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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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: El professor Jeff Jarvis canta les absoltes als mitjans de comunicació de masses
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El grup Letterman, de Barcelona, guanya el premi literari Ficcions, iniciativa de l’AMIC

COMUNICACIÓ DIGITAL
Com internet ha canviat per sempre el món dels mitjans i com accedim a la informació

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El 16,6% de la publicitat digital no es visualitza a Espanya per culpa dels ad blockers

NOVES EINES
Deu aplicacions per a Chrome que ajuden a organitzar la informació dels periodistes i documentar-se

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Cinc aplicacions de la Intel·ligència Artificial en periodisme

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Segueix creixent la influència de les revistes
TRIBUNA: La saturació del mercat i el periodisme de masses
PETIT REPORTATGE: El futur de la premsa impresa sota el prisma de la incertesa
ANÀLISI: Per què els mitjans en línia estan reduint la seva publicitat i nombre d’anuncis?
DOSSIER: Perquè necessitem nous mitjans per als smartphones i noves redaccions per realitzar-los (i oblidar-nos del con-
cepte pàgina web optimitzada)
OPINIÓ: Premsa a tota hora
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El professor Jeff Jarvis canta les 
absoltes als mitjans de comunicació 
de masses
Per Miriam Garcimartín / Media-tics

  
Darrerament, hom reflexiona sobre quins són els problemes de 
les empreses periodístiques que els han portat a estar a la vora 
de l’abisme. L’expert Jeff Jarvis ha escrit un assaig en el qual 
posa el focus en la necessitat d’un canvi en el model de negoci 
en el qual prevalguin la qualitat i la rellevància enfront del volum.

Els mitjans de comunicació tenen molt a aprendre dels gegants 
d’Internet. El prestigiós professor i analista de mitjans Jeff Jar-
vis afirma en un assaig que l’error que estan cometent els mi-

tjans és seguir dirigint els seus continguts a la massa, en lloc 
d’oferir a cada individu un servei personalitzat com el que pres-
ten Facebook o Google.

Davant dels que consideren que els mitjans de comunicació 
han mort, ell matisa que el que ha mort és un model de negoci 
basat en el “lliurament en un sol sentit” d’una “mercaderia que 
anomenem contingut” a un “públic al qual servim com una mas-
sa “. L’Era Gutenberg ha arribat a la seva fi, i amb ella se’n va la 
impressió de milions d’exemplars, la radiodifusió i, en definitiva, 
un model comercial la raó de ser del qual és el volum.

El que defensa Jarvis és una societat en la qual els mitjans 
de comunicació siguin un membre més de la comunitat, a la 
qual proporcionen tot tipus d’informacions per millorar la vida 
de cada individu. D’aquesta manera, una companyia de notí-
cies del segle XXI seria una organització que presta un servei 
en el qual prevalen els continguts valuosos i rellevants. Una 
empresa digital rendible que sigui capaç de superar la nostàlgia 
del passat i abandonar la falsa creença que els mitjans tenen el 
monopoli de la informació mentre que els enemics són els ge-
gants d’Internet que vénen a robar-los la seva font d’ingressos 
i la seva audiència.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els periodistes han d’escoltar a cada comunitat per compren-
dre quins són els problemes i objectius que comparteixen els 
seus membres i aportar les eines necessàries per ajudar-los. 
A l’hora de crear nous productes i serveis, els equips editorials 
han d’estar capacitats per a “identificar una necessitat del client 
i construir un producte per satisfer-la” .

Quant al finançament, la indústria ja ha provat que els murs 
de pagament i els continguts patrocinats no han solucionat 
els seus problemes, de manera que l’aposta de Jarvis passa 
per fomentar la relació amb el públic mitjançant la celebració 
d’esdeveniments o el comerç electrònic. En la seva relació amb 
les marques, els mitjans haurien de seguir aquesta línia i obli-
dar els formats publicitaris tradicionals en favor de la promoció 
de productes que serveixin a les comunitats (fins i tot es poden 
organitzar excursions a les fàbriques o establiments).

Finalment, Jarvis torna a recordar-nos que els usuaris no vindran 
directament als nostres webs, sinó que ens trobaran en qualsevol 
plataforma. Però no només depenem de Google o Facebook perquè 
ens redirigeixin usuaris, sinó també perquè saben més sobre el nos-
tre públic que nosaltres mateixos. La col·laboració s’imposa. Perquè 
“ningú som reis. Som mers servidors del públic”. (Dibuix: Candy)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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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

Butlletí_delaprensa_188x122_S&S_Endesa2016_CdelAro_P_AD_CAT.indd   1 22/02/16   12:17
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El grup Letterman, de Barcelona, 
guanya el premi literari Ficcions, 
iniciativa de l’AMIC
Per Redacció AMIC

 
El grup Letterman, de Barcelona, format per Inés Marín, Xavier 
Longas i Òscar Escolano, ha guanyat el premi literari Ficcions; 
el segon premi l’ha guanyat el grup Holmes, format per Maria 
Martínez, de l’IES Ciutat de Balaguer, amb la història “No mar-
xis, Júlia”
  
Més de 240 assistents d’arreu de Catalunya i el País Valencià 
van assistir dimecres, al lliurament de premis del 8è concurs 

literari per a estudiants de secundària i batxillerat, Ficcions, 
l’aventura de crear històries, que es va desenvolupar a l’Espai 
Jove La Fontana de Gràcia, a Barcelona, i que aquest any ha 
tancat amb un rècord de participació de més de 3.200 estu-
diants. L’acte va ser presidit per la subdirectora general de 
Política Lingüística, Marta Xirinachs, qui va assenyalar que “la 
llengua i la literatura ens fan lliures, una llibertat que dóna po-
der per pensar i parlar sense límits”; i pel gerent de l’Institut 
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, Txema Castiella, el 
qual va destacar que Ficcions és “una bona iniciativa de pro-
moció de la literatura i l’escriptura”. L’acte també va comptar 
amb la presència de Mohamed El Amrani, fundador de la Xarxa 
de Convivència de Roses i guanyador del Premi Príncep de 
Girona i finalista de Ficcions a les dues primeres edicions - qui 
va destacar que “la paraula és la nostra eina de comunicació”-, 
i també amb la vicepresidenta de l’AMIC, entitat organitzadora 
del concurs, Maria Carme Rodríguez,.
 
El jurat, format per experts en literatura, va decidir atorgar el pri-
mer premi al grup Letterman, del Col·legi Kostka, dels Jesuïtes 
de Gràcia, a Barcelona, amb In memoriam, “un relat d’una sor-
prenent maduresa, que dosifica el ritme narratiu (fins arribar al 
final sorpresa) amb una elegància poc habitual i anticipa el que 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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podria arribar a ser una veu literària amb molta personalitat, 
de la qual “és indestriable el domini indiscutible del material 
d’escriptura, és a dir, la llengua” en paraules del jurat.
 
D’altra banda, el segon premi ha recaigut en el grup Holmes 
format per Maria Martínez, de l’IES de Balaguer, per la seva his-
tòria No marxis, Júlia “un text intens i molt potent on es creuen 
dos narradors protagonistes que, en primera persona i en temps 
present, relaten el que succeeix en un instant d’impacte on la 
mort ofereix la seva cara més crua”.
 
Dels altres 64 grups finalistes de Catalunya, els grups Mane-
reos i East of Eden van compartir el premi ex aequo a la Millor 
Història de la Ciutat de Barcelona i van ser guardonats amb un 
iPad cadascun. El grup Manereos, format per Manel Vázquez, 
de l’IES Jaume Balmes, va ser un dels guanyadors del premi 
amb Llums perdudes per “una escriptura madura i brillant on 
l’autor ens submergeix en un ball narratiu amb ritmes poètics, 
on realitat i fantasia s’uneixen per presentar-nos una revisió del 
conte del Peter Pan i la Wendoline, original i actual, que ens 
deixa amb un somriure als llavis en forma de cor”. L’altre grup 
amb qui comparteix premi va ser East of Eden, format per Ca-
mila Hope i Lisa Matamala, de l’Escola IPSE, Barcelona, amb 

La sang és més dolça que la mel, “perquè han construït una 
història rodona que transporta al lector pels diversos estats aní-
mics del seu protagonista; un text fresc que passa de l’alegria 
al drama, amb apunts de misteri, pinzellades de romanticisme i 
un final que deixa al lector en estat de xoc”.

També es van lliurar 11 premis territorials: Barcelonès, Mares-
me, Baix Llobregat, Vallès Orienta, Vallès Occidental, Penedès, 
Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Giro-
na i Pirineus.

Una organització de l’AMIC
El concurs Ficcions, l’aventura de crear històries, és una ini-
ciativa de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
(AMIC) per promoure la lectura i l’escriptura en català arreu 
dels països de parla catalana.
 
L’AMIC està formada per més de 250 mitjans de comunicació 
de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra. En total, la 
conformen més de 135 mitjans digitals que acumulen més de 
7.783.000 usuaris únics, segons dades d’OJD Interactiva; i 110 
capçaleres gratuïtes i de pagament que sumen una audiència 
de més d’1.448.000 lectors, segons OJD/PGD.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Grup Barnils condemna les 
pressions contra la llibertat 
d’informació que exerceix SCC

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha condemnat les pres-
sions contra la llibertat d’informació que exerceix l’entitat unio-
nista Societat Civil Catalana (SCC) amb la demanda al perio-
dista Salvador Cot, director d’El Món. En un comunicat, l’entitat 
considera “un atac a la seva imatge” la notícia ‘L’Europarlament 
obvia els vincles franquistes de SCC i confirma el premi’, per-
què la vincula amb la ideologia franquista.

El Grup Barnils se solidaritza amb Cot i “rebutja que l’entitat 
unionista intenti forçar periodistes i mitjans a canviar la seva lí-
nia informativa a través de la justícia i en base a consideracions 
merament ideològiques”. “Les informacions rigoroses i contras-
tades s’emparen sempre en la llibertat d’expressió i de premsa 
i no haurien de ser objecte de denúncia”, afegeix el comunicat.

“SCC dispara el missatger per amagar la seva realitat i pressio-
nar perquè no es faci pública. Això és una estratègia errònia que 
coarta la llibertat d’informació a la qual tenen dret els ciutadans”, 

continua. “Com a periodistes, donem suport a tots els informa-
dors que fan la seva feina de manera crítica i rigorosa, per da-
munt de les pressions i denuncies partidistes com les de SCC, 
que només busquen desinformar”, conclou el text. (d’El Món)

Capgros.com s’engalana per celebrar 
15 anys

El portal informatiu capgros.com, 
membre de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació, estre-
na nou disseny coincidint amb els 
15 anys de la plataforma digital. El 
passat 2 de juny va ser el dia escollit 
per a l’estrena de la nova imatge de 
la web que es renova completament 

adaptant-la als nous temps amb l’objectiu principal de donar veu 
a nous continguts més enllà de l’actualitat informativa diària, amb 
molta més imatge i fomentant la participació dels lectors i usuaris.

Aquest pla de renovació permetrà que capgros.com sigui per-
fectament accessible des de totes les plataformes, ja siguin or-
dinadors de sobretaula, smartphones o tablets, a l’hora que mul-

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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tiplicarà la seva presència a les xarxes socials. A més, hi haurà 
noves seccions i seccions antigues que gaudiran de molt més 
protagonisme obrint molt més el ventall temàtic de la web com és 
el cas de tecno-tendències, oci a l’aire lliure, gastronomia, salut 
o empresa. Capgros.com també potencia la seva secció d’opinió 
amb firmes de prestigi especialitzades en diferents àmbits i refor-
ça la participació dels usuaris amb una nova secció dedicada a 
la fotodenúncia, cartes dels lectors i enquestes.

El capgros.com va veure la llum l’any 2003 i la nova versió in-
tenta mantenir l’ideal amb el qual es va fundar, enguany farà 15 
anys. Aquest nou disseny servirà al mitjà per continuar donant 
passes endavant amb la missió fundadora del portal: mantenir 
informats als mataronins i maresmencs minut a minut de tot el 
que passa al seu entorn més proper. (per redacció AMIC)

TV3 inicia una segona tanda de 
vagues parcials

L’assemblea de treballadors de TV3 va aprovar, amb un 64% 
dels vots, una segona tanda de mobilitzacions per reclamar al 
consell de la CCMA que desisteixi de la demanda de set anys 

de presó contra un treballador per la filtració de l’ERO del 2012. 
En concret, són aturades de deu minuts durant el juny, la prime-
ra de les quals va comença dijous. 

El calendari de vagues parcials continuarà el dimecres 15 de 
juny, a l’inici d’Els matins (de 8 a 8.10h) i el dijous 16 de juny, 
a l’inici del TN vespre (de 21 a 21.10 h). També està previst 
fer una doble vaga el 22 de juny: a l’hora de La Riera (de 16 a 
16.10 h) i de Divendres (de 17.20 a 17.30 h). L’última serà el 
dilluns 27, al començament del TN migdia. (d’AEC)

MarketingNews dóna el salt al paper 
pel seu desè aniversari

El mes de maig de 2006 va iniciar la seva marxa informati-
va MarketingNews. Des de llavors, aquesta capçalera digital, 
editada per Publicaciones Profesionales i dedicada a informar 
diàriament sobre el món de la comunicació de les marques, s’ha 
convertit en referència per al sector del màrqueting a Espanya.

Ara, amb motiu del desè aniversari, la publicació dóna per pri-
mera vegada el salt al paper en un número commemoratiu en 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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el qual conviuen les reflexions de destacats professionals del 
màrqueting sobre l’actualitat de la disciplina, la història de la 
publicació i les notícies més destacades i un contingut exclusiu 
sobre l’última edició del Dia A, la jornada de reflexió i treball per 
a anunciants i creatius que organitza el CdeC. 

Aquest número especial es distribueix conjuntament amb 
l’edició impresa de la revista Anuncios, però també es pot ad-
quirir en versió digital des del Quiosco Anuncios i en paper, tru-
cant al 917.893.600. (de Marketing News)

SIES.TV amplia l’oferta audiovisual
SIES.TV, la cadena de televisió de referència en actualitat cul-
tural i noves tendències, vol ampliar els seus continguts amb les 
principals tendències tecnològiques gràcies a la col·laboració 
del portal YCOM.cat, el punt de connexió de la comunitat 2.0 
en català
  
SIES.TV i YCOM.cat presenten SIES TIC, un nou espai de la 
televisió cultural catalana de referència a internet que també 
serà emès a través del portal dedicat a la comunitat 2.0, i en el 

marc del qual es faran entrevistes a destacats protagonistes del 
sector tecnològic de Catalunya.
 
La primera entrevista correspon a Joan Camp, fundador del 
conegut portal Racó Català, pioner i veterà de la Internet cata-
lanoparlant, a més d’empresari organitzador d’esdeveniments 
com són la Catosfera. Les entrevistes s’estendran a tota una 
sèrie de perfils diversos de l’àmbit tecnològic, buscant oferir 
una visió de conjunt de quines són les tendències que estan 
movent la societat en aquest àmbit, d’on venen i a quins canvis 
ens portaran en el futur.
 
El director de SIESTV, Toni Iglésies, creu que “la revolució de 
la oferta televisiva IP no és produeix només en el camp tecno-
lògic, si no que aquest ha provocat una revolució social que 
ens ha fet canviar els hàbits, en general i el de consumir vídeos 
informatius i poder compartir-los, crear comunitat i opinar sobre 
els seus continguts”. SIESTV és una televisió que va néixer el 
2007, dos anys després de la seva fundació al Youtube, en el 
moment en que es va popularitzar el streaming a internet. SiES-
TV és una cadena de televisió IP, que emet els seus continguts 
a través de la xarxa d’internet i té la vocació de cobrir tot el 
territori de llengua catalana amb continguts que fan referència 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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a l’actualitat cultural, noves tendències i tot el que afecta el co-
neixement i la innovació. (per redacció AMIC)

Rakuten tanca a Espanya ... Què serà 
de WuakiTv i Viber?

És el nostre tercer any a Espanya i seguim amb molt bon peu 
i amb creixements de vendes d’entre el 15 i el 20%”. Amb 
aquestes paraules presumia “de bona salut” la directora gene-
ral d’Rakuten a Espanya, Sandra Zarate fa menys d’un mes. 
No han passat 30 dies i el gegant japonès, que va arribar a 

Barcelona el 2013, es desdiu amb un tancament que enxampa 
a propis i estranys per sorpresa. Amb ell, se’n van també totes 
les promeses que el seu responsable al nostre país va deixar 
entreveure en el seu moment. Ja no seran possibles amb el 
cadenat fet fora.

Rakuten ha assegurat que WuakiTv, i la resta de marques en el 
seu poder, no es veuran afectades tot i que, per exemple, Viber 
es va comprar per competir amb un altre mastodont, Whats-
App... Ho està aconseguint? També hi ha dubte sobre el futur 
dels seus treballadors, 30 situats a la seu de Barcelona. Ells 
adverteixen: “Rakuten oferirà alternatives on hi hagi vacants”. 
Sigui com sigui, la potència de Rakuten segueix sent enorme 
al seu país, Japó, i vol que això es repliqui en les dues potèn-
cies per antonomàsia a Europa. Espanya es queda fora de la 
partida, tot i, com deia Sandra Zarate, ser un país que, fa poc 
presentava: “Molt potencial”. (de Prnoticias)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Com internet ha canviat per sempre el 
món dels mitjans i com accedim a la 
informació
Per Marketing Directo

Pocs quan va començar a aparèixer la xarxa podien preveure 
en què s’anava a convertir i en la importància que tindria i els 
que menys semblaven estar veient el potencial que aquesta 
tenia i com anava a canviar les coses eren els mitjans de co-
municació. En ¡L’exclusiva!, una novel·la d’Annalena McAfee, 
es pot veure perfectament com va passar. La novel·la segueix 
a una periodista groga d’un tabloide britànic dins d’un grup de 
mitjans anglès de finals dels 90 (i sí, l’autora treballava en un 
d’aquests grups).

La història se centra en com es deforma la realitat perquè sigui 
més groga i vengui més, però de fons es pot veure com el dia-
ri ha d’enfrontar-se al canvi digital. Al principi, l’equip d’internet 
està al soterrani, ocult, una mica com els informàtics de la sèrie 
The IT crowd, que viuen en una oficina sense finestres. Ningú els 
dóna molta importància, encara que la responsable de l’equip és 
una noia ambiciosa. Quan vam arribar al final del llibre, l’equip 
d’internet ha passat de ser alguna cosa “experimental”, com deien 
sempre els directius, a convertir-se en la gran promesa de futur 
i a desplaçar a molts dels departaments de sempre. I molts dels 
periodistes que treballaven en ells ni han estat conscients del que 
estaven canviant les coses ni han estat preparats per al canvi.

La novel·la és un exemple bastant bo per veure com van passar 
les coses i per veure com els mitjans no sempre van estar alerta 
al que la xarxa ha implicat. Quin periodista que hagi començat a 
treballar a principis d’aquest segle i que era ja un gairebé nadiu 
digital no ha passat per alguna redacció -de paper- en la qual 
internet es veia com una ximpleria irrellevant? “No hi ha actualitat 
suficient com perquè tinguem un butlletí en línia”, podria haver 
escoltat en aquest moment, sorprenent-se que en aquest lloc en 
el que estava fent les pràctiques les coses passessin encara poc 
a poc i, sobretot, que no es veiés la necessitat d’entrar a internet.
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Ara, anys després, les coses han canviat per complet i possi-
blement els que no veien la necessitat d’entrar a la xarxa ha-
gin hagut de fer-ho gairebé de qualsevol manera o s’hagin vist 
abocats a desaparèixer. Internet ha canviat per complet el món 
dels continguts i ha modificat absolutament la manera en què 
els consumidors accedeixen a la informació, fent que les dinà-
miques informatives i els temps siguin completament diferents. 
Com em deia una vegada una periodista amb una carrera 100% 
en línia, be era capaç de comprendre per què els ciutadans ha-
vien deixat de comprar diaris de paper. Per què anaven a com-
prar alguna cosa que deia el mateix que ella i altres periodistes 
com ella havien explicat 24 hores abans?

Les xifres i les estadístiques ajuden a veure molt més clar el canvi i 
a comprendre que s’ha emprès un camí que possiblement no tingui 
marxa enrere. És el que va passar al cap i a la fi cada vegada que 
va aparèixer un nou mitjà, tot i que internet ha fet els canvis més 
ràpids, més revolucionaris i amb un abast més massiu, canviant per 
complet com es produeixen i com es consumeixen els continguts.

Els canvis en xifres
Una de les últimes fonts de dades estadístiques sobre com ha 
canviat el món dels mitjans arriba des dels Estats Units i, enca-

ra que les dades són d’aquest país, permeten veure clarament 
què ha passat. Segons les dades de l’US Bureau of Labor Sta-
tistics, entre 1990 i 2016 la indústria dels diaris es va desplomar 
en un 60% en pes laboral. Els 458.000 treballadors que tenia 
el 1990 s’han convertit ara en només 183.000, una desaccele-
ració impressionant. El nombre de treballadors dels diaris tradi-
cionals és ara 2,5 vegades menys que 1990.

Però al mateix temps que la indústria dels diaris queia, internet 
anava en augment. El 1990 només treballen 30.000 persones 
en els mitjans a internet. En 2016 ja eren 198.000, o el que és 
el mateix 6,6 vegades més treballadors.

Al mateix temps que uns perdien treballadors i altres guanya-
ven plantilla, com recorden a Engadget, els propis diaris canvia-
ven d’estratègia. Les grans capçaleres nord-americanes (molt 
influents a nivell global) no només han canviat de model de ne-
goci i no només han modificat l’epicentre del que és important 
per a ells, passant de centrar-se en el paper a posar en primera 
plana les seves edicions digitals.

Cert és també que aquest canvi no ha estat la solució a tots els 
seus problemes i no ha estat la vareta màgica que faci que les 
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coses passin d’una àrea a una altra. Els grans mitjans estan 
afrontant grans pèrdues, perquè no han aconseguit assolir els 
mateixos ingressos en el món d’internet que tenien en el món 
offline. Però sigui com sigui, com apunten a Engadget, les co-
ses han canviat per sempre: els diaris de paper han passat a 
ser ja només una forma secundària de comunicació.

El Tribunal de Justícia de la UE declara 
il·legal el cànon digital espanyol

 El Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea ha tom-
bat el cànon digital del 
govern espanyol perquè 
preveu que la compensa-
ció econòmica als autors 
per la còpia privada de les 
seves obres es pagui a tra-
vés dels pressupostos generals. Segons el tribunal, ‘”a directiva 
dels drets d’autors s’oposa a què la compensació equitativa en 
cas de còpia privada de les seves obres sigui assumida per un 
sistema de finançament pressupostari com l’instaurat a Espan-

ya”. Pels magistrats europeus, el model “no garanteix que el 
cost de la compensació” el paguin “els qui utilitzen les còpies 
privades”.

Una directiva europea de l’any 2001 estableix que els estats 
membres han de “garantir als autors el dret exclusiu d’autoritzar 
o prohibir la reproducció de les seves obres” però poden inclou-
re “excepcions” pels casos de les reproduccions “de persones 
físiques, per un ús privat i per a fins no comercials”. “En aquest 
cas, els autors els titulars dels drets han de rebre una compen-
sació”, recorda el TUE.

Però segons la justícia europea, el model instaurat pel PP 
l’any 2012, que estableix una quantitat per pagar aquestes 
compensacions en els pressupostos anuals, “s’oposa a la di-
rectiva en la mesura que no es pot garantir que el cost de la 
compensació equitativa el paguen, en definitiva, els usuaris de 
còpies privades”.

La sentència arriba després que diverses entitats, com EGEDA 
o les SGAE, portessin el sistema al Tribunal Suprem i aquest 
preguntés a la justícia europea si és compatible amb la llei de 
la UE. (d’ACN)
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Prego i García-Abadillo llancen un 
digital al setembre amb fons per a 
quatre anys

L’exdirector del diari El Mun-
do, Casimiro García-Abadillo, 
i la periodista Victoria Prego 
llançaran, a finals de setem-
bre, un nou diari digital espe-
cialitzat en política i economia, 
en què l’actual presidenta de 
l’Associació de la Premsa de Madrid serà la directora d’Opinió. 
García-Abadillo, que dimarts passat es va acomiadar dels seus 
lectors després de 27 anys a El Mundo, ja està immers en la cons-
titució de la societat editora del que serà el seu nou projecte, i per 
al qual ha fitxat també a Fernando Mas, exsubdirector de elmundo.
es, com a responsable de Desenvolupament tècnic. L’exministre 
de Defensa del PP, Eduardo Serra, serà, finalment, el president 
del consell d’administració de la nova societat.

La idea inicial és crear una redacció amb una trentena de pe-
riodistes qualificats que podrien procedir, en molts casos, del 

propi ERO posat en marxa a Unidad Editorial i que suposarà la 
sortida de fins a 38 periodistes de la redacció central d’El Mun-
do, entre ells molts professionals sènior.

El següent pas serà al juliol, amb una segona ampliació de 
capital, en què es donarà cabuda a altres inversors de major 
envergadura. Això sí, la idea de García-Abadillo i de Victòria 
Prego és que la redacció sigui la propietària del 51% de les 
accions, tal com es va fer en els orígens del diari El Mundo, 
amb l’objectiu de poder garantir així la independència editorial 
del projecte i que aquest no es vegi subjecte a condicionants 
de cap tipus. Un diari de tall liberal i de centre, amb una línia 
editorial definida i en mans de Prego, però no lligat a cap partit 
polític quin ideari sigui proper. (Foto: EFE)

El País crea el Pla 828 en el seu digital 
per augmentar l’oferta de butlletins

El País va anunciar dijous la crea-
ció del Pla 828 en el seu diari digital 
amb el qual, a més de seguir actua-
litzant la informació al minut, ofereix 
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tres butlletins diaris -a les vuit del matí, a les dues de la tarda i 
les vuit del vespre- per recapitular, explicar i analitzar les notí-
cies rellevants del dia. El Pla 828 acomoda, doncs, els contin-
guts del web als hàbits de consum de la societat: primera hora, 
migdia i cap al tard.

La decisió s’emmarca en el procés de transformació digital del 
diari, centrat “en produir continguts informatius que puguin dis-
tribuir-se en els formats, plataformes i horaris preferits pels seus 
lectors”, explica El País en una nota. S’amplia a més l’oferta de 
butlletins digitals gratuïts que envia als seus usuaris registrats 
a través del correu electrònic i s’han creat quatre noves selec-
cions informatives setmanals en forma de butlletí: El Millor d’El 
País (diumenges) amb una selecció dels continguts de la setma-
na; El País Global (dimarts) amb cròniques, reportatges i textos 
d’opinió sobre actualitat internacional; El País de Cinema (diven-
dres) amb entrevistes, reportatges i crítiques sobre les estrenes; 
i El País Televisió (dilluns) sobre continguts televisius.(d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)

Nou mitjà a la xarxa: Sin Filtros
Sin Filtros és una aposta pel periodisme, pel bon periodisme, 
diu el seu director de continguts, Melchor Miralles. “No volem 
filtres, perquè no anem a seleccionar la informació ni els fets 
segons criteris prèviament establerts. Creiem fermament en el 
dret dels ciutadans a rebre informació. Anem a lluitar per estar 
a les zones informativament opaques del planeta. Estarem on 
estiguin els altres col·legues però amb una visió diferent, con-
temporània. I quan ells es vagin, nosaltres seguirem.”

Sin Filtros és un digita dividit en seccions-aparador del què 
ofereix el mitjà: denúncia, investigació, informació en zones de 
conflicte, històries reals, imatges sense paraules. I documen-
tals. La presentació del digital diu que són lliures: encertarem 
o ens equivocarem obeint només a la nostra consciència. Som 
assenyats, i ens comprometem a ser atrevits, audaços, rigoro-
sos, seriosos, divertits, alegres i valents, compromesos amb els 
més febles i desfavorits i lliurats a lluitar per l’excel·lència en el 
nostre treball. Així, sense filtres. Ni més, ni menys. El periodis-
me que volem fer.” Coneixerem aquest mitjà CLICANT AQUÍ   
(d’AEC)
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GQ presenta un web optimitzat per a 
totes les plataformes

El web de la revista GQ ha estrenat una nova etapa. Ara, no no-
més presenta una versió optimitzada per a tots els dispositius 
i pensada per oferir una millor experiència de lectura, sinó que 
a més les imatges han guanyat protagonisme i es mostren en 
galeries de navegació vertical. 

L’objectiu del projecte ha estat el de posar en valor la tasca pe-
riodística dels editors donant un salt qualitatiu en l’experiència 
d’usuari. Una experiència que s’ha optimitzat especialment per a 
la lectura i la visualització en dispositius mòbils. A més, s’ha des-
envolupat una integració publicitària més avançada i que posa el 
focus de manera especial en el native advertising per afrontar els 
nous reptes que presenta l’ecosistema digital. (d’El Publicista)

Twitter llança el canal oficial @TwitterPolítica 

Coincidint amb aquest nou període electoral, Twitter obre el 
compte oficial @TwitterPolítica que servirà com a canal per 

impulsar accions de participació ciutadana a través de Twitter, 
Vine i Periscope. Com a plataforma estratègica per als líders 
d’opinió i la ciutadania, aquest nou canal de Twitter és un punt 
de trobada interactiu per als ciutadans, els polítics i les institu-
cions.

Però, no només està actiu durant aquestes noves Eleccions 
Generals. Un cop hagin conclòs, seguirà compartint els usos 
més creatius i eficaços que els governs, partits polítics i orga-
nitzacions de tot el món porten a terme a Twitter. El candidat 
del @PSOE a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez (@
sanchezcastejon) va estrenar el compte responent a preguntes 
de la ciutadania a través de Twitter i Periscope sota el hashtag 
#PedroEnTwitter. (de Programa Publicidad)
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El 16,6% de la publicitat digital no es 
visualitza a Espanya per culpa dels ad 
blockers
Per Marketing Directo

L’ad blocking, estimat pels millennials i molt temut per publishers 
i anunciants, és cada dia més emprat a escala global i té devas-
tadores conseqüències econòmiques. Un recent estudi d’Optimal 
analitza l’impacte que tenen els sistemes de bloqueig de la pu-
blicitat a tot el món, les conclusions es presenten a continuació.

El 16,6% d’anuncis que se serveixen a Espanya en suports di-
gitals són bloquejats, una mitjana de 2,6 punts superior a la 
global. No obstant això, les plataformes de bloqueig d’anuncis 

estan més esteses en països veïns com França (20,3%) o Ale-
manya (22,8%). Estats Units i Itàlia presenten, curiosament, 
percentatges inferiors d’implementació de ad blockers, amb un 
11,7% i 14,9% respectivament. A escala europea, els països 
on registren en major mesura aquest problema són Polònia 
(31,2%), Ucraïna (28%) i Grècia (26,3%).

La repercussió econòmica dels ad blockers s’estima en 16 mi-
lions d’euros en pèrdues aquest any. A més, aquesta quantia es 
duplicarà en els pròxims tres anys, sagnant a la indústria publi-
citària global aproximadament 30.000 milions d’euros.

L’estudi analitza els comportaments per rang d’edat de cara als 
sistemes de bloqueig d’anuncis. Revela que són els usuaris de 
18 a 29 anys els que són més conscients que aquest tipus de 
sistemes perjudica els creadors (sabent-ho un 8,8% dels usua-
ris), tot i que són precisament aquells quines edats estan com-
preses en aquest rang als que irrita més la publicitat intrusiva, 
sent més propensos a bloquejar-la.

El 90% de la publicitat bloquejada té lloc a desktop, però, les 
marques no haurien de confiar-hi ja que s’observa una tendèn-
cia clara cap a la instal·lació dels sistemes en dispositius mò-
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bils, que és on es pensa que són més intrusius els anuncis 
atenent a l’informe.

Els homes són una mica més propensos a emprar aquests sis-
temes que les dones (26,5% enfront d’un 19,7% de dones), sent 
la lentitud de càrrega el principal factor que anima els usuaris a 
instal·lar ad blockers (47,2 % de les respostes), a més de la preo-
cupació pel malware (40,6%) o la irrellevància dels anuncis (37%).

Tot i que aquests sistemes són cada vegada més quelcom ma-
instream entre els usuaris, anunciants i publishers poden em-
prendre certes pràctiques per tal d’evitar el bloqueig publicitari, 
o minimitzar el negatiu impacte econòmic propiciat pel mateix.

Internet i diaris, els suports que més 
rendibilitzen les seves audiències

Internet i els diaris són els suports la quota d’inversió publici-
tària dels quals supera àmpliament a la que tenen en relació al 
temps consumit pels usuaris en cada mitjà. Segons les estima-
cions realitzades per DigiMedios, mentre que els usuaris van 
dedicar a internet una mitjana de 102,6 minuts en 2015 (el que 
representa una quota del 22,4% del temps consumit en mitjans) 
aquest suport va captar l’any passat una inversió 1.253,3 mi-
lions d’euros, és a dir, un 28,0% de la inversió publicitària. En el 
cas dels diaris, amb el 2,3% del temps consumit (10,5 minuts), 
van captar el 13,8% de la inversió (616 milions d’euros).

La bona relació entre temps consumit en el mitjà i inversió 
captada que mostren internet (sobretot si es considera que és 
temps realitzant tot tipus d’activitats, no només consum de mi-
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tjans en sentit estricte) i els diaris, contrasta amb els que suc-
ceeix a televisions i ràdio, que amb quotes majors d’audiència 
aconsegueixen parts més petites de la inversió. Això, en qual-
sevol cas, no obsta perquè la televisió segueixi sent el mitjà que 
més publicitat atreu (43,3%).

Per realitzar aquestes estimacions s’han manejat les dades 
d’AIMC referides al consum diari en minuts dels diferents mi-
tjans (televisió, internet, ràdio, diaris i revistes i suplements) i 
per a la determinació de les quotes d’inversió publicitària s’han 
utilitzat, per un banda, les dades d’inversió d’i2p relatives a dia-
ris, ràdio, televisió, revistes i suplements i les d’inversió en pu-
blicitat digital d’IAB Spain (exclosa la publicitat exterior digital).
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir als temps en 
mitjans i inversió publicitària. Només cal CLICAR AQUÍ  (de Di-
gimedios)

Els anunciants es posen ferms contra 
el frau publicitari a internet

La World Federation of Advertisers (WFA, Federació Mundial 
d’Anunciants) està animant als seus membres a requerir con-
tractes més robustos tant amb agències com amb proveïdors 
de tecnologies de màrqueting per reduir la seva vulnerabilitat 
davant el frau publicitari, que l’associació estima que ronda el 
30% de la inversió.

Per aconseguir reduir el frau en l’ecosistema publicitari en línia, 
els anunciants han de sol·licitar la devolució de les comissions 
i dels honoraris de les xarxes publicitàries, plataformes publici-
tàries i agències en el cas de campanyes en què s’hagi compro-
vat que ha existit frau.
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La WFA va quantificar el frau publicitari en línia durant el 2015 
en més de 40.000 milions d’euros, xifra que va suposar el 30% 
del mercat en aquest exercici. Per 2025, i si continua amb la 
seva evolució actual, el frau publicitari a internet serà de 130.000 
milions d’euros. Segons l’organització, el frau publicitari online 
serà la segona major forma de crim organitzat a escala mundial, 
només per darrere del tràfic de cocaïna i opiacis. (de Campaign)

Associacions publicitàries denuncien 
el conveni col·lectiu davant 
l’Audiència Nacional
L’Associació Espanyola d’Agències de Comunicació Publici-
tària (AEACP), La FEDE-Federació d’Empreses de Publicitat 
i Comunicació, i l’Associació Empresarial de Publicitat-Gremi, 
han presentat denúncia del Conveni Col·lectiu per a Empreses 
de Publicitat, publicat el 10 de febrer al BOE, davant l’Audiència 
Nacional, per recollir un aspecte no negociat.

Segons afirmen aquestes associacions, mai es va negociar una 
reducció de la jornada de 39 a 37,5 hores però, per un error, el 
text ratificat i publicat al BOE així ho recull. Encara que hi va 

haver tres reunions amb els sindicats des del moment en què 
es va detectar l’error, pocs dies després de la signatura del text, 
el 22 de desembre de 2015, aquests no van permetre l’esmena 
del mateix abans de la publicació.

Posteriorment, les tres organitzacions empresarials van plan-
tejar conflicte col·lectiu pel Conveni davant el SIMA (Servei In-
terconfederal de Mediació i Arbitratge) per tal que es pogués 
corregir aquesta situació. Després de dues reunions, el procés 
va acabar novament sense acord, motiu pel qual, per tal de 
restituir els termes pactats, han interposat la denúncia davant 
l’Audiència Nacional. Per aquesta raó, l’única via que queda per 
restituir els termes pactats és la denúncia davant l’Audiència 
Nacional. (d’EFE)

The New York Times planta cara als 
ad blockers amb subscripcions sense 
publicitat
Mitjançant nous sistemes de finançament, The New York Times 
ha tractat de pal·liar els efectes adversos de la ingent expan-
sió dels ad blockers, com per exemple amb micropagaments, o 
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amb la venda d’ingredients de les receptes de cuina que apa-
reixen en les seves pàgines, tot i que fins ara els resultats són 
inferiors als esperats, i per això es veuen obligats a explorar 
noves formes de finançament. Actualment estan estudiant pos-
sibilitats de subscripcions al mitjà digital més completes i lliures 
de publicitat.

El seu CEO del NYT, Mark Thompson, ha reconegut que des 
del diari són conscients que tant els subscriptors com els no 
subscrits prefereixen una experiència sense anuncis i per això 
segueixen investigant les possibilitats lliures de publicitat. 

La publicitat en el mitjà digital sempre representarà el model de 
finançament digital de The New York Times, tenint en compte 
que 107 milions dels 110 usuaris que accedeixen al diari no són 
subscriptors a aquest. Per això, el CEO de la companyia iden-
tifica la necessitat dels marketers a “pensar com programadors 
més que com a publicitaris tradicionals, creant contingut per 
als consumidors que realment tingui un valor per a ells”, a fi 
que a l’usuari li compensi accedir a aquest mitjà digital en con-
cret, tot i que ofereixi publicitat, sempre des de la racionalització 
d’aquesta última. (de Marketing Directo)

Les marques podran promocionar els 
tuits dels usuaris

Twitter està provant un nou format publicitari en forma de carru-
sel en què podran incloure, a més dels seus missatges, els tuits 
dels usuaris. Aquest producte es diu Dubbed Promoted Tweet 
Carousel. Els anunciants només podran destacar els missatges 
dels usuaris sempre que aquests li donin permís perquè el seu 
tuit pugui ser utilitzat com un anunci.

El nou producte publicitari permet a les marques incloure múlti-
ples missatges en un únic anunci que pot incloure també vídeos 
i amb el qual els usuaris poden interactuar per avançar per les 
diferents peces que el componen. 

Amb aquest format, Twitter assegura que les marques, a més 
de millorar l’eficàcia de la seva publicitat, podran reduir els cos-
tos al no ser necessari que desenvolupin creativitat addicional, 
ja que poden aprofitar els missatges generats pels usuaris. 
El format encara no ha estat llançat i està sent provat per 
un grup de marques entre les quals s’inclou Volvo i Disney. 
(d’Advertising Age)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

EL PSOE assigna a Entusiasme la 
gestió de la seva inversió en mitjans

El Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) ha assignat el seu 
compte de mitjans al Grupo Entusiasmo, apostant per una pro-
posta innovadora, eficaç i estratègica, dissenyada per una cor-
poració publicitària independent espanyola. 

Dues de les ensenyes del grup, Neuromedia (agència de mi-
tjans) i Fisherman (especialitzada en màrqueting digital) han 
presentat a concurs una licitació conjunta, aprofitant les siner-
gies existents entre les dues entitats i l’alta qualificació dels 
seus professionals.

L’experiència aportada per l’equip, la innovadora planificació i 
el disseny de l’eficaç estratègia presentada, molt focalitzada en 
l’entorn digital, han estat claus per al canvi assumit pel partit 
polític i per a la definitiva elecció de nou proveïdor de serveis 
de comunicació. (de Control)

McCann es converteix en la nova 
agència de PortAventura World

Després de superar la fase de concurs, McCann ha estat 
l’agència seleccionada per PortAventura World Parks & Resort 
per gestionar tota la comunicació de la marca tant a Espanya, 
com a la resta de països estratègics de la companyia, entre els 
quals destaquen França, Regne Unit , Rússia, Itàlia i Alemanya, 
entre d’altres.

McCann serà responsable del desenvolupament de tota 
l’estratègia de comunicació de PortAventura World Parks & Re-
sort, amb l’objectiu de seguir consolidant el posicionament de 
la companyia, potenciar la seva projecció internacional i incre-
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mentar el coneixement de marca en nous mercats, mitjançant el 
desenvolupament de campanyes específiques que donin visibi-
litat a la seva àmplia oferta d’entreteniment i experiències úni-
ques que ofereix i que contribueixin a reforçar la seva posició 
de lideratge com a destinació d’oci familiar a Europa.

Així mateix, l’agència desenvoluparà, entre altres projectes, la 
campanya més gran de la història de la marca: el llançament de 
Ferrari Land, el seu nou parc temàtic, únic a Europa, que està 
previst per a la temporada 2017. (de Periódico Publicidad)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Deu aplicacions per a Chrome que 
ajuden a organitzar la informació dels 
periodistes i documentar-se
Per Periodista Digital

1.- ONE TAB http://www.one-tab.com/ .- És una app gratuïta 
que ajuda a accelerar el funcionament del navegador. És ideal 
per als reporters o CM amb més de 10 pestanyes obertes a 
Chrome. El que fa aquesta app és condensar totes les pàgines 
en un sol web.

2.- RAPORTIVE  http://rapportive.com/ .- Mostra en Gmail les 
dades del usuaris que envia el missatge de forma automàti-
ca. En una barra lateral es mostra el Twitter (i alguns tuits), 
el compte de Facebook i els últims correus electrònics que es 
van intercanviar amb aquesta persona. És una eina senzilla que 
permet estalviar temps, i només està disponible per a Gmail. 

3.- BOOMERANG i BOOMERANG CALENDAR http://www.
boomeranggmail.com/ .- Són dues aplicacions que en conjunt 
poden augmentar la productivitat del comunicador. Boomerang 
treballa amb el correu electrònic i el segon amb el calendari per 

aconseguir programar activitats diverses. Boomerang permet 
seguir les converses que inicies a través del correu electrònic. 
El sistema et recordarà si l’email no ha estat respost en el perío-
de de temps que tu indiquis. Tot es col·loca en la part superior 
de la safata d’entrada.

4.- TWEETDECK http://www.tweetdeck.com/ .- Fa poc vam 
conèixer que l’empresa anava a discontinuar les seves versions 
per a mòbils amb el propòsit de desenvolupar més la seva app 
per navegadors i escriptori. Aquesta aplicació ajuda molt als 
periodistes, ja que permet donar seguiment a la informació 
d’altres mitjans de comunicació.

5.- POCKET  https://getpocket.com/ .- És una app multiplatafor-
ma ràpida que un reporter pot aprofitar per guardar els articles 
que trobi, i que més tard puguin servir com a inspiració o dada 
per a una altra història. L’extensió en el navegador només ha de 
ser sincronitzada amb el compte gratuït de Pocket.

NOVES EINES
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6.- PICKMONKEY  http://www.picmonkey.com/ .- L’app per 
Chrome s’agrega als altres botons de l’inici de sessió. Pic-
monkey és un potent editor de fotos en línia que ofereix una 
varietat de filtres i marcs per crear collage, que poden servir per 
crear petites i variades il·lustracions ràpidament. Descarrega 
des d’aquí .

7.- EVERNOTE  https://chrome.google.com/webstore/detail/
evernote-web/lbfehkoinhhcknnbdgnnmjhiladcgbol .- Aquest 
programa també té una extensió a Chrome, i t’ajudarà a guar-
dar ràpidament cites, dades, imatges, i crear llistes mentre na-
vegues per la xarxa. És un complement important per mantenir 
una bona organització de la informació amb la que estiguis tre-
ballant.

8.- DROPBOX  https://chrome.google.com/webstore/detail/dro-
pbox/ioekoebejdcmnlefjiknokhhafglcjdl  .-
El disc dur del núvol té una petita extensió en el navegador per-
què els periodistes puguin revisar l’instant les dades que reben, 
com fotos o notes de premsa.

9.- PULSE  https://chrome.google.com/webstore/detail/drop-
box/ioekoebejdcmnlefjiknokhhafglcjdl .- Amb la revista social 

Premi pots arxivar articles gràcies a la seva pròpia extensió de 
Google Chrome per guardar les històries en Pulse.me, a més 
de l’iPhone, iPad i Android. Després d’instal·lar l’app, només 
has de pressionar la icona de Premi a la part superior dreta del 
navegador. Els textos es guarden a la pestanya Saved Stories, 
dins de la plataforma.

10.- TRANSCRIBE  https://transcribe.wreally.com/ .- És ideal 
per a periodistes amb el temps just. Es tracta d’Transcribe, una 
aplicació web de Google Chrome molt simple que et permet 
pujar àudio i transcriure ràpidament. Permet pujar arxiu mp3 o 
wav.

Primers resultats d’AMP: els editors 
estan contents

Google ha tirat mirat enrere per veure quin ha estat el progrés 
realitzat i el funcionament dels anuncis a AMP (Accelerated Mo-
bile Pages). Per a això, ha comparat el rendiment de les dades 
de 150 editors en pàgines mòbils que segueixen aquesta ruta 
amb algunes que queden fora d’ella. I els resultats són força 
positius.
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De fet, més del 80% dels editors va observar majors taxes de visi-
bilitat. Mentre que més del 90% va obtenir una major taxa de par-
ticipació amb percentatges de clics (CTR) més alts. A més, la ma-
joria dels editors va indicar majors eCPMs. Dades que han fet que 
els editors es desfacin en afalacs cap al model AMP de Google. 

L’objectiu de l’AMP no era només millorar la interacció dels 
usuaris amb els continguts sinó també la seva experiència amb 
els anuncis ja que els editors confien en la publicitat per finançar 
el contingut que “a tots ens encanta llegir”. (de Google España)

Snapchat es renova per atraure públic 
a canals de mitjans

Snapchat Inc està redissenyant la seva aplicació per fer més 
atractiu l’accés als canals de socis mediàtics, una estratègia 
que podria reportar més beneficis per publicitat. Els canals, co-
neguts com Discover, són com petites revistes mòbils a snap-
chat que publiquen socis mediàtics com BuzzFeed Inc. i la re-
vista People de Time Inc. L’startup intercala anuncis entre les 
notes que la gent pot anar mirant amb només passar el dit. No 
obstant això, Discover no és la part més popular de l’aplicació. 

Mentre que snapchat rep la vi-
sita de més de 150 milions de 
persones al dia, pot ser que un 
canal de Discover només rebi 
un milió de visites diàries, se-
gons van dir persones amb co-
neixement del tema; snapchat 

està intentant arreglar això en intercalar els canals de Discover 
amb la secció de Notes en Viu de l’aplicació, que sovint atrau 
desenes de milions d’espectadors als esdeveniments de gran 
popularitat. I en lloc de només mostrar el logotip d’una empresa 
de mitjans, els canals de Discover comptaran amb una mena de 
portada que permetrà previsualitzar les notes que es troben a 
l’interior, segons ha dit la portaveu. 

Snapchat ofereix als anunciants un públic mòbil jove i conei-
xedor sense lliurar majors dades, mentre que els serveis com 
Facebook diuen als publicistes què és el que li agrada a la gent 
i què és el que podrien voler comprar. Mentre snapchat cons-
trueix arguments més sòlids per obtenir un retorn de la inversió 
a partir dels seus anuncis, la manera més ràpida en la qual pot 
créixer l’ingrés publicitari és augmentant el nombre de perso-
nes que veuen els anuncis comercials. (de Bloomberg)
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Les fotos en 360 graus arriben a Facebook

Facebook està apostant-ho tot per la realitat immersiva. De fet, 
acaba de anunciar que els usuaris podran compartir fotos a 360 
graus a la xarxa social. Per a això, només hauran de capturar 
una imatge amb les aplicacions 360 Photo App o 360 Camera  i 
pujar-la al seu perfil.

Per identificar aquest tipus d’imatges en el News Feed, només 
cal fixar-se en la icona d’una brúixola a la part superior dreta de 
la fotografia. Llavors, els usuaris podran explorar-les arrosse-
gant-les o movent el seu mòbil.  A partir d’ara ja es poden veure 
fotos en aquest nou format a Facebook, encara que la compan-
yia continua treballant perquè cada usuari pugui compartir les 
seves pròpies imatges en 360. (de Reason Why)

Edelman llança Edge, una metodologia 
per a campanyes globals

Edelman ha llançat Edge, una metodologia de campanya global 
dissenyada per a proporcionar una anàlisi de l’entorn de les 
comunicacions i els factors de canvi polític arreu del món. I és 

que Edelman Edge proporciona un full de ruta als professionals 
de la comunicació perquè puguin entendre la diversitat a la qual 
s’enfronten en les seves campanyes globals.

Aquesta nova eina ofereix a 
més un enfocament científic 
de la comunicació intercultu-
ral. Per a això, s’ha basat en 
l’anàlisi profunda de 25 con-
ductors polítics, econòmics, 
socials i culturals. També ofe-
reix una perspectiva crítica sobre per què l’entorn del mercat 
d’una campanya és com és. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC 
poden ampliar la informació CLICANT AQUÍ (de Tecnoempresa)
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Cinc aplicacions de la Intel·ligència 
Artificial en periodisme
Per Miguel Ángel Ossorio Vega, especialista en comunicació 
digital / Eco Inteligencia

Encara no sabem si un robot aconseguirà substituir a un pe-
riodista a l’hora de recopilar notícies i publicar-les, però podem 
fer-nos una idea sobre el que podrien aportar a les redaccions.

Molts endevins ja aventuren la fi del periodisme com a profes-
sió (per a humans) i imaginen redaccions plenes d’algoritmes 
que generen i publiquen notícies de manera automàtica . Com 
a argument per a una pel·lícula estaria bé, però sembla que 
la realitat, afortunadament, serà diferent, malgrat que els ro-

bots seran una peça més en el procés de treball dels mitjans 
de comunicació. Hi ha, per ara, 5 potencials aplicacions de la 
Intel·ligència Artificial en periodisme. Però aviat arribaran mol-
tes més: el límit, en tecnologia, és la imaginació.

1- Conèixer al teu lector
Quan parlem d’Intel·ligència Artificial en periodisme pensem en 
un robot que redacta notícies. Però no cal arribar tan lluny (en-
cara): ¿i si aquest robot es limités a observar el comportament 
dels nostres lectors per conèixer els seus gustos i interessos? 
És el que ja fan, amb força encert, Google o Facebook, els 
algoritmes recopilen informació sobre els usuaris i generen ba-
ses de dades amb perfils de cada persona. D’aquesta manera, 
és possible proporcionar continguts adaptats a cada persona 
basant-se en els seus propis usos. Els mitjans de comunicació 
podrien utilitzar algoritmes similars per conèixer quines notícies 
llegeix una persona amb més freqüència, quins temes són del 
seu interès i fins i tot quines opinions li desperten persones con-
cretes, empreses, equips de futbol, partits polítics...

2- Donar al teu lector continguts del seu interès
No serveix de res recopilar informació sobre els teus usua-
ris si no fas res amb aquestes dades. Gràcies a algoritmes i 
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a una adequada planificació, qualsevol mitjà podrà crear una 
estructura personalitzada per a cada visitant, de manera que 
cada persona trobi de forma ràpida i senzilla continguts del seu 
interès, així com notícies relacionades amb la seva ubicació. 
Potser és la fi de la portada del mitjà creada segons criteris 
editorials i comercials. Som a l’era de l’usuari com a centre de 
l’economia digital, de manera que la idea de mostrar el mateix 
contingut a totes les persones perd força, tot i que d’aquesta 
manera el mitjà també perdi part del seu característic poder. 
Això no obstant, tampoc cal portar les coses a l’extrem: un mo-
del intermedi de notícies destacades seleccionades pel mitjà i 
notícies destacades segons un algoritme que coneix “personal-
ment” a cada lector podria ser la clau de l’èxit.

3- Servir al teu lector les notícies que et demani
És una forma més elaborada d’entendre la personalització de 
continguts. En lloc de publicar en un tauler (en aquest cas la 
web o les xarxes socials del mitjà) els continguts i esperar que 
el lector entri a consultar les notícies, per què no servir-se-les 
directament quan les demani? És cert que la visita al mitjà és 
una forma de petició d’informació, però hi ha altres formes de 
lliurar contingut en l’actualitat: els xats. En una societat en-
ganxada al WhatsApp i a altres aplicacions de comunicació, el 

mitjà i podria convertir-se en un interlocutor a l’altre costat de 
la pantalla de l’smartphone. Això no és cap bogeria i ja està 
sent provat per alguns mitjans nord-americans i alemanys, per 
exemple. A través de programes com Facebook Messenger, 
l’usuari pot interactuar amb el mitjà i rebre continguts persona-
litzats a petició (una mena de preguntar al teu diari favorit com 
ha quedat el teu equip i rebre la crònica del partit o preguntar-li 
si ja tenim president del Govern i no rebre cap resposta). Però 
darrere no hi ha un redactor, generalment, sinó un chatbot. Si 
encara no has sentit parlar d’ells, prepara’t... perquè acabaran 
sent els nostres amics d’aquí a poc .

4- Adaptar un mateix article per a cada lector
És filar encara més prim, però els robots oferiran la possibilitat 
no només de crear una portada per a cada lector, sinó de crear, 
fins i tot, un article per a cada persona. D’aquesta manera, una 
mateixa notícia pot contenir determinades dades per a uns lec-
tors i ometre’ls per altres, tot això segons els seus interessos. 
Per què voler explicar-li a una persona dades estadístiques en 
una notícia si realment no està interessada en elles i simple-
ment vol saber què ha passat? Encara que això rebaixarà, in-
dubtablement, la qualitat dels continguts i provocarà que moltes 
persones puguin quedar-se sense conèixer l’amplitud dels fets 
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explicats, és una possibilitat real que no trigarem molt de temps 
a veure. Per fortuna, cada mitjà podrà decidir fins a quin punt 
vol aplicar la robòtica en la seva redacció, així que serà neces-
sari confiar que el Periodisme, amb majúscules, s’imposarà a 
determinats vicis que no aportarien grans beneficis al lector. 
Encara que si és el que vol...

5- Ajuda al periodista
Fins ara només hem parlat del que podria aportar un robot perio-
dista a l’usuari, però també poden ajudar els redactors a l’hora 
d’elaborar els seus continguts. Tenint en compte que un algo-
ritme està darrere de qualsevol programa informàtic i que les 
noves aplicacions són cada vegada més intel·ligents i automa-
titzables, els robots podran ajudar el periodista a fer la seva fei-
na, especialment la més tediosa. En l’actualitat es parla molt del 
Periodisme de Dades, una disciplina que utilitza el Big Data per 
trobar i publicar notícies. La major part d’aquest treball es fa amb 
programes informàtics que assisteixen al periodista, per la qual 
cosa l’ús de robots que automatitzin tasques serà alguna cosa 
comuna en les redaccions en no gaire temps. Tot just hi ha límits 
i ja tenim alguns exemples: des d’assistents de veu que escriuen 
el que els parles o transcriuen entrevistes fins processadors de 
text capaços de predir el que redactarem, suggerint paraules o 

construccions per evitar redundàncies i millorar l’estructura de 
l’article. A més, els periodistes podran comptar amb robots ca-
paços de redactar automàticament notícies basant-se en planti-
lles predissenyades i obtenint dades directament d’Internet. En-
cara que això era el que preteníem evitar, no?

Colombia acull el 68è Congrés 
Mundial de Mitjans Informatius

El 68º Congrés Mundial de Mitjans 
Informatius, organitzat per la WAN 
amb el suport de l’Associació Co-
lombiana de Diaris i Editors de Mi-
tjans Informatius, ANDIARIOS, és 
el primer a ser organitzat a Hispa-

noamèrica. L’esdeveniment es fa aquests dies a la ciutat cariben-
ya de Cartagena d’Índies, declarada Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO i que va ser la llar d’un dels autors i periodistes 
més reconeguts d’Amèrica Llatina, Gabriel García Márquez.

L’acte inaugural de diumenge, 12 de juny, l’obrirà el president de 
Colòmbia, Juan Manuel Santos Calderón, membre d’una de les 
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famílies fundadores de Tiempo, el principal diari de Colòmbia i 
un dels diaris més prestigiosos d’Amèrica Llatina. Ell mateix va 
ser periodista, i el 1981 va ser nomenat director adjunt del diari.
 
Més de 600 editors, CEO, directors generals, directors de redac-
ció, executius de publicitat i altres alts executius de mitjans de co-
municació de més de 65 països participaran en aquest Congrés 
Mundial de Mitjans Informatius, el 23è Fòrum Mundial d’Editors i 
el 26è Fòrum Mundial de Publicitat, que es duran a terme aquest 
cap de setmana al Centre de Convencions Cartagena d’Índies.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC que hi estiguin interessats, po-
den seguir les sessions i les actualitzacions en viu al bloc de la 
Conferència CLICANT AQUÍ (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Les organitzacions de periodistes 
exigeixen sou digne i millor horari 
d’acord per als becaris
La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), 
on hi és integrat el Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha 
llançat una nova llança a favor dels alumnes en pràctiques que 

estan a punt de prendre les redaccions de molts mitjans de co-
municació de cara a les vacances d’estiu que arranquen el pro-
per mes de juliol. Des de l’organisme s’ha fet arribar al director 
general de la Inspecció de Treball, José Ignacio Sacristán, un 
document en el qual insta a l’organisme que presideix a mante-
nir un estricte control sobre la tasca que realitzen els alumnes 
en pràctiques en els mitjans al llarg dels tres mesos estivals .

La FAPE ha posat èmfasi en la preocupació que existeix a les 
organitzacions de periodistes per les condicions laborals a què 
s’enfronten els més joves en els seus períodes de formació de 
pràctiques. Ressalten la importància del control del que suc-
ceeix en molts casos quan els becaris “reben una prestació 
econòmica ínfima pel seu treball, que en ocasions, assumeixen 
responsabilitats fora de la seva competència i que desenvolu-
pen jornades innecessàriament prolongades”.

La FAPE recorda que la situació dels becaris a l’Estat espan-
yol és, si més no preocupant. Tal com assegura l’últim informe 
emès per la Comissió Europea, el 61% dels becaris no cobra 
cap tipus de compensació econòmica per la realització de les 
seves pràctiques; a més, el 37% reconeix no haver signat cap 
tipus d’acord amb l’empresa, i el 72% d’ells confirma que té 
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una càrrega de treball equivalent a la dels empleats en plantilla. 
I encara més, el 34% dels becaris no va tenir un tutor que li 
supervisés la seva feina. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

AIMC presenta l’Inventari de Fonts 
d’Investigació de Mitjans 2016 a 
EMRO

A finals de maig, AIMC ha participat en el congrés anual de 
EMRO (European Media Research Organization), realitzat a 
l’illa grega de Creta. AIMC és membre fundador d’aquesta as-
sociació que congrega diverses organitzacions de 22 estats, 
totes elles interessades en el mesurament de mitjans i audièn-
cies, tant JIC ‘s com instituts d’investigació. Amb motiu d’aquest 
congrés es va actualitzar l’Inventari de Fonts d’Investigació de 

Mitjans, complet document que resumeix la situació en aquest 
camp en els diferents països del nostre entorn.
 
Al llarg de tres jornades es van compartir experiències en 
aquest camp. En aquesta edició AIMC ha col·laborat amb una 
ponència sobre el test que estem realitzant per incorporar el 
CAWI (entrevistes en línia) com a metodologia addicional en 
les entrevistes EGM.
 
Al marge d’aquesta trobada, EMRO produeix un “inventari” 
de gran utilitat: el EASI (EMRO Audience Survey Inventory), a 
l’última edició del qual els lectors d’El Butlletí de l’AMIC hi po-
den accedir CLICANT AQUÍ, resumint els principals descriptius 
dels 103 estudis d’audiència que es produeixen en 22 països.
 
És de destacar que el model organitzatiu preponderant és el JIC 
(Joint Industry Committee), és a dir, organització en la qual par-
ticipa el mercat íntegrament, finançant i controlant l’operació, en 
aquest cas la “propietat de la dada” la té el mercat . En aquest 
format d’organització està enquadrada AIMC.
 
Altres models alternatius que el segueixen són: la propietat de 
la dada en mans d’una empresa d’investigació (RC: Research 
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Company) o que sigui una part del mercat, generalment un mi-
tjà, qui atura’t aquesta propietat (MOC: Mitjana Owned Con-
tract). En aquest “inventari de fonts de mitjans”, la distribució 
pels tres models és la següent: JIC, 57 Estudis; RC, 28 Estudis; 
MOC, 16 Estudis; altres, 2 Estudis. (d’AEC)

L’Associació de Directius de Comunicació 
presenta el nou Anuari de la Comunicació

L’Associació de Directius de Comunicació (DIR-
COM) ha presentat la vintena edició del seu 
Anuari de la Comunicació, una publicació de re-
ferència per als professionals del sector que s’ha 
consolidat com en la tasca d’anticipar i conèixer 
les tendències en el sector. El seu objectiu és re-
collir els principals esdeveniments i l’evolució de 

la comunicació a casa nostra, així com posar en contacte a tots els 
professionals del sector a través d’un directori, que inclou els con-
tactes de més de 3.000 directius d’Espanya i d’Amèrica Llatina.

L’Anuari manté l’esperit del primer número, que resumia amb 
aquestes paraules en el seu editor el llavors president de Dircom, 

Javier Fernández del Moral: “L’Anuari pretén recollir en un llibre 
guia dels principals esdeveniments i tendències de la comunicació 
a Espanya, que serveixi al mateix temps per posar en contacte a 
tots els professionals del sector per mitjà d’un ampli directori”.

Aquest any, a més de mostrar les tendències actuals i de futur, han 
girat la vista enrere per veure el camí realitzat, que ha estat llarg i 
molt interessant, segons es diu a la presentació. Com en anteriors 
edicions, la publicació conté el directori de directius de Comunica-
ció a Espanya més complet, amb les dades de contacte de més 
de 3.000 professionals distribuïts per sectors, comunitats autòno-
mes i tipologia d’organització. Inclou també informació de directius 
d’Amèrica Llatina. El directori està disponible en app i en cd. (d’AEC)

Internet: majúscula o minúscula?
El llibre d’estil de l’agència de notícies Associated Press (AP) és 
considerat per la gran majoria dels mitjans de comunicació nord-
americans, des de fa un segle, una veritable bíblia en qüestions 
de lèxic i ortotipografia. Els criteris que s’hi estableixen solen 
convertir-se en norma periodística i, sovint, també esdevenen 
una important influència per als diccionaris de la llengua anglesa. 
Per això cada primer de juny, quan l’Associated Press Stylebook 
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s’actualitza amb desenes de nous termes i modificacions, hi ha en 
el sector de la informació i la comunicació una certa expectació. 
Però poques vegades se’n genera tanta com enguany. La raó? 

Entre els dues-centes quaranta novetats del 2016 hi ha una 
decisió majúscula: després de quatre dècades d’ús, la paraula 
internet passa a escriure’s amb minúscula inicial. Segons els en-
carregats del llibre d’estil d’AP, el terme que designa la xarxa de 
xarxes des del 1975 ha deixat de ser un nom propi i ha esdevin-
gut comú, lexicalitzat, que no requereix ja la majúscula inicial.

I en català?
De fet, en la nostra llengua el pas ferm cap a la minúscula tam-
bé sembla imparable: la gran majoria de mitjans escrits ja con-
sideren internet un terme comú i prescindeixen de la majúscula 
inicial. I això que els diccionaris, en general, no hi acompanyen, 
encara: tant el de l’Institut d’Estudis Catalans com el de la Gran 
Enciclopèdia Catalana fan servir invariablement la majúscula, 
seguint el criteri que va adoptar el 1998 el centre de terminolo-
gia Termcat quan va normalitzar el terme en català. (de Vilaweb)

Carles A. Foguet, nou director de 
comunicació d’ERC

El politòleg i especialista en anàlisi política Carles A. Foguet ha 
estat nomenat nou director de comunicació d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC). Diplomat en Comunicació i Estratè-
gia Política per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) 
i màster internacional en Sports Management i en Direcció de 
Màrqueting i Comunicació, Foguet substitueix en el càrrec  Ser-
gi Sol, que en l’actualitat exerceix com a cap del gabinet de 
comunicació de la Vicepresidència de la Generalitat.

Segons diu La Vanguardia, el nou dircom dels republicans cata-
lans no té cap vinculació orgànica amb el partit, i el seu fitxatge 
respon al nou procediment de ERC d’externalitzar els serveis 
que requereixen de professionals més que de militants. Con-
solidat consultor polític, Foguet ha assessorat diversos orga-
nismes i institucions en comunicació i estratègia; a més de ser 
editor del Cercle Gerrymandering, un bloc col·lectiu d’estudis i 
anàlisis polítiques que gaudeix d’un ampli reconeixement públic 
a Catalunya, i fou director de comunicació del magazine cultural 
Jot Down. (d’AEC)
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Segueix creixent la influència de les 
revistes
Per Control Publicitat

El darrer estudi ARI 360º (que correspon al mes d’abril de 
2016) mostra com l’abast de les revistes s’ha incrementat en un 
+9,4% des del mes de desembre de 2015, i un +1,2% respecte 
al mes anterior. Amb cada vegada més seguidors, les revistes 
reforcen significativament el seu poder de prescripció.

Les revistes membres d’ARI, el 97% de l’audiència total de re-
vistes de consum, han generat 150.912.092 contactes en el mes 
d’abril de 2016. I és que les revistes tenen cada vegada més 
capacitat de generar influència a través de les seves múltiples 
plataformes i formats.

L’informe ARI 360º, que va néixer a l’octubre de 2015 com un 
informe trimestral, s’envia mensualment des de març de 2016. 
ARI 360º ja és un referent en el mercat per a la valoració, se-
lecció i planificació de publicitat en revistes, webs de revistes 
i els seus xarxes socials. Ara, amb la informació actualitzada 
i detallada mensualment és una eina imprescindible per a la 
presa de decisions.

ARI 360º és l’informe mensual d’audiència i influència del mitjà 
revistes detallat per marca a nivell estatal. És un nou mesura-
ment de la indústria que mostra la demanda de contingut del 
mitjà revistes, mesurant l’audiència en múltiples plataformes i 
formats, incloent edicions en paper, digitals, webs, vídeo i xar-
xes socials, per primera vegada una anàlisi centrat en l’usuari 
i no en el suport. ARI 360º ofereix una foto detallada, àmplia i 
exacta de la vitalitat del medi revistes.

ARI 360º utilitza informació del mercat validada per mesuradors 
externs reconeguts pel mercat, EGM, ComScore i RRSS, ofe-
reix informació agregada de 200 revistes i 21 editors (97% de 
l’audiència de revistes de consum a l’Estat espanyol) i detalla-
da, marca a marca, de 100 revistes i 14 editors (91% del total).
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Les fonts per a l’elaboració d’aquest informe ARI 360º han es-
tat: EGM 1a Onada 2016, ComScore Multiplataforma abril 2016 
i seguidors de xarxes socials de cada revista en la seva edició 
espanyola exclusivament a: Facebook, Twitter, Instagram, Pin-
terest, Youtube i Google+ a dia 30 d’abril de 2016. Cada editor 
reporta la seva pròpia informació a ARI, que elabora l’informe i 
el penja al web www.revistasari.es.           

Han canviat les regles del joc i l’audiència de les revistes és 
cada vegada més gran, segons l’esmentat estudi. L’audiència 
dels diferents productes i continguts que cada revista ofereix 
a cada plataforma, no es fragmenta, sinó que en el cas de les 
revistes augmenta. Les revistes tenen més seguidors i influèn-
cia que mai, “el seu poder de prescripció no té límits”. Només 
calia analitzar aquest mitjà en tota la seva magnitud; ara una 
revista és un conjunt de continguts, dispositius, esdeveniments 
i experiències que envolten a l’usuari juntament amb la imatge 
i les connotacions de marca. “Mai, les marques de revistes han 
tingut tanta força com ara”, conclou l’estudi
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La saturació del mercat i el periodisme 
de masses
Per Sergio Rodríguez / Hojaenblanco

Produïm més informació de la que podem consumir. Som més 
de 3.000 milions d’usuaris d’Internet. A Espanya, més del 70% 
de la població accedeix cada dia a la Xarxa -el 90% entre els 
menors de 34 anys- i 14 milions de persones ho fan amb el seu 
mòbil mentre veuen la televisió.

Hi ha més oferta de notícies que demanda i la base de lectors, 
almenys en els països desenvolupadors, és alta i estable.

Estem davant d’una saturació del mercat del periodisme de 
masses. Per això la venda de notícies impreses s’ha desplomat 
o estancat en el millor dels casos. Ja no és possible créixer 
incrementant la producció. Abaratir per millorar els marges tam-
poc sembla, en aquest cas, una bona idea, ja que la publicitat 
també pateix, en certa manera, aquesta saturació.

Quina opció ens queda llavors? Canviar i innovar. Com diu Guy 
Kawasaki, un dels més grans especialistes del món en màrqueting i 
innovació, “al final, o ets diferent o ets barat”. En un entorn en què el 
periodisme industrial i de masses ha mort, el que ens ha de preocu-
par és entusiasmar als nostres lectors. Construir marques que satis-
facin les seves necessitats informatives, no productes que els inundin 
amb notícies orientades a atraure la seva atenció durant uns segons.

No estem davant d’una situació del tot desconeguda. A finals 
del segle XIX i principis del XX, el “groguisme” va inundar els 
quioscos dels EUA mentre va ser rendible i raonable. Quan el 
mercat es va saturar, va començar un canvi reposat que va 
culminar amb el gran periodisme d’investigació del Watergate.

A Internet ha passat alguna cosa semblant. BuzzFeed, The 
Huffington Post o el Daily Mail -per posar tres exemples- han 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

espremut el mercat ‘viral’. Els seus models s’han copiat i repetit 
fins que l’oferta ha superat la demanda. I ara els mitjans bus-
quen una taula salvació. Com la construïm?

Sobretot i, per sobre de tot, de manera diferent. Cal acabar amb 
el nostre propi llegat -i em refereixo al llegat digital-. Trencar 
les normes, ‘hackejar’ el sistema. Per innovar cal deixar enrere 
les idees preconcebudes i els prejudicis i centrar-se en les se-
güents claus:

• Comprendre el lector.- Quan el teu públic t’abandona, el pri-
mer que has de fer és entendre per què. Hi ha moltes formes de 
fer-ho, però la més pràctica i intuïtiva és consumir el teu propi 
producte i veure com el consumeixen altres.

• Cobrir les seves necessitats.- 
Informar. Aquesta és la principal 
missió d’un mitjà de comunica-
ció. Establir una agenda. Ajudar 
a conformar l’opinió pública. Do-
nar un bon servei. Si estàs més 
enfocat a entretenir potser no 
siguis un mitjà de comunicació sinó de diversió.

• Qüestionar els dogmes.- Les coses que es fan d’una de-
terminada manera perquè “sempre s’ha fet així” mereixen una 
anàlisi. Segur que hi ha una altra manera de fer-ho. Més eficaç, 
més moderna i sobretot disruptiva.

• Amplificar teu abast.- Si la nostra missió és informar, hem 
de tractar d’amplificar l’abast de la nostra marca. Portar les no-
tícies on hi ha el lector. De forma controlada però sense témer 
als nous distribuïdors.

• Crear comunitats d’interès.- Els lectors sempre saben més 
que els periodistes. Per això hem de construir una comunitat 
al voltant de cada tema d’interès. No es tracta de copiar Face-
book, sinó de satisfer la necessitat de cada grup de potencials 
lectors allà on sigui.

• Ser rellevants.- L’èxit periodístic està en la rellevància. Tant 
en la capacitat de donar exclusives com d’aportar investigació 
o oferir grans reportatges. L’important és aportar valor i utilitat a 
cada comunitat. Tota la resta es pot suprimir sense por.

• Barrejar habilitats.- De les mateixes persones sorgeixen les 
mateixes idees. Per innovar és clau barrejar persones amb dife-
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rents habilitats i capacitats. Qualsevol mitjà que aspiri a millorar 
ha d’incorporar nous perfils al seu sistema de treball.

En definitiva, es tracta de complir amb la declaració d’intencions 
més tradicional del periodisme -qui és el teu lector, què li oferei-
xes i en què et diferències- amb nous mètodes. Formar, infor-
mar i entretenir. En una justa i raonable combinació.

El 23 de maig, Jeff Jarvis escrivia que ni el contingut ni la dis-
tribució són avui el més important de la informació, sinó que ho 
és la conversa. Discrepo per una senzilla raó: no hi ha conversa 
sense informació. Però té raó en què el debat és una de les 
claus del futur. Per això cal tancar l’era del periodisme de mas-
ses i començar la del periodisme de rellevància.
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El futur de la premsa impresa sota el 
prisma de la incertesa
Per Candela Ollé, professora dels Estudis d’Informació i Docu-
mentació, i Sílvia Martínez, directora acadèmica del Postgrau 
de Periodisme Multimèdia, ambdues de la UOC / The Economy 
Journal

En els últims anys i des que comencés el declivi en les xifres de 
distribució de la premsa impresa, no han faltat veus que han va-
ticinat el final de la premsa en paper. El mateix Nicholas Negro-
ponte, fundador del MIT Media Lab, s’aventurava a assenyalar 
que 2015 seria l’any en què els diaris impresos desapareixe-
rien. Tot i no encertar en precisar una data concreta, es tracta 
en tot cas de prediccions fonamentades en tant que a la crisi 
econòmica que ha sacsejat el sector en els últims anys se suma 

un procés d’evolució en el consum i accés als continguts infor-
matius que fa perillar la supervivència de la premsa impresa en 
la seva concepció tradicional. 

La irrupció d’Internet i de la World Wide Web va precipitar una 
major obertura a la comunicació pública que ha contribuït a la 
multiplicitat de subjectes actius en la distribució de notícies i al 
sorgiment de nous agents que competeixen per l’atenció del pú-
blic. Els nous canals socials s’han convertit en espais cada ve-
gada més habituals i naturals d’intercanvi de continguts incloent 
aquells relacionats amb la informació d’actualitat. Amb tot, “les 
formes d’accedir a la informació i de participar en els mitjans es-
tan canviant radicalment amb les xarxes socials, les noves eines 
digitals i els dispositius mòbils”, segons explica Candela Ollé, 
professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Co-
municació de la UOC. Això impacta de forma lògica en models 
tradicionals de presentar i consumir les notícies que ara es po-
den trobar en molts casos en obert i de forma gratuïta, el que fa-
cilita a l’usuari migrar i consultar múltiples fonts per informar-se. 

A més, el context actual es caracteritza, en termes d’atenció, 
pel regnat de la imatge davant de la paraula. Segons Silvia 
Martínez-Martínez, professora de periodisme de la UOC, “as-
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sistim a un procés d’evolució de l’interès pels continguts au-
diovisuals en què la fotografia i el vídeo són elements cabdals 
en l’intercanvi informatiu”. Això també justifica l’auge del live-
streaming que, entre altres, pronostica el Reuter Institute en 
el seu informe anual per al 2016. Es tracta de la immediatesa, 
la instantaneïtat i explicar la actualitat en viu, just quan s’està 
produint. Això acosta al lector del fet noticiable i el converteix en 
testimoni directe de l’esdeveniment. 

Segueix la demanda de periodisme en profunditat 
L’actualització constant, al costat de les opcions de portabilitat i 
la millora de la connectivitat, anima al desenvolupament del que 
s’ha vingut coneixent com mobile journalism. Es tracta d’una 
nova forma de treballar i de distribuir les notícies basada en l’ús 
del dispositiu mòbil, via d’accés a Internet creixent entre el pú-
blic més jove. “Precisament aquest canvi d’hàbits en el consum 
de continguts i la necessitat de portar a noves generacions la 
informació d’actualitat, han impactat en les rutines productives 
de mitjans convencionals. 

En aquest cas, els diaris, a més de desenvolupar les seves edi-
cions digitals, incorporen noves formes de distribució de contin-
guts. D’una banda, ampliant la seva presència en xarxes socials 

i, d’altra, incorporant en les seves estratègies, d’una manera més 
o menys decidida, la cultura del mobile first. Fins i tot les dues 
tendències es combinen en pràctiques com les que ofereix, per 
exemple, Instant Articles de Facebook a editors de mitjans de 
comunicació i amb la qual han experimentat, entre d’altres, grans 
diaris de referència com és el cas de The New York Times o The 
Guardian”, afirma la professora Martínez-Martínez.

No obstant això, enfront de la immediatesa, la demanda d’un 
periodisme que ens ofereixi informació en profunditat segueix 
estant present. La professora Ollé assenyala que avui “més 
que mai els lectors necessiten qui els analitzi, contextualitzi i 
digereixi la sobreinformació existent, és a dir, un periodisme 
reposat, fet a foc lent, el conegut slow journalism. El periodis-
me no està en crisi tot i que la instantaneïtat i el no verificar la 
informació pot portar a una crisi ètica i de credibilitat”. El slow 
journalism busca així reivindicar els fonaments d’un periodisme 
en el que l’important sigui oferir informació contrastada, amb 
rigor, sense importar l’extensió. Una profunditat i un consum in-
formatiu més assossegat com la premsa impresa, s’havia anat 
reservant per si fos de manera que pogués competir enfront de 
la major immediatesa que podien oferir els butlletins i informa-
tius de la ràdio i la televisió. 
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No obstant això, l’eliminació de barreres temporals i espacials 
en la comunicació digital han permès que al costat de les notí-
cies d’última hora i en 140 caràcters es produeixi també un lon-
gform journalism o periodisme de llarg format en què es poden 
oferir reportatges en profunditat que combinin diferents formats 
i narratives per explicar millor la realitat i afavorir la immersió 
del lector en la història. El projecte Highline del nadiu digital 
The Huffington Post serviria per il·lustrar aquest moviment in-
formatiu. 

Es produeix i consumeix més informació que mai 

Als nous hàbits de consum informatiu i la competència que pre-
senta la flexibilitat de la comunicació digital se suma la crisi 
econòmica que ha afectat al sector informatiu. Encara que es 

produeix i consumeix més informació que mai, al costat de mo-
viments de convergència i integració, en els últims anys s’han 
succeït retallades en les plantilles d’importants mitjans de co-
municació. Els periodistes que s’han mantingut vinculats a les 
redaccions s’han vist en la necessitat d’haver de produir con-
tinguts per a les diferents edicions del medi i, en alguns casos, 
això ha portat a oferir el mateix producte en diferents suports. 
S’ha donat en ocasions la paradoxa de presentar al diari imprès 
la mateixa informació que de manera gratuïta es podia trobar 
en l’edició digital en una versió que a més s’anava actualitzant 
amb les novetats del dia. Això també ha perjudicat de forma 
clara a la premsa impresa i al model de negoci del diari. A això 
cal sumar-hi que la publicitat, font de finançament clau per als 
diaris en paper, també va patir durant la crisi econòmica. I, tot 
i que l’Estudi d’Infoadex de la inversió publicitària a Espanya 
2016 apunta cap a la tímida recuperació del sector, aquest tam-
bé destaca que entre els mitjans convencionals la televisió i In-
ternet són els que porten un major percentatge del volum anual. 
Segons les dades d’Infoadex, els diaris, en tercera posició, pre-
senten una pèrdua continuada de capacitat d’atracció del total 
de la inversió publicitària a Espanya, país que sobresurt entre 
els que menys diaris es llegeixen d’Europa tot i tenir al mercat 
un gran nombre de capçaleres. 
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Per a la professora Martínez-Martínez, “vivim una etapa con-
vulsa en què els moviments en el sector de la premsa impresa 
són continus i encara se seguiran produint. En el que portem 
d’any ja hem assistit, per exemple, a l’anunci del tancament de 
l’edició en paper del diari britànic The Independent. També hem 
pogut conèixer la carta que el director d’El País enviava a la 
redacció descrivint al seu mitjà com un diari fonamentalment di-
gital que conservava el paper com un suport més de distribució 
que es mantindria mentre fos possible “. 

En aquest sentit, mantenir la diversificació de vies de distribu-
ció informativa en l’actualitat pot ser una decisió lògica per als 
diaris ja que, tot i el transvasament de lectors i la concentració 
d’usuaris joves en noves plataformes, la WAN-IFRA (Associa-
ció mundial de diaris i editors de notícies), en el seu informe 
World Press Trends 2015, recorda que en termes globals la 
premsa impresa encara representa un percentatge significatiu 
dels ingressos que els diaris obtenen. El seu estudi, però, in-
clou països amb realitats molt diferenciades i que presenten 
mercats que es mouen a diferents velocitats. Davant d’aquesta 
situació ambigua i d’incertesa, com conclou la professora Ollé, 
els periodistes, “com a professionals, hem d’estar en constant 
formació i innovació per saber donar resposta i adaptar-nos 

als nous hàbits de consulta informativa, ser capaços de captar 
l’atenció de la audiència cada vegada més diversificada i poder 
experimentar amb les noves vies de difusió per captar noves 
fonts d’ingressos “.
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Per què els mitjans en línia estan 
reduint la seva publicitat i nombre 
d’anuncis?
Per Redacción Puro Marketing

Si en els últims mesos s’ha estat navegat per sites de notícies 
espanyols, possiblement s’haurà notat que el nombre d’anuncis 
ha augmentat. Tampoc sembla molt sorprenent ja que la xarxa 
s’està convertint, en els últims anys, en un niu de publicitat més 
o menys abusiva. El soroll publicitari ha anat cobrint-ho tot: els 
vídeos en autorun, els intersticials que ho cobreixen tot i que no 
deixen navegar pel site i els, en general, anomenats anuncis 
d’alt impacte comencen a cobrir-ho tot.

Aquest boom té una explicació. Els usuaris cada vegada veuen 
menys (i cliquen menys) en els anuncis a internet alhora que la 
xarxa s’està convertint en el suport amb més èxit per a la difu-
sió de notícies. Al cap i a la fi, al Regne Unit els mitjans online 
ja han superat als mitjans en paper en pautes de consum de 
notícies. La caiguda de la publicitat a la premsa escrita és més 
un fenomen notable. Però, és la publicitat intrusiva a internet 
l’única manera de cobrir l’últim punt i d’aprofitar el primer? 

Molts usuaris ja s’estan queixant de l’excés d’anuncis   i sobretot 
de la seva condició més aviat molesta   i algun que altre mitjà de 
comunicació ja s’ha parat a pensar si hi haurà un altre model 
de negoci que permeti aprofitar econòmicament l’èxit a internet 
sense carregar a l’usuari amb anuncis intrusius.

BuzzFeed és un dels exemples habituals quan es parla de mi-
tjans que estan intentant una altra cosa . La pàgina, una de les 
que més èxit ha tingut en els últims anys a internet, no compta 
amb banners i aposta per un altre tipus de publicitat, com poden 
ser els continguts de marca. Però no és l’única que està inten-
tant fer alguna cosa diferent o dissenyar com serveix la publici-
tat d’una forma menys molesta per a l’usuari. Reduir el nombre 
d’anuncis o afinar com es serveix és tendència, almenys entre 
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els mitjans de Estats Units. Alguns dels sites de notícies que 
durant aquesta primavera s’han redissenyat s’han incorporat al 
seu disseny aquesta nova filosofia: enfront d’altres mercats en 
els quals cada vegada hi ha més anuncis en qualsevol pàgina 
d’internet, en aquests el nombre d’anuncis ha baixat.

Així, per exemple, The Chicago Tribune, que ha aprofitat la prima-
vera per redissenyar se, ha fet que el nombre d’anuncis que cada 
usuari veu quan entra en un dels seus articles passi de la forquilla 
de 9 a 11 que era l’habitual als 5 que serveix ara. La tendència és 
la mateixa que han seguit les revistes de Hearst Magazines en la 
seva edició en línia, que han reduït els anuncis senzills en el seu 
nou disseny beneficiant a la publicitat d’alt impacte (encara que 
són més cridaners, són menys). L’exemple més clar del que estan 
fent és la versió en línia de l’edició nord americana de Cosmopoli-
tan, on el redisseny ha pres com a punts principals que sigui res-
ponsiva per a mòbils i que funcioni a nivell de xarxes socials. En 
comptes de potenciar la publicitat massiva, han preferit oferir eines 
per a un servei més personalitzat (tant en accés a continguts com, 
és clar, en la publicitat que veuen els seus lectors).
 
El canvi té una explicació lògica. Mentre els mitjans de comuni-
cació han anat omplint els seus sites amb banners i amb espais 

per a la publicitat, els preus de la mateixa han anat baixant. És 
una qüestió de causa efecte i una aplicació de les més habituals 
lleis del mercat. Augmenten els possibles suports per als anun-
cis, els existents són cada vegada més barats. Sumat a poc 
poder que tenen els anuncis en línia per atreure els clics dels 
usuaris, la publicitat en línia ha vist com els seus preus s’han 
anat desplomant. Per mantenir els preus alts, els mitjans de 
comunicació han d’apostar per estratègies diferents. És a dir, 
per fer que els anuncis que serveixen siguin més cridaners per 
als ulls de l’espectador.

En aquesta carrera per cridar l’atenció del consumidor, els 
anunciants poden apostar per anuncis més espectaculars i ori-
ginals, que sobresurtin enmig del contingut. Els mitjans poden 
reduir el nombre d’anuncis, perquè en eliminar soroll el que 
queda segueixi cridant l’atenció. “Estem intentant que els nos-
tres anunciants facin servir moltes de les eines que fem servir 
en editorial i així aconseguir una experiència visual més neta 
i millor”, explica a Digiday Todd Haskell, vicepresident sènior 
i responsable d’ingressos de Hearst Magazines Digital Media. 
“El que estem intentant és lliurar-nos de l’acumulació d’objectes 
en la pàgina a favor de crear experiències que s’alimenten”.
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Alguns mitjans que s’han avançat a la tendència ja han vist com 
el CPM d’aquests anuncis, més llargs i més únics, ha augmen-
tat i també que els usuaris s’han mostrat molt més receptius 
davant ells que davant altres experiències publicitàries. Els 
mitjans estan intentant fer que l’experiència lectora sigui molt 
més senzilla i més fluida, apostant, al final, per la qualitat per 
diferenciar-se de la competència i, sobretot, dels agregadors de 
notícies i dels serveis més aviat automatitzats.
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Perquè necessitem nous mitjans per 
als smartphones i noves redaccions 
per realitzar-los (i oblidar-nos del 
concepte pàgina web optimitzada)
Per Dario Gallo, periodista argentí / Medium

A les 8 del matí, en qualsevol autobús del centre d’una ciutat, és 
impossible trobar un passatger llegint un diari de paper. Algun 
llegeix un llibre, que és de paper, però mai he vist a algú llegint 
un diari en l’últim any. La majoria dels lectors llegeixen llibres, 
notícies o miren vídeos o escolten música en els seus mòbils o 
en les seves tauletes (també escasses).

L’escena es repeteix en tots els mitjans de transport públic on 
no arriba la premsa gratuïta. Jorge Heili va estudiar el feno-
men a Espanya fa tres anys i va bolcar les estadístiques al blog 
metrolectores: setmana a setmana, l’ús del telèfon intel·ligent 
desallotja altres suports.

Solucions conservadores
Què van fer els mitjans tradicionals amb el creixent de l’ús de 

smartphones com ordinadors de mà? Quines iniciatives es van 
avançar a la tendència imparable mostrada en els centenars de 
congressos que s’organitzen al voltant del món cada any? Poc i 
res. Tot just aquest any The New York Times va llançar una apli-
cació (Now), després de veure que algunes iniciatives mobile 
(com Circa), guanyaven un terreny cedit pels grans.

La primera reacció dels mitjans tradicionals havia estat com-
prar la solució que va venir batejada amb un nom que espanta. 
El disseny responsiu (responsive design) va ser una mesura 
econòmica per adaptar els continguts web a les noves panta-
lles. Una reacció molt similar a l’arribada dels diaris a la web, 
quan es “digitalitzava” l’edició impresa com tota resposta a la 
nova realitat mediàtica. El mateix text del paper, el mateix títol... 
i a la borsa. En ambdós casos, es cuidaven els pressupostos i 
ningú treia els peus del plat.

Això va ser fa anys. I ara? Els periodistes som conservadors, 
de vegades més encara que les empreses que ens contrac-
ten, i el “haver de ser” del mandat periodístic ens converteix en 
guardians de l’statu quo, com quan va arribar Twitter a alterar la 
dinàmica de les redaccions.
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Context, profunditat i les cinc W, a la merda.
La crítica més habitual del “periodisme de paper” a “periodisme 
digital” és que és lleuger, no contextualitza (cal fer clic en el 
link!) I no aprofundeix (aquest hauria de ser el negoci del pa-
per, no?). Ara, el “periodisme digital” intentarà marcar-li la pista 
al “periodisme mobile”. Ja ho veuran, perquè l’”experimentat” 
li fa pagar dret de pis al nouvingut. Li exigiran al periodisme 
per a mòbils almenys tres paràgrafs, una foto o un vídeo. És 
necessari a aquesta altura mantenir les banderes de context, 
profunditat i les cinc W en certs suports?

Dimecres d’aquesta setmana era al costat brasiler de les Ca-
taractes, i com no volia gastar diners per l’ús de dades, restrin-
gida l’ús del mòbil als llocs on hi hagués wifi. Al migdia, en una 
parada estratègica en un restaurant amb internet lliure, vaig 
mirar l’smatphone al bany per no ofendre els altres comensals. 
Uns 30 segons em van bastar per veure la notícia del dia. No 
tenia context, no aprofundia, no tenia les cinc W que ens ensen-
yaven el segon dia de classe a les escoles de periodisme. La 
notícia tenia només tres paraules: “Ha  mort Julio Grondona”.

No vaig necessitar més. Era la notícia del dia, quina altra cosa 
més important podia passar aquell dia? I vaig tenir la “primícia” 
per avançar-la als meus acompanyants. Tots sabíem qui era 
Grondona, quina edat aproximada tenia i quins havien estat els 
seus grans mèrits i defectes. Els que tenim accés lliure als mi-
tjans de comunicació dominem un “context” format per diferents 
fonts i “aprofundim”, quan el tema ens interessa, en els formats 
adequats. En usuaris exposats a la ràdio, la tele, el web, les re-
vistes o els diaris, no cal donar-li una notícia amb tots els condi-
ments necessaris com fa trenta anys. “Ha mort Julio Grondona” , 
anunciat poc després de l’última ranera del dirigent ja és un gran 
servei per a qualsevol argentí que està movent-se en qualsevol 
lloc del món i només té un cel·lular per connectar-se a la xarxa.
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Nous mitjans i noves redaccions
Quanta raó tanca aquest tuit del periodista espanyol i ara con-
sultor en mitjans Mario Tascón, qui veu amb absoluta claredat la 
falta d’iniciatives en els mitjans tradicionals en el rubro mòbils:

El desafiament és pensar aquests nous mitjans orientats a un 
nou client, hiperconnectat, que mira 150 vegades al dia el seu 
telèfon intel·ligent i que ja no llegeix diaris perquè les notícies 
publicades són les que va conèixer ahir a través de les xarxes 
socials. I al que li costa fins i tota usar la llibreta, perquè prefe-
reix la simplicitat del telèfon intel·ligent, que fins esdevé un co-
mensal més. I ens la passem pensant en desenvolupar webs? 
Per això, el canvi radical comença a les redaccions. Per això cal 
formar nous mitjans, amb redactors amb interessos similars al 
potencial públic. Podria un periodista tradicional enviar una no-
tícia “pelada” com mor Julio Grondona? S’animaria a redactar 
una notícia sense contextualitzar-la?

El “diari” per a smartphone requereix noves habilitats en les re-
daccions, que ja no són les “habilitats multimèdia”. El nou mitjà 
requereix nous periodistes que sàpiguen captar les tendències, 
retallar-les i mostrar-les per a aquells que necessiten estar al 
cas sense haver de bussejar per ells mateixos. Els nous mitjans 

de barrejar la informació dura amb l’entreteniment, no per com-
petir amb les xarxes socials sinó per servir al client que en certs 
moments del dia va al mòbil a buscar un lapse de l’actualitat en 
el qual “va estar absent”. Així és que vol saber a quant va el seu 
títol a la Borsa, qui influent ha mort, però també quin és el vídeo 
del qual parla tothom... en aquest mateix moment.

El nou mitjà que necessiten els mòbils no pot ser una pàgina 
web optimitzada. Tampoc s’ha d’organitzar per seccions tradi-
cionals i, moltes vegades, convé que no tingui seccions. Encara 
que hi ha una jerarquització de les notícies, la pròpia dinàmica 
de l’últim moment jerarquitza el “això està passant” al que ja va 
passar. El lector de notícies en els mòbils és potser el mateix 
que llegirà el diari (o no), farà surfeig al web, escoltarà la ràdio 
i mirarà el canal de notícies per cable de reüll. Un usuari de 
smartphone necessita menys “disseny” i menys “estil periodís-
tic”, però s’insisteix. Diu “no m’agrada la sopa”, i li servim un 
altre plat de sopa.

Al Toc, un intent en el món mobile
La imatge que encapçala aquest “Dossier” pertany a la cam-
panya publicitària -encara no llançada- del diari Clarín Al Toc. 
Què és? Una aplicació de notícies, que funciona en forma in-
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dependent del web de Clarín. Dins de la redacció del diari es 
va conformar una taula mobile que redacta, penja fotografies o 
vídeos i publica “al toc”, més de 150 enviaments diaris.
Les publicacions d’Al Toc no tenen profunditat, encara que po-
den ser profundes, i van al gra. Li mostren a l’usuari el que con-
sideren important per a ell i ho fan en un llenguatge col·loquial, 
sense falsos formalismes.

Altres avantatges d’Al Toc és que permet generar alertes en 
àrees ben delimitades. Si existís una pèrdua de gas en un barri 
ics de Buenos Aires, és possible enviar-los una notificació als 
usuaris que circulin per aquesta zona, sense envair els que es-
tiguin a diversos quilòmetres de l’esdeveniment. L’ús de la geo-
localització no només té valor per brindar contingut periodístic 
específic sinó també per mostrar avisos per proximitat: “Estàs 
a prop del shopping, Al Toc et recorda que avui tens un 30% de 
descompte a...”

Quan es pensa en un nou producte periodístic, i es pensa des 
de zero en mobile i no com a adaptació d’un site, tot es plan-
teja diferent: Des del disseny minimalista als elements amb els 
quals l’usuari va a interactuar. Al Toc està pensat per que qual-
sevol usuari que hi entri quatre o cinc vegades al dia estigui 

informat de tot el que passa, sense haver gastat més de 4 mi-
nuts del seu temps. Això pot estendre’s a 10 minuts si miren els 
vídeos destacats del dia.

Primer esbós del timeline d’Al Toc, realitzat a l’agost de 2012
Encara que l’aplicació funciona tant per a Android com per a 
iOs, tenen algunes diferències segons els sistemes operatius. 
Perquè? Perquè cada setmana es van corregint errors o apli-
cant millores suggerides pels mateixos usuaris. Al Toc es va 
presentar en societat el 17 de juliol al Social Media Day, i des de 
llavors s’han recollit opinions que ajuden a millorar el producte, 
que ja ha estat descarregat per uns mil usuaris. La setmana 
vinent, quan es comenci a comunicar per diversos canals el seu 
llançament, haurà tingut gairebé un mes de rodatge “en beta”.

El temps que s’inverteix en premsa escrita i en ràdio, tots dos 
sumats, ja és menor al que es gasta en els cel·lulars. Una dada 
molt seriosa que Clarín se la va fer seva.

Al Toc és a més d’una aplicació un concepte que pot estar en 
altres pantalles. En no haver de fer clic al títol per llegir la no-
tícia -tot està empaquetat en una sola peça- el torna apte per 
a la via pública, smart tvs, rellotges i fins per als Google Glass 
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(res d’això podria fer-se amb l’actual contingut dels mitjans tra-
dicionals).

Es va apostar que Al Toc es converteixi en una de les apli-
cacions líders en notícies de l’Argentina, que justifiqui haver 
creat una de les primeres redaccions al món enfocada només 
a mòbils. De les catorze persones que treballen Al Toc, 9 són 
periodistes. Una redacció petita, però àgil, i interioritzada pel 
producte des el punt de partida.

Fins ara, la premissa dels mitjans tradicionals ha estat “cal estar 
a mobile”. D’ara endavant, més que estar, cal ser mobile.
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Premsa a tota hora
Per Luis Enríquez, conseller delegat de Vocento / Ipmark

Des del començament de la crisi, és veritat que la compra de 
diaris s’ha ressentit, però els lectors de premsa es mantenen, 
i llegeixen gairebé mig milió de diaris més. La premsa escrita 
segueix sent ara, i ho serà durant molt de temps més, la base 
del nostre negoci.

A més, els portals digitals dels diaris són llegits diàriament per 
11,8 milions d’espanyols. La base de lectors tendeix a equipa-
rar-se entre tots dos formats, i encara smartphones i tauletes 
tendeixen a ampliar més aquesta vocació multimèdia dels dia-
ris. Ja hi ha 10,6 milions de persones que al cap del dia llegei-
xen almenys un diari imprès i un digital. El 53% dels lectors de 

diaris impresos d’informació general també llegeixen almenys 
un diari digital al dia, i més del 70% dels lectors de premsa di-
gital accedeixen també en la mateixa jornada a diaris en paper. 
En realitat, la premsa tradicional té una acceptació excel·lent.

Si ens fixem en el rànquing de Comscore sobre portals 
d’Internet més visitats a Espanya, entre els deu primers tots 
són cercadors i Facebook excepte tres, curiosament els portals 
d’altres tants grups editorials: Prisa, Unidad Editorial i Vocento. 
Per continguts i informació, les marques de diaris segueixen 
sent les preferides pels espanyols, que segueixen confiant en 
el criteri dels nostres professionals, i això és importantíssim. Ja 
no es tracta que els diaris tinguin acceptació; és que es llegeix 
premsa a tota hora.

Els diaris han consolidat una base de negoci impresa, que se-
gueix sent transcendent i amb futur. A curt i mitjà termini, els 
diaris seguiran sustentant-se gràcies als ingressos per difusió 
i publicitat de la premsa impresa. Al costat d’aquest nucli, han 
sabut desenvolupar una nova indústria cultural, la digital, que 
ha requerit dur a terme importants inversions, tot un canvi de 
mentalitat i l’encomiable adaptació de nombrosos professio-
nals. I per si fos poc, tot això enmig de la més greu recessió 
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econòmica de l’últim mig segle, i amb el mercat publicitari re-
duït a menys de la meitat.

Val de poc plantejar-se fins on podria haver arribat la premsa 
a Internet de no haver-se creuat amb una crisi tan severa. És 
probable que haguéssim aconseguit molt més, però no crec 
que aquesta hipòtesi tingués més mèrit del que hem aconseguit 
realment. I tot el que s’ha aconseguit només ha estat possible 
per l’extraordinària gestió i el minuciós control de costos que 
han aplicat els grups editors de premsa en els darrers vint anys.

Davant el futur crec que l’optimisme està justificat. Cada ve-
gada es llegeix més i en més suports, i la premsa segueix ins-
pirant confiança, credibilitat i respecte. Les tauletes i, sobre 
tot, els smartphones, són les últimes eines emergents, i també 
aquí la tecnologia tendeix a impulsar la fidelització. Els lectors 
de tauletes i smartphones són els més grans consumidors de 
premsa en general, tant en paper com en línia, i estan traslla-
dant les seves preferències a aquests nous dispositius.

Tot i així, l’enlairament de la societat digital ha comportat nous 
i més greus riscos per als creadors de continguts en general, i 
per als editors de diaris en particular. Es dóna la cruel paradoxa 

que els propis avenços tecnològics atenuen, difuminen i difi-
culten l’exercici dels drets de propietat intel·lectual. Persistei-
xen en la Xarxa usos indesitjats, com la tasca dels agregadors 
de continguts, que posen en perill el futur de tots. Qualsevol 
reproducció comercial per tercers dels continguts digitals dels 
diaris ha de requerir del permís previ dels editors, com ja passa 
amb les edicions impreses. Alhora, s’ha de reconèixer el dret 
dels editors a ser convenientment remunerats quan atorguin el 
permís.

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ


	Portada

