimat de l’acord marc 
de 88 milions i un tancament del mercat que podria estendre 
fins als cinc anys i mig», destaca l’informe. Precisament, aquí 
ve la gran advertència del regulador: «L’existència d’un nombre 
reduït de licitadors augmentaria les possibilitats de col·lusió en-
tre els oferents en resultar més senzill que aquests arribessin a 
qualsevol tipus d’acord entre ells».

En el mateix sentit, l’informe de la CNMC remès al Ministeri 
d’Hisenda conclou que «les sessions informatives» establertes 
entre Administració i empreses participants en el concurs per tal 
d’exposar i definir de forma més clara els objectius de la cam-
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panya de publicitat institucional són en si mateixes «un factor 
que pot facilitar la col·lusió».
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Primer requisit per al periodisme local
Per Miquel Andreu, redactor de Som Garrigues / Mèdia.cat

Treballar o col·laborar en la premsa local i comarcal sempre 
s’ha considerat una pràctica menor. Ja a les facultats, quan 
cap al final de la carrera és hora d’escollir els mitjans on fer 
les primeres passes periodístiques, els estudiants solen deixar 
en segon terme, si és que la universitat els oferta, els diaris, 
televisions i ràdios locals. Però no em referiré al tòpic que és 
justament per aquests mitjans on és més fàcil inserir-se en el 
món laboral, cosa certa, sinó en els requisits que cal tenir per 
ser-hi. Concretament, en un: l’origen del periodista.

Segurament mai es demana ni s’hi repara, però el valor afegit 
que aporta el fet que el periodista sigui de la zona de la qual 

informa el mitjà en qüestió, o almenys que hi tingui una certa 
vinculació, és incalculable, per no dir imprescindible. Pot sem-
blar una rucada, però la posició d’un treballador de les Garri-
gues davant d’un conflicte veïnal a Juneda no serà la mateixa 
que davant el mateix tipus de conflicte a Tiana. En un hi posarà 
els cinc sentits per entendre’l, per ubicar-lo i per explicar-lo amb 
tota la cura, profunditat i exactitud que cal, sabent interpretar 
les claus de l’assumpte i identificant-ne tots els agents.

Informar d’un fet semblant ocorregut a un lloc allunyat de tot 
l’imaginari del periodista serà, per força, molt més superficial, 
fred i inexacte. A més, el més probable és que en el primer cas 
el periodista se n’assabenti molt aviat, o fins i tot detecti el con-
flicte, l’ensumi, abans que ningú, perquè se n’ha assabentat a 
casa, o perquè ha observat conductes inhabituals, o perquè ha 
sabut escollir amb qui parlar, i això no s’aprèn en uns mesos; 
mentre que en el segon ho sabrà quan el poble en vagi ple o 
rebi una nota de premsa. En un cas, les antenes sempre estan 
activades; en l’altre, el periodista només va a la feina i omple 
les pàgines. En un cas fa periodisme; en l’altre, fa el que pot.

Passa com en altres disciplines de la professió: mai algú a qui 
no li interessi massa la música farà bones peces per a una re-
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vista musical, o mai algú a qui no li interessi massa la política 
interpretarà adequadament el moment pel que passa el país. 
Què els va passar, si no, als periodistes esportius que van in-
tentar retransmetre els quarts de final de la USAP a Barcelona? 
Que només desitjaven que s’acabés el partit, perquè no en te-
nien ni idea de rugbi.

Hem d’assumir que no podem parlar de tot, sinó del que sabem 
i coneixem, que no és fàcil i ja dóna prou feina. Apel·lar a la 
professionalitat per afirmar que el periodista sempre ha de ser 
actiu i tenir la mateixa actitud rigorosa, sigui on sigui i pel mitjà 
que sigui, és no voler-hi veure o no haver entès com funciona 
aquest ofici. No ens enganyem, hi ha raconets on la profes-
sionalitat mai pot arribar, i són els raconets que, en definitiva, 
separen els articles correctes dels articles bons.
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