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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: El Fòrum Mundial insta els editors de premsa a adoptar nous principis per construir la confiança en el periodisme
D’AQUÍ I D’ALLÀ: L’efecte Eurocopa no aconsegueix evitar la caiguda de la premsa generalista al juny

COMUNICACIÓ DIGITAL
El consum d’internet a través del mòbil creixerà un 28% el 2016

PUBLICITAT I MÀRQUETING
World Màrqueting Festival. Barcelona, capital del màrqueting

NOVES EINES
Com aprofitar al màxim les recerques a Google

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Una campanya visibilitza la invisibilització de les dones als espais d’opinió dels mitjans

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Peyrègne, president de WAN-IFRA, anima els treballadors a convertir-se en “homes orquestra”
TRIBUNA: Els espanyols es mostren pessimistes davant la situació general en els propers 12 mesos
ENTREVISTA: Hortènsia Fuentes: “A 20 Minutos donem el millor als lectors”
ANÀLISI: El Brexit podria costar mil milions al mercat publicitari britànic
DOSSIER: News Digital Informe 2016: Editors espanyols i de tot el món s’enfronten a nivells sense precedents d’interrupció als 
models de negoci
OPINIÓ: La importància per les marques i els editors de diferenciar entre publicitat i contingut
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El Fòrum Mundial insta els editors de 
premsa a adoptar nous principis per 
construir la confiança en el periodisme
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

La junta directiva del Fòrum Mundial d’Editors (WEF), en la re-
unió al Congrés Mundial de Mitjans de Comunicació a Carta-
gena, Colòmbia (del qual se’n informa en un altre lloc d’aquest 
butlletí), va aprovar cinc principis per ajudar a reconstruir la 
confiança en el periodisme professional. FEM demana ara als 
editors de tot el món que abracin els cinc principis com una 
manera de prendre el periodisme al màxim nivell.

Marcelo Rech, president del FEM i vicepresident editorial del 
Grup RBS  Brasil, va dir: “Tenint en compte la realitat actual on 

la informació falsa i distorsionada és compartida amb facilitat, 
cal distingir el periodisme professional i aconseguir un major 
reconeixement públic de la seva rellevància. Aquest següent 
nivell, la recerca de la veritat -un concepte que es troba en la 
gènesi del periodisme-, és ara més necessari que mai”.

Els principis són els següents:
1. En un món de hiper-informació, la credibilitat, la independèn-
cia, la precisió, l’ètica professional, la transparència i el plura-
lisme són els valors que confirmaran una relació de confiança 
amb el públic.

 
2. El periodisme de següent nivell es distingeix d’altres contin-
guts pel qüestionament i la verificació del material que circula 
a les xarxes socials, vigilant i diligent. Reconeix els mitjans de 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

comunicació social com una font d’informació per a la posterior 
comprovació dels fets i com a plataforma per a l’aprofitament de 
contingut professional.

3. La missió del periodisme en aquest nivell següent és per ser-
vir a la societat de manera positiva en proporcionar informació 
verificada d’alta qualitat i establir marques de notícies com un 
certificat d’origen per al contingut.

4. Un requisit del periodisme del següent nivell és que va més 
enllà dels fets bàsics i permet i fomenta l’anàlisi, la presentació 
d’informes de context i d’investigació, i l’expressió de l’opinió 
informada, passant de la prestació de notícies de coneixement 
que dóna poder.

El periodisme del següent nivell ha de ser impulsat per la con-
fiança i els principis rectors de rellevància social, interès legítim 
i veraç. El concepte de “Següent Nivell del Periodisme” s’ha 
explorat en el Fòrum Mundial de l’editor 2016 “Tendències en 
les redaccions”, informe publicat dimarts al Congrés Mundial de 
Notícies de Mitjans a Cartagena d’Índies. (Veure més informa-
ció a la secció “Crònica” d’aquest butlletí)
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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
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L’efecte Eurocopa no aconsegueix 
evitar la caiguda de la premsa 
generalista al juny
Per Prprensa

La premsa espanyola havia posat grans esperances en el com-
portament del mercat publicitari durant el mes de juny, fona-
mentalment per l’efecte Eurocopa i l’augment exponencial de 
les campanyes i de la presència d’anunciants. Fins i tot molts 
diaris, especialment els generalistes de circulació estatal, ha-
vien muntat dispositius especials i paquets ad hoc perquè les 
empreses poguessin tenir màxima visibilitat en els seus mi-
tjans. No obstant això, el pèssim comportament del mercat de 
la publicitat al juny per la premsa ha tirat per la borda totes 
aquestes planificacions.

La publicitat en mitjans de comunicació durant 2016 ha estat un 
veritable carrusel d’alts i baixos que han desconcertat als pla-
nificadors i als propis editors. En el cas de la Premsa, el primer 
trimestre es va tancar amb una caiguda del 5,6%. Les dades 
d’Infoadex van certificar que els ingressos en el sector de la 

premsa en paper amb prou feines van arribar als 118.600.000 
d’euros, set milions menys que entre gener i març de 2015. En 
aquesta línia van sorprendre gratament les xifres d’abril amb un 
creixement del 7,2% per a tot el sector, una dada molt superior 
a la que s’esperava.

 
No obstant això, al maig les coses van tornar a torçar-se i el 
creixement va ser pla en un antecedent de la realitat de les 
dues primeres setmanes de juny. És veritat que el mes no està 
tancat, però la majoria de les grans campanyes en premsa si 
que ho estan, de tancades. I les previsions del futur més pròxim 
no són bones. La proximitat de les eleccions i la incertesa políti-
ca han frenat dràsticament totes les inversions deixant números 
per oblidar en tots els suports. Al sector de la Premsa ja no no-
més es parla que les campanyes de l’Eurocopa no han estat a 
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l’altura, sinó que a més fins i tot podríem estar davant d’un mes 
de retrocés de la inversió.

L’auguri és dolent. Fins a abril el retrocés de la inversió publici-
tària en els diaris de tot l’Estat era del 5,7% (dades AEDE), una 
xifra que si li sumem maig i juny serà encara pitjor. El problema 
amb l’Eurocopa és que en els diaris hi havia moltes esperan-
ces en millorar les dades anuals amb aquest esdeveniment, el 
que obliga a apostar totes les fitxes que van quedant als Jocs 
Olímpics de Rio d’agost, l’últim gran esdeveniment de l’any. I a 
partir d’aquí tot és incertesa amb l’única esperança que el nou 
Govern central es formi com més aviat millor. Cada setmana 
que passi pot ser mortal per a la inversió publicitària en Premsa, 
de tota mena, gran i petita.

Fins a l’abril la situació acumulada anual dels grans diaris esta-
tals és dispar. Mentre ABC perdia un 10% en els primers quatre 
mesos de l’any, El Mundo  retrocedia un 2,7% i El País  avança-
va un 2,18%. A Catalunya, La Vanguardia queia un 13% i El 
Periódico un 4,8%. En el cas dels diaris esportius la publicitat 
impresa -que segueix representant el 75% de tot el que ingres-
sa la premsa per publicitat- va millorar un 15% en el cas del 
diari AS i un 7,8% a Marca. (Il·lustració: Prensalibre)

El CPC condemna enèrgicament l’atac 
a la delegació de TV3 a Lleida

El Col·legi de Periodistes de Catalunya lamenta novament 
l’atac que ha patit la seu de TV3 a Lleida la matinada de dimarts 
i considera intolerable i inacceptable aquests fets amenaçadors 
ja que amenacen la llibertat d’informació. Qualsevol coacció o 
agressió als periodistes en l’exercici de la seva professió és 
un atac al lliure exercici de la professió periodística i al dret del 
ciutadà a ser informat.  

“Recordem que fa uns dies, després que dos periodistes de 
TV3 fossis agredits per un grup d’estudiants tancats al Rectorat 
de la Universitat de Lleida, la delegació de TV3 a Lleida ja va 
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ser objecte d’un atac. I no fou la única, ja que en aquella ocasió, 
la seu del diari Segre també va ser atacada”.

Davant aquests fets, el Col·legi de Periodistes de Catalunya es 
mostra molt preocupat per l’augment d’aquest tipus d’amenaces 
i agressions que els periodistes estan patint en les darreres se-
tmanes. En aquest sentit, treballa en diverses iniciatives per 
evitar incidents com aquests i que la feina dels professionals es 
pugui dur a terme sense cap coacció. (d’AEC)

El Govern anuncia el seguiment de la 
imatge i dels estereotips de les dones 
als mitjans de comunicació

El Departament de la Pre-
sidència i el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC) han presentat con-
juntament una denúncia da-
vant la Fiscalia Provincial de 
Barcelona en relació amb 

15 continguts d’internet que inciten o justifiquen la violència 

masclista, la banalitzen, desautoritzen les dones, i vehiculen 
missatges misògins o que tracten vexatòriament o objectual-
ment les dones.
 
Els continguts han estat recollits i analitzats en un informe ela-
borat pel CAC, que inclou 10 blogs com ara Dominación ma-
chista, El rincón del macho o La cueva de Misógeno, i 5 vídeos 
de Youtube, d’entre els que destaca Cómo pegar a una mujer.

La consellera Munté va aprofitar per anunciar que “el Govern 
crearà  en els propers mesos l’Observatori de la Igualtat de 
Gènere, que farà seguiment de la imatge i dels estereotips de 
les dones publicats als mitjans de comunicació, a internet i a les 
xarxes socials”, ja que “per al Govern l’eradicació de la violèn-
cia masclista i l’assetjament sexual és una qüestió central que 
passa per eradicar les representacions vexatòries i discrimina-
tòries de les dones en l’espai públic i comunicatiu”. La conse-
llera de la Presidència afirma que “no ens aturarem en la lluita 
contra aquesta xacra”. (de Govern.cat)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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MANEL
8 JULIOL

ROD 
STEWART

9 JULIOL

SANTANA
23 JULIOL

STATUS QUO
17 AGOST

PATROCINADOR PRINCIPAL PROMOTOR I ORGANITZADOR

KINGS OF 
CONVENIENCE

+ JOAN DAUSÀ

1 AGOST

ALEJANDRO 
SANZ

13 AGOST

RICHARD 
ASHCROFT 

+ JACOBO SERRA
12 AGOST

THE 
CORRS

15 AGOST

DEL 8 DE JULIOL AL 17 D’AGOST DE 2016  / CALELLA DE PALAFRUGELL · GIRONA 
L’HAS DE VIURE!

VENDA D’ENTRADES
VENDA D’ENTRADES

PATROCINADORS MITJANS OFICIALS RESTAURANT
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El Consell de RCS rebutja l’OPA de 
Cairo a Unidad Editorial

Divendres passat, el consell d’Administració de RCS rebutja-
va formalment l’OPA presentada fa algunes setmanes pel Grup 
Cairo. El màxim òrgan del Grup editor d’ El Mundo, Marca i 
Expansión va analitzar el document de l’OPA juntament amb 
l’opinió d’experts independents i entitats financeres com Citi-
group i Unicredit i ha rebutjat de manera unànime l’oferta con-
siderant que la contraprestació oferta “no és l’adequada per 
als accionistes de RCS”. Amb això, el procés de reconstrucció 
d’Unitat Editorial i la seva ERO segueixen el seu curs.

El Consell d’Administració del Grup, amb seu a Milà, ha indicat 
en una nota de premsa difosa divendres que “l’oferta no va ser 
acordada, ni prèviament comunicada, a la companyia”. Pel que 
fa al preu ofert a l’abril indiquen que la contraprestació d’Urbano 
Cairo estava molt per sota de la valoració objectiva de 81 cèntims 
d’euro establerta el passat mes d’abril. És més, han indicat que 
“és difícil avaluar el valor real de la contraprestació oferta, tenint 
també en compte que les accions de nova emissió suposen tres 
vegades més que l’actual capital flotant de les accions de Cairo”.

Llegir en valencià torna diumenge a 
Prensa Ibérica

Llegir en valencià, les nostres cançons arrenca de nou el 
pròxim diumenge, dia 19 de juny, amb la distribució gratuïta 
del llibre Una casa que fa cantonet, de Teresa Broseta, amb el 
diari Levante-EMV, de València. Respecte al diari Información, 
d’Alacant, la distribució començarà el diumenge 3 de juliol i aca-
barà el 7 d´agost. La resta de títols es distribuiran cada dissabte 
i diumenge fins al 24 de juliol, per un preu simbòlic, només 1 
euro cadascun. 

Llegir en valencià, les nostres cançons és una campanya que 
naix amb l´objectiu de fomentar la lectura, promocionar el va-
lencià i aconseguir que les nostres cançons tradicionals per-
duren en el temps. En la col·lecció d´11 llibres hi ha sucoses 
històries elaborades a partir d´una cançó popular valenciana, 
informacions interessants sobre la lletra i les melodies, recoma-
nacions de llibres i un glossari de paraules. El primer llibre és 
gratis. (de Levante EMV)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Tot Sant Cugat presenta Món Sant 
Cugat

Tot Sant Cugat, associat a l’AMIC, presenta el proper dia 22 la 
nova publicació de caràcter semestral de temes de divulgació 
locals que porta per nom Món Sant Cugat. El primer número de 
Món Sant Cugat repassarà la història de Sant Cugat des dels 
primers pobladors fins que el Monestir perd el poder i s’estableix 
la societat moderna, tal i com la coneixem avui en dia. Des de la 
prehistòria, passant per l’època romana, el naixement i creixe-
ment del Monestir a l’Edat Mitjana, la seva activitat religiosa i el 
poder que va concentrar durant l’època feudal. A més, la revista 
publicarà també una entrevista amb Francesc Orella, actor vall-
doreixenc que dóna vida al professor de la sèrie Merlí, de TV3. 
En total seran 130 pàgines que completaran la nova publicació.

La presentació de Món Sant Cugat es realitzarà el proper 22 
de juny, a les set de la tarda, al Teatre-Auditori d’Estrella Damm 
i comptarà amb la presència de l’alcaldessa de la vila, Mercè 
Conesa, entre d’altres autoritats que no es perdran la cita. (de 
Redacció AMIC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El consum d’internet a través del 
mòbil creixerà un 28% el 2016
Per Blogginzenith

D’acord amb l’informe Previsions sobre el Consum de Mitjans, 
publicat per Zenith aquest dilluns, 13 de juny, el temps que la 
gent al món dedica a consultar internet en els seus mòbils crei-
xerà un 27,7% aquest any, impulsant així en un 1,4% el creixe-
ment en el consum general de mitjans. El consum de la resta de 
mitjans, incloent internet consultat a través d’ordinador, caurà 
en total un 3,4%.

En aquesta segona edició anual de les Previsions sobre el Con-
sum de Mitjans, es contemplen els patrons de canvi en el consum 

de mitjans i s’avalua com canviarà el temps destinat als diferents 
mitjans entre 2016 i 2018. L’informe analitza el temps que vam 
passar, mentre estem fora de casa, llegint diaris i revistes, veient 
la televisió, escoltant la ràdio, anant al cinema, utilitzant internet i 
veient publicitat exterior. Aquesta edició inclou 71 països d’arreu 
del món , superant així als 65 de l’any passat.

Actualment el 71% del consum d’internet es realitza a tra-
vés del mòbil
A principis de la dècada, el consum d’internet en un ordinador 
va créixer ràpidament, arribant als 52 minuts al dia en 2014, 
16 minuts més que el 2010. Però aquesta forma de consumir 
internet està en declivi, els usuaris comencen a utilitzar més les 
seves dispositius mòbils.

El 2015, aquests dispositius van superar a l’ordinador per con-
vertir-se en el principal accés a internet i creiem que aquest any 
la gent invertirà, de mitjana al dia, 86 minuts consultant internet 
des del seu mòbil, enfront dels 36 minuts que passaran amb 
l’ordinador. Això vol dir que el 71% del consum d’internet serà 
via mòbil. La regió que més utilitza el mòbil per connectar-se 
a internet és Àsia-Pacífic, sent d’un 73% el consum d’aquest 
mitjà, estretament seguida per Nord-Amèrica, amb un 72%.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Internet al mòbil creix mentre altres mitjans cauen
El consum d’internet al mòbil creix a costa dels altres mitjans. 
Creiem que el temps mitjà invertit a internet a través del mòbil a 
tot el món creixerà un 27,7% aquest any, mentre que el invertit 
utilitzant l’ordinador caurà un 15,8%. Tots els mitjans tradicio-
nals disminuiran aquest any: cinema un 0,5%, exterior un 0,8%, 
ràdio un 2,4%, premsa un 5,6% i les revistes un 6,7%.

Cal assenyalar que aquestes xifres només es refereixen al 
temps invertit en aquests mitjans en les seves formes tradicio-
nals, és a dir, publicacions impreses, programes de televisió 
i emissores de ràdio. La major part del temps que els consu-
midors passen a internet el dediquen al contingut produït per 
editorials i cadenes tradicionals. Els mitjans publicitaris tradi-
cionals han invertit molt en les seves marques online, i alguns 
d’ells tenen majors audiències en línia de les que mai han tin-
gut en els seus productes fora de línia. L’expansió del consum 
d’internet a través del mòbil és una oportunitat per als mitjans 
tradicionals, més que una amenaça.

El mòbil impulsa el creixement continuat en el total del con-
sum de mitjans
L’augment en el consum d’internet (primer a ordinadors i ara en 

mòbils) ha impulsat un creixement del 7,9% en el consum total de 
tots els mitjans entre 2010 i 2015, de 403 minuts al dia a 435. El 
creixement ha estat d’una mitjana de l’1,5% a l’any, i vam pronos-
ticar que creixerà un 1,4% més aquest any. En 2017 preveiem un 
creixement del 1,2%, i el 2018 només un 0,4% ja que el consum 
mòbil comença a estabilitzar-se. Esperem que el consum global 
de mitjans sigui d’una mitjana de 448 minuts al dia en 2018.

La televisió segueix dominant el consum global de mitjans
Malgrat la seva recent caiguda, la televisió continua sent, amb 
diferència, el mitjà més popular a tot el món, amb un consum 
diari de 177 minuts el 2015. Internet ocupa el segon lloc, amb 
110 minuts al dia. La televisió representa el 41% del consum de 
mitjans global en 2015, i creiem que seguirà ocupant el 38% en 
2018, mentre que internet representarà el 31%. 

“La tecnologia mòbil està transformant la manera en què la gent 
consumeix els mitjans, i s’està expandint en el consum total 
de mitjans”, va dir Jonathan Barnard, Head of Forecasting de 
Zenith. “Els mitjans publicitaris tradicionals tenen l’oportunitat 
d’arribar a persones i llocs als quals abans mai havien tingut ac-
cés, i a més ofereix als consumidors una forma totalment nova 
de descobrir i gaudir d’un contingut captivador.”
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Espanya, número 12 mundial per 
desenvolupament digital

Espanya ocupa el lloc número 12 del món per desenvolupa-
ment digital, segons l’última edició de l’informe tecnològic Te-
lefónica Index on Digital Life (TIDL). L’Estat espanyol destaca 
espacialment en aspectes com adopció digital i e-government 
i obté una puntuació de 70,1 sobre 100 en aquest informe que 
analitza el nivell de desenvolupament digital de 34 països de 
tot el món. 

De les tres variables analitzades (obertura/confiança/emprene-
doria), l’Estat espanyol obté el millor resultat en Confiança digi-
tal, impulsat, sens dubte, per l’alt grau d’adopció digital existent. 
De fet, Espanya és el tercer país europeu en adopció i el sisè 
entre els 34 països analitzats.

L’administració electrònica (e-government) és la gran fortalesa 
que presenta Espanya pel que fa a Obertura digital. Així, és el 
segon país europeu i sisè dels 34 països analitzats pel TIDL en 
aquesta matèria. En relació amb la variable d’Emprenedoria Di-
gital, Espanya es troba entre els deu primers països de l’Índex 

general. Els resultats del TIDL posen en dubte el preconcepte 
que els estats més rics del món tenen el millor nivell digital. 
(d’Ipmark)

Newspaper Association of America 
admetrà mitjans digitals per primera 
vegada

Es trenca la tradició. L’organització Newspaper Association of 
America permetrà als mitjans digitals ser membres formals per 
primera vegada, cosa que AEDE Espanya encara no permet. 
NAA ha donat a conèixer aquesta perspectiva dilluns d’aquesta 
setmana. No obstant això, encara no s’han obert les inscrip-
cions.

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Ara s’estudia trobar una base per aconseguir mitjans digitals 
com a membres de la història associació de diaris en paper; ara 
s’estudiarà com donar valor a aquesta proposta i definir una es-
tructura de quotes. L’associació ha reconegut finalment que els 
mitjans digitals es distingeixen com a “proveïdors de continguts 
multiplataforma”. Els interessos són comuns, per exemple, el 
bloqueig d’anuncis. I per enfrontar aquests problemes han de 
unir-se. NAA apunta que no es pot deixar de bandar que alguns 
dels membres actuals (mitjans impresos) poden arribar a ser 
només diaris digitals en el futur. (de Poynter)

Els seguidors de l’Eurocopa són 
multidispositiu, segons un estudi d’OMD

La tecnologia ha can-
viat la manera de viure 
l’esport entre els aficio-
nats i el creixement del 
consum de vídeo en línia 
de plataformes “en direc-
te” com Youtube o snap-
chat definirà l’Eurocopa que es juga a França, segons el primer 

estudi de tres sobre aquesta competició que OMD publicarà. De 
fet, el 88% de internautes seguidors de la competició declara 
utilitzar un altre dispositiu mentre veu televisió i dediquen una 
mitjana diària de 125 minuts (una mica més de dues hores) a 
missatgeria o xarxes socials.

OMD destaca que el 46% dels enquestats fan servir mitjans 
socials per estar al dia de les notícies i esdeveniments del mo-
ment i el 62% parla en línia d’esport.

En general, els internautes seguidors de l’Eurocopa tenen un 
sòlid coneixement de les marques i estan oberts a interaccio-
nar amb elles. Quatre de cada deu afirmen que comprarien un 
producte només per l’experiència de pertànyer a una comunitat 
construïda al voltant d’aquest producte i el 30% està disposat 
a fer ‘clic’ en posts patrocinats per marques en xarxes socials. 
(de Marketing News)

Microsoft compra LinkedIn per 26.200 
milions de dòlars 
La companyia d’informàtica compra la xarxa social professional 
LinkedIn per 26.200 milions de dòlars (23.357 milions d’euros), 
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segons assenyala en un comunicat. LinkedIn seguirà portant 
la cultura i la independència de l’ensenya, segons Microsoft, 
mentre Jeff Weiner seguirà fent el mateix a LinkedIn, encara 
que depenent de Satya Nadella, CEO de Microsoft. LinkedIn 
mantindrà “la seva marca distintiva, cultura i independència”. 
Reid Hoffman, cofundador i accionista majoritari de LinkedIn, 
mantindrà el seu lloc i seguirà sent president de la junta.

Linkedin és l’adquisició més alta de Microsoft després dels 
9.000 milions de dòlars pagats per Skype el 2011 i els 7.200 
milions pels mòbils de Nokia davant els 21.800 milions de Face-
book per WhatsApp. Les accions de LinkedIn van caure gairebé 
a la meitat del seu valor des que van aconseguir un màxim de 
260 dòlars per acció a la tardor passada i divendres es cotitza-
ven a 131,08 dòlars. (de NYTimes)

Mitsubishi Electric, nou client de 
l’agència independent Manifesto

Després d’un procés de selecció, l’agència de publicitat Mani-
festo ha estat l’escollida per poder dur a terme la nova campan-
ya de Mitsubishi Electric aire condicionat. L’objectiu de la cam-
panya és consolidar el posicionament de marca tecnològica, 
així com desenvolupar eines que ajudin a les diferents línies de 
producte en els seus canals d’actuació.

Sota el claim “Mitsubishi Electric la tecnologia amb la qual pots 
comptar” s’ha desenvolupat una acció que humanitza la tec-
nologia i la fa més propera a les persones, potenciant els be-
neficis que ofereix la marca com són la fiabilitat i la durabilitat. 
L’agència ha desenvolupat una campanya basada en espot de 
televisió i mitjans gràfics, principalment. (d’El Publicista)
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World Màrqueting Festival. Barcelona, 
capital del màrqueting
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

El World Màrqueting Festival convertirà Barcelona en la capital 
del màrqueting del 27 al 30 de juny de 2016. Ja ha començat el 
compte enrere per a la celebració del més gran esdeveniment 
de màrqueting de l’Estat que neix amb vocació de consolidar-
se, també, com a referència internacional del sector.

El World Màrqueting Festival tindrà per escenari diverses uni-
versitats, escoles de negoci i diferents punts de la ciutat, com 
el World Mobile Center, i culminarà al Teatre Nacional de Ca-
talunya, el dijous dia 30 de juny, amb el Barcelona Màrqueting 

Meeting i el lliurament dels Màrqueting Leaders Awards, els re-
cuperats i renovats Premis Líders del Màrqueting.

Sota el títol, “Reflexions del passat, el present i el futur del 
màrqueting”, l’esdeveniment reunirà durant quatre dies de con-
ferències i tallers a professionals del sector, estudiants, univer-
sitats i empreses que aposten pel màrqueting com un instru-
ment de progrés social i econòmic.

Per Lluís Torra, president del Club de Màrqueting de Barcelona, 
“es tracta d’un esdeveniment que compta amb destacats pro-
fessionals de màrqueting del panorama estatal i que neix amb 
vocació de ser la trobada de referència per a pensar, compartir 
i debatre sobre màrqueting en la seva més àmplia dimensió; el 
màrqueting com a eix de l’estratègia, com a generador de valor 
i com a instrument per al progrés”.

Actes Markethink
A través dels actes Markethink , es posaran a debat les noves 
tendències en màrqueting des de diferents aspectes i en dife-
rents ubicacions de la ciutat. Del programa de ponències i ta-
llers cal destacar la presentació dels resultats dels observatoris 
Màrqueting Leader Profile i Cities Leaders Brand que, impulsats 
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des del Club Màrqueting Barcelona, descobriran la realitat del 
perfil del director de màrqueting i el posicionament de marca de 
les ciutats més influents del món.

Màrqueting Leaders Awards
  
Aquesta primera edició del 
World Màrqueting Festival 
suposa també la recupera-
ció, després de cinc anys 
sense ser convocats, dels 
Premis Líders del Màrque-
ting, rebatejats en aquesta 

36a convocatòria com els  Màrqueting Leaders Awards, amb els 
quals es destacaran les millors empreses, els millors professio-
nals i les millors estratègies de màrqueting.

Amb més de 55 anys d’història, el Club de Màrqueting de Bar-
celona reprèn així una de les seves iniciatives més destacades. 
Els Màrqueting Leaders Awards compten amb cinc categories: 
Premi Eficàcia, Premi Innovació, Premi Futur -dedicat a empre-
ses de menys de dos anys de creació-, Premi Professional de 
l’Any, Premi Empresa de l’Any i el Premi Especial Barcelona 

Màrqueting, un guardó de nova creació atorgat pels membres 
de la junta directiva del Club de màrqueting de Barcelona a 
l’empresa que hagi apostat especialment per la ciutat en la 
seva estratègia de marca i/o màrqueting.

El jurat dels Màrqueting Leaders Awards 2016, presidit pel reconegut 
publicitari Lluís Bassat, l’integren guardonats en edicions anteriors 
dels premis Professional de l’Any, com Isidre Fainé (CaixaBank), 
Pedro Nueno (IESE), Joan B. Renart (Grup Vichy Catalan), Antoni 
Monerris (expresident de Henkel Ibèrica), Josep Cercós (expresi-
dent del Grup Winterthur), Rosa Cullell (Media Capita), i destacats 
professionals en actiu com Guillermo Corominas (Mango), Christian 
Rodríguez (Byhours), Miguel Vicente (Wallapop), Oscar Ferrer (La 
Vanguardia), Jaime de Haro (IPMARK), Carlos Bosch (Danone), 
Lluís Pons (Banc Sabadell) o Antoni Cañete (PIMEC). 

El jurat ja ha seleccionat els guanyadors d’aquesta edició 
d’entre les candidatures rebudes. La identitat dels Màrqueting 
Leaders del panorama empresarial actual es desvetllarà el 30 
de juny a L’Auditori de Barcelona.

CaixaBank participa com a patrocinador global al World Màr-
queting Festival, que compta com a col·laboradors amb Grupo 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Uno CTC, Think Smart i Porter Novelli. Les escoles de negocis 
com EAE Business School, La Salle, UPF i Universitat Abat Oli-
va CEU també participen al World Màrqueting Festival, com a 
socis de coneixement.

PHD guanya el compte global de 
mitjans de Grup Volkswagen

El Grup Volkswagen ha seleccionat a Omnicom PHD com la 
seva agència global de mitjans després d’una llarga revisió. 
Fins ara era Mediacom, de WPP, era qui havia manejat la ma-
joria dels negocis. El concurs es va basar en les marques del 
Grup, incloent Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda i vehi-
cles comercials. La consecució del compte del Grup VW ha es-
tat la més gran adjudicació de la història per PHD, l’agència de 
mitjans del grup OMG, que compta ja amb una dotzena d’anys 
d’activitat a Espanya.

D’acord amb un comunicat oficial del Grup VW, “Noves possi-
bilitats de digitalització i les noves formes de dirigir-se a grups 
específics es posaran a un ús molt més gran en la planificació 
de mitjans. Després d’una revisió del pressupost total i un te-
rreny de joc intensiu durant un període de vuit mesos, un nou 
contracte ha estat adjudicat pel pressupost global dels mitjans 
del Grup Volkswagen. La realització dels mitjans de comunica-
ció del Grup Omnicom es va aturar davant la competència i va 
convèncer a totes les marques del Grup que participen propor-
cionant tendències de fixació d’impuls a la gestió dels mitjans 
de comunicació i una àmplia gamma de serveis de base àmplia, 
estratègicament sòlid “. (de PhdMedia)

Campanya de publicitat de l’Estat de 
promoció de la conscienciació en 
ciberseguretat
Es tracta de l’acord aprovat el passat consell de Ministres per 
a una campanya de publicitat institucional destinada a la pro-
moció i difusió dels “Serveis públics i conscienciació en ciber-
seguretat per a ciutadans i empreses 2016”, amb un cost de 
904.000 euros. La finalitat d’aquesta campanya és conscienciar 
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ciutadans i empreses de la importància de protegir-se davant 
les amenaces i riscos derivats de l’ús de dispositius electrònics 
en les xarxes de comunicació, en particular Internet i xarxes 
socials.

Un dels principals objectius de l’Agenda Digital per a Espanya és 
desenvolupar les mesures necessàries per a establir un clima de 
confiança en l’àmbit digital, “escenari imprescindible perquè les 
TIC contribueixin al desenvolupament econòmic i social del país i 
element fonamental per impulsar el comerç electrònic i l’economia 
digital”. L’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), dependent 
del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, és l’entitat de referèn-
cia per al desenvolupament de la ciberseguretat i de la confiança 
digital dels ciutadans. (de Programa Publicidad)

MEC Mediterrània guanya el concurs 
de mitjans de Presidència de la 
Generalitat 
En el moment de tancar aquesta edició d’El Butlletí de l’AMIC 
hem sabut que MEC Mediterrània, SL ha guanyat el concurs de 
mitjans de 1.936.000 euros de Presidència de la Generalitat. Es 

tracta de l’adjudicació del concurs de mitjans de Presidència de 
la Generalitat per difusió de diferents accions de comunicació: 
campanyes, publicitat i promoció de la Generalitat en mitjans de 
comunicació. (d’AEC)

Ogilvy & Mather publicitat i l’ONCE 
estrenen “quin és el teu poder?”

Ogilvy & Mather Publicitat i l’ONCE presenten la nova campan-
ya La Paga del Cupó Diari. Sota el claim “Quin és el teu po-
der?’”, aquest treball relata, a través d’una estètica i un acting 
dels protagonistes propi d ‘”herois”, així com d’una música èpi-
ca, la tasca social a la qual es contribueix a l’adquirir el Cupó 
Diari. Així, en els espots apareixen persones d’aparença normal 
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i corrent, però que posseeixen un “gran poder”: canviar les co-
ses i millorar la vida de persones amb discapacitat gràcies a la 
compra de la Paga del Cupó Diari.

La campanya, que està en l’aire des del 13 de juny, es compon 
de tres espots per a televisió, ràdio, gràfiques i internet. (de Pro-
grama Publicidad)

Glocally serà l’encarregada del 
desenvolupament de mitjans 
regionals de Leroy Merlin
Leroy Merlin, compan-
yia pertanyent al Grup 
ADEO -que compta 
amb 63 botigues fí-
siques distribuïdes a 
nivell estatal-, ha triat 
l’agència de mitjans Glocally per a la gestió de la seva inversió 
regional a mitjans, un important factor tenint en compte el mo-
del de negoci de la companyia que es basa en oferir al client 
allò que demanda a nivell de producte, preu i servei.

L’agència diu en un comunicat que “és un gran honor i una res-
ponsabilitat haver rebut la confiança de Leroy Merlin per gestio-
nar la seva partida d’inversió regional en mitjans i comunicació. 
Glocally neix per gestionar clients nacionals amb necessitats 
locals i ens complau enormement col·laborar amb una de les 
marques més valuoses d’Espanya que a més planteja reptes 
constants a l’agència”.

L’equip de planificadors de mitjans de Glocally, tots procedents 
d’agència de mitjans multinacionals i oriünds de les zones on té 
instal·lada la seva xarxa d’oficines, està especialitzat en oferir les 
millors estratègies de comunicació regional on/off basades en el 
coneixement dels mitjans locals i de les particularitats de cada 
zona. L’agència compte per a això amb 9 agències de mitjans 
ubicades a  Barcelona, Madrid, Bilbao, Las Palmas, Màlaga, Se-
villa, València, Vigo i Saragossa. (de Periódico Publicidad)

Y Media gestionarà la inversió 
publicitària de Coyote 

Y Media gestionarà la inversió publicitària en mitjans de Co-
yote després de guanyar el concurs convocat per la compan-
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yia. En l’adjudicació del compte, Coyote ha tingut molt present 
l’experiència d’Y Media en el llançament de marques de la nova 
economia digital de recent implantació a Espanya. L’agència Y 
Media gestionarà per Coyote les seves campanyes publicitàries 
a TV, Ràdio i Digital.

Coyote és l’inventor de sistemes d’assistència a la conducció 
col·laborativa. Fundada el 2005, la companyia proporciona in-
formació en temps real de radars, embussos, límits de velocitat 
i altres perills a una creixent comunitat de 4.8 milions d’usuaris 
a Europa. Les seves oficines centrals estan ubicades a França 
i opera en 7 estats europeus (França, Bèlgica, Itàlia, Espanya, 
Holanda, Polònia i Luxemburg). (d’El Publicista)
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Com aprofitar al màxim les recerques 
a Google
Per International Center for Journalists i Àmbit d’Estratègia i 
Comunicació

En l’era del periodisme digital, les tècniques de cerca avançada 
online s’estan convertint en habilitats necessàries per tenir una 
carrera reeixida en el periodisme. Amb centenars de milions de 
pàgines indexades, Google és, sens dubte, el motor de cerca 
més potent, però és fàcil desaprofitar el seu poder si no conei-
xem les millors tècniques per fer preguntes. Encara que Google 
gairebé sempre tindrà respostes, el nostre objectiu ha de ser 
trobar les més rellevants.

Afortunadament, existeixen unes quantes tècniques de recerca 
que periodistes (i investigadors en general) poden utilitzar per 
millorar notablement els resultats de les seves recerques. Com 
tot a la vida, requereixen una mica de constància, però no són 
difícils d’aprendre. Aquesta guia està destinada per a periodis-
tes, professionals o no, i ciutadans que vulguin entendre millor 
com funciona Google. Explica com utilitzar una varietat de tèc-
niques i operacions per delimitar els resultats d’una recerca.

1. Busca la frase exacta
Estàs buscant una agulla en un paller? Una de les tècniques 
més bàsiques en la recerca de Google és declarar explícita-
ment el que estàs buscant ingressant la frase entre cometes. 
Això és especialment important quan la frase té tres o més pa-
raules. Si introdueixes un munt de paraules, Google assumirà 
que aquestes paraules podrien estar en qualsevol ordre. Però 
si les poses entre cometes, llavors Google buscarà aquesta 
frase en l’ordre exacte de les paraules i tornarà resultats que 
t’atansin potencialment a la resposta correcta.

Així, per exemple, si estem interessats en buscar “mercat 
d’agricultors de Lagos”, i volem resultats que coincideixin exac-
tament amb la nostra consulta, posar les paraules de recerca 
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entre cometes llançarà menys i més específics resultats. La re-
cerca sense cometes va donar 254.000 resultats, mentre que 
l’ús de les cometes va reduir els resultats a 323, eliminant ni 
més ni menys que 253.677 resultats irrellevants.

2. Exclou paraules
Ara bé, haver reduït la recerca de 254.000 a 323 resultats és 
una millora notable. Tanmateix, si examinem la pàgina de resul-
tats, els primer d’ells –que en la majoria dels casos és el més 
rellevant– sembla referir-se a Lagos, Portugal. Assumint que la 
ciutat que ens interessa és Lagos, a Nigèria, necessitem ex-
cloure Portugal de l’equació. Per fer-ho, simplement “restem” a 
Portugal dels resultats possibles agregant “-Portugal” a la nos-
tra recerca. D’aquesta manera excloem 182 resultats, quedant-
nos amb 141. El primer resultat és un link a les Pàgines Gro-
gues, i és segurament el que estem buscant.

3. Cerca dins de llocs web (site:)
Suposant que sabem amb certesa que la informació que neces-
sitem és a les Pàgines Grogues, podem delimitar una mica més 
la nostra recerca cap a allà mitjançant l’anomenat operador de 
lloc (site:). Aquest operador ens permet restringir els resultats de 
la cerca a llocs determinats. En l’exemple del mercat d’agricultors 

de Lagos, podem reduir els resultats a dos demanant-li a Google 
que restringeixi la seva recerca a yellowpages.net.ng.

4. Cerca per tipus d’arxiu (filetype:)
De vegades estem més interessats en determinats tipus d’arxiu 
com un PDF, un document de Word, un full de càlcul Excel, 
etc. Google ens dóna la possibilitat de filtrar els resultats de 
recerca segons el tipus d’arxiu utilitzant la paraula “filetype”. 
Seguint amb l’exemple del mercat d’agricultors de Lagos, po-
dem reduir els resultats a la recerca d’arxius en PDF. Si reem-
placem filetype:pdf per filetype:xls, Google ens tornarà resultats 
en formats de Microsoft Excel. I si  posem filetype:doc, donarà 
resultats a Microsoft Word.

5. Tria amb compte les paraules
Això no és tècnic però és crucial: comprendre l’argot utilitzat en 
el camp de la nostra recerca ens conduirà a millors resultats. 
Per exemple, recerques com “índex de mortalitat” tornarà segu-
rament resultats més rellevants que “índex de morts”.

6. Consultes breus
Consulteu el clima: La majoria d’usuaris fa servir Google al 
dispositiu per trobar dades específiques i breus; per exem-
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ple, per consultar el temps meteorològic, introdueixi la paraula 
‘temps’, seguida de la regió que vol consultar, sense incloure 
preposicions, com: ‘temps Badalona’. Buscar definicions: per 
buscar el significat de paraules, poseu ‘defineix’ al cercador i 
després, el terme; per exemple, ‘defineix meteorologia’. Rea-
litzar càlculs matemàtics: per trobar resultats de càlculs mate-
màtics, introdueixi una operació, com: ‘4*4560’; de la mateixa 
manera, podrà convertir unitats, escrivint, per exemple, ‘cinc 
euros a dòlars’. Una consulta ràpida sobre esports, pel·lícules, 
cançons, famosos o un altre tema, també és fàcil: només cal 
escriure el nom específic i obtindrà la informació més rellevant.

7. Faci recerques per veu
El micròfon disponible a l’aplicació de Google és una gran 
eina per als que necessiten buscar ràpidament una dada. Es 
pot canviar la configuració de cerca per activar un servei de 
detecció de veu. D’aquesta manera, l’aplicació de Google es-
tarà disponible per a buscar informació quan l’usuari digui, per 
exemple, “Ok Google”. D’altra banda, utilitzeu paraules claus i 
clares en parlar.

I n’hi ha més de consells. Des d’aquest butlletí de l’AMIC hi 
tornarem un altre dia.

Així és iOS 10, el nou sistema operatiu 
d’Apple

Apple ha anunciat algunes novetats i actualitzacions pel que 
fa a programari es refereix en la seva conferència anual per 
a desenvolupadors, la WWDC 2016. Però sens dubte, una de 
les més sonades (i esperades) és la que té a veure amb el seu 
nou sistema operatiu, disponible aquesta tardor. I és que en 
iOS 10 l’usuari tindrà la possibilitat d’eliminar les apps d’Apple 
preinstal·lades al telèfon.

A més, Siri (assistent de veu) s’obre als desenvolupadors per-
què pugui funcionar amb aplicacions de tercers com WhatsApp, 
Pinterest o Runtastic. Pel que fa a experiència d’usuari, cal des-
tacar l’activar l’iPhone amb un simple moviment de canell. A 
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més, les notificacions es veuen més netes i ja no fan fosc el 
fons de pantalla. I és que el sistema operatiu mobile d’Apple ha 
experimentat tot un redissenyo que el fa més clar.

Una altra de les aplicacions que ha rebut més novetats és 
l’aplicació Missatges, que ara permet dibuixar manualment es-
bossos, enviar efectes en les bombolles de xat, afegir emojis 
gegants, i fins i tot enviar missatges “invisibles”.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden obtenir més informació del 
nou sistema operatiu d’Apple només CLICANT AQUÍ (d’Ipadizate)

Snapchat es menja Twitter: ja té més 
usuaris actius cada dia
 

En tot just tres anys, snapchat 
s’ha convertit en la nova joia de 
Silicon Valley per la seva facilitat 
per enganxar els més joves i ja té 
més usuaris per dia que Twitter. 
Segons revela Bloomberg, snap-

chat compta amb 150 milions d’usuaris actius cada dia, davant 
dels al voltant de 136 milions que tindria Twitter  El càlcul està 
basat en xifres oficials, encara que ambdues companyies es 
mostren reticents a fer-les públiques.

Snapchat sorprèn per la seva capacitat de reinventar-se man-
tenint la seva essència original. En els seus inicis es va fer 
popular perquè els missatges enviats amb aquesta aplicació 
s’esborraven automàticament després d’uns minuts, el que van 
vendre com la protecció de la privacitat dels seus usuaris, cosa 
que va atreure a molts joves.

Snapchat marca tendències: ha popularitzat la comunicació 
per vídeo entre persones i ha portat l’ús de filtres a les fotos a 
la seva màxima expressió, obligant a altres aplicacions (com 
Facebook) a reaccionar i incloure aquestes opcions. De fet, 
Facebook va comprar Masquerade fa uns mesos per perme-
tre, precisament, que els seus usuaris puguin fer en les seves 
aplicacions el mateix que els joves fan a Snapchat, un territori 
que fins a la Casa Blanca o els mitjans de comunicació estan 
explorant per acostar-se a un públic que és el futur per a la res-
ta, però el present per snapchat. Una eina, doncs, que té molt 
de recorregut. (d’Eco Inteligencia)
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Instagram actualitza l’algoritme de la 
seva línia de temps

Els usuaris d’Instagram ja poden descarregar-se l’última actua-
lització de la plataforma a la botiga de Google i Apple. L’aplicació 
que va adquirir Facebook ara té un nou algoritme per a la seva 
línia de temps, la qual cosa significa un gran canvi en l’ordre 
dels continguts que es presentin. Ara l’alimentació serà partint 
del “que importa” en lloc de seguir un ordre cronològic, segons 
l’organització al seu bloc.

Els canvis fan que l’experiència sigui similar a la que es viu a 
Facebook, on els missatges de la línia de temps tenen major 
rellevància a causa de la seva popularitat. Alguns espais apun-
ten que el canvi pot generar malestar entre els usuaris que es 
preocupen molt en la visibilitat del que publiquen diàriament. 
Per la seva part, la firma social argumenta que el canvi pro-
dueix un major compromís per part de l’audiència. (de Clases 
de Periodismo) 
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Una campanya visibilitza la 
invisibilització de les dones als espais 
d’opinió dels mitjans
Per Pere Giménez / Comunicació 21

L’etiqueta #onsónlesdones, impulsada fa any i mig per denun-
ciar la poca representació femenina en els espais d’opinió dels 
mitjans de comunicació, ha fet una passa endavant per donar 
més força a la protesta i visualitzar millor la descompensació. La 
setmana passada es va posar en marxa un blog amb el mateix 
nom del hashtag que repassa diàriament quina és la presència 

de les dones en les seccions d’opinió i tertúlies dels media cata-
lans. El corresponent perfil a Twitter s’encarrega de difondre-ho, 
censurant la infrarepresentació i celebrant la bona praxi.

La campanya ha estat impulsada per un nombrós grup de profes-
sionals de diversos àmbits (entre les quals periodistes, escriptores, 
dissenyadores i professores) per denunciar la marginació siste-
màtica de l’opinió de les dones als mitjans, fartes que la presència 
masculina gairebé sempre sigui superior o directament l’única.

L’espurna que va esperonar la iniciativa va ser el programa .CAT 
del 2 de juny, dedicat al conflicte de Gràcia, on la taula de debat 
estava formada per set homes (comptant el presentador), provo-
cant crítiques com les dels articles El ‘.Cat’ i la testosterona, de 
Berta Florés, publicat a Núvol, i Autocrítica en directe al ‘.Cat’, de 
Mònica Planas, a l’Ara. La indignació arran del nou episodi de 
menysteniment de l’opinió femenina va motivar que un grup de 
dones s’organitzés per iniciar aquesta campanya de denúncia.

“L’objectiu és visibilitzar la invisibilitació de les dones, que quedi palès 
que la nostra opinió se silencia automàticament”, explica una de les 
impulsores. Paral·lelament, també es volen facilitar recursos als mi-
tjans perquè tinguin accés a possibles tertulianes o opinadors, afegeix.
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El blog, que properament incorporarà un manifest, compta amb 
un apartat on es visualitza numèricament la descompensació 
amb les etiquetes No anem bé (per a seccions d’opinió o ter-
túlies amb majoria d’homes), Anem bé (presència masculina i 
femenina equilibrada) i Ja era hora (majoria de dones).

IV Jornada sobre Llengua i Societat 
als Territoris de Parla Catalana

La Direcció General de Política Lingüística del Departament 
de Cultura organitza la IV Jornada sobre Llengua i Societat als 
Territoris de Parla Catalana. Polítiques lingüístiques per a una 
llengua amb futur. L’acte tindrà lloc el 7 de juliol, a dos quarts de 
deu del matí, a l’Ateneu Barcelonès.

A la Jornada es presentaran per primera vegada des de 2004 les 
principals dades sobre els coneixements, els usos i les represen-
tacions de les llengües al conjunt de territoris de parla catalana, a 
partir de les dades recollides per les enquestes d’usos lingüístics 
de la població que els diversos governs i institucions acadèmi-
ques han dut a terme al llarg dels anys 2014 i 2015.

Durant la Jornada es farà una anàlisi global de la situació, tenint 
en compte els punts forts i punts febles que té el català, i se’n 
traçaran les perspectives de futur. També hi intervindran repre-
sentants institucionals de tots els territoris, que exposaran les 
polítiques lingüístiques que hi duen a terme.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden consultar el programa 
d’aquesta jornada CLICANT AQUÍ  (‘AEC)

Reusdigital premia el periodisme jove 
en record a Joan Marc Salvat
  
ReusDigital.cat, mitjà membre de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació, ha engegat un premi en homenat-
ge a Joan Marc Salvat, periodista que va perdre la vida l’any 
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passat, amb 27 anys, en un accident de trànsit, que se farà 
anualment i que està adreçat a joves talents de la comunica-
ció del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. El certamen està 
organitzat per reusdigital.cat, Lanova Ràdio i infocamp.cat (mi-
tjans on treballava el jove periodista), i compta amb el suport 
dels consistoris de Reus i la Selva del Camp, la Diputació de la 
demarcació i la Cambra de Comerç de la capital del Baix Camp.

El premi tindrà una dotació to-
tal de 3.000 euros; 1.500 eu-
ros pel primer guardonat, 900 
el segon i el tercer obtindrà 
600 euros. David Fernández, 
director de Lanova Ràdio, re-
corda Joan Marc afirmant que 

“era un periodista amb ganes de menjar-se el món”. Marià Ar-
bonès, director de reusdigital.cat, destaca del jove periodista 
que “en Joan Marc ja no era un periodista promesa, sinó una 
realitat”.

El lliurament de les propostes a concurs s’han de fer presen-
cialment a l’Ajuntament de la Selva del Camp abans del proper 
30 de setembre. Els participants han de ser menors de 27 anys 

i els treballs que es presentin poden ser inèdits o bé publicats 
en altres mitjans entre l’1 d’octubre de l’any passat i el 30 de 
setembre d’enguany. Les propostes de ràdio i televisió hauran 
d’adjuntar un enllaç a un servidor que allotgi els continguts o bé 
lliurar vuit còpies en DVD. Pel que fa a la categoria de fotoperio-
disme, els aspirants han de presentar una sèrie de cinc imatges 
en format JPG, amb resolució de 300ppp i 1.000 píxels de cos-
tat llarg, en suport CD o USB. Tot plegat s’ha d’acompanyar del 
currículum de l’autor del treball a concurs. (de Redacció AMIC)

Josep Cuní rep el novè premi Quim 
Regàs de periodisme 

El Parlament va acollir el lliurament del novè premi Quim Regàs 
de periodisme, atorgat a Josep Cuní en reconeixement de la 
seva “llarga i fecunda” trajectòria professional. Cuní ha reivin-
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dicat el “servei als ciutadans” com a “primera obligació” de la 
professió periodística, i ha fet una crida a favor del “rigor” i d’un 
“periodisme honest i seriós”. Cuní va fer una intensa defensa 
del periodisme, “un baluard de la democràcia, que ha de servir 
als governats, no als governants”, i va afirmar que “aquest és 
un moment excitant per al periodisme”, tot fent una crida als 
professionals de la comunicació a no “abaixar la guàrdia” i a 
“superar la confusió”.

La presidenta, Carme Forcadell, va destacar la importància del 
premi i el paper dels mitjans de comunicació “per al bon funcio-
nament d’un sistema democràtic”. En aquest sentit, va dema-
nar als professionals de la comunicació que “no oblidin mai la 
responsabilitat amb la societat”, que “defensin sempre la seva 
independència” i que “preservin el rigor en la informació, sovint 
víctima de les presses del nostre temps”. (de Parlament.cat)

Formació al Col·legi de Periodistes
Cursos sobre xarxes socials que s’impartiran per part del Cen-
tre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya. Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des 
com a tots aquells professionals no membres interessats en la 

formació centrada en el periodisme, la informació i la comuni-
cació. Són bonificables, és a dir que l’empresa pot recuperar 
l’import dedicat a la formació.

Moovly: vídeos animats.- Barcelona, dimecres 22 de juny (de 
15:30h a 19:30h) - Els vídeos són una de les eines que millor 
funcionen a la xarxa. En aquest camp apareix el vídeo animat, 
que ens permet explicar d’una manera senzilla, amena i molt 
directa temes densos que en format de vídeo tradicional serien 
molt més complicats de comunicar. Sílvia Llombart ens mos-
trarà com crear un vídeo amb l’eina Moovly.

Indicadors d’èxit i mètriques en xarxes socials.- Barcelo-
na, dijous 23 i 30 de juny (de 10:30h a 13:30h) - L’objectiu del 
programa impartit per Pilar Yépez, és entendre què significa 
realment cadascuna de les mètriques de mesura de resul-
tats en xarxes socials i aprendre com aplicar-les per disposar 
d’indicadors de l’èxit d’una estratègia i les seves corresponents 
accions.

Taller intensiu de creació de continguts per a xarxes so-
cials.-  Barcelona, dimecres 29 de juny i 6 de juliol (de 09:30h a 
14:30h) - Crear contingut per a xarxes socials és molt fàcil… o 
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no. Cada canal té les seves característiques i detalls. En aques-
ta sessió intensiva amb Enrique San Juan, els participants des-
cobriran de forma 100% pràctica com crear continguts per a les 
quatre xarxes socials més importants en base al model del cas, 
en viu i en directe. (de CPC)
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Peyrègne, president de WAN-IFRA, 
anima els treballadors a convertir-se 
en “homes orquestra”
Per Natalia Vaquer, Epipress / i Press Release Wan-Ifra

  
Després de gairebé quatre anys al capdavant de la World As-
sociation of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), 
l’Associació Mundial de Periòdics i Editors de Diaris, Vincent 
Peyrègne té clar que els mitjans de comunicació, lluny de viure 
una profunda crisi, passen per una època daurada plena de 
fascinants reptes de la qual sortiran reforçats si els periodistes 
són capaços d’aprofitar les oportunitats que ofereixen les noves 
tecnologies i escolten amb atenció les demandes de les seves 

audiències en un món saturat de notícies. La seva reflexió és 
contundent: “L’excés d’informació mata a la informació”, asse-
gura en animar als redactors a convertir-se en “homes orques-
tra” per adaptar les seves narracions a tot tipus de formats i 
dispositius d’emissió.

“No cal parlar d’enemics del periodisme”, proclama entusias-
ta aquest economista que prepara a consciència la celebració 
d’aquesta setmana, a Cartagena d’Índies, de la cimera anual de 
la premsa mundial, un congrés impulsat pel consorci que presi-
deix per a la defensa i la promoció de la llibertat de premsa, el 
periodisme de qualitat i la integritat editorial i que fomenta al ma-
teix temps l’èxit empresarial i el desenvolupament tecnològic. A 
la cita d’aquesta setmana estan convocats els principals editors i 
directors de mitjans de comunicació que analitzaran els reptes del 
periodisme en aquesta tan inquietant com apassionant era digital.

Peyrègne, bregat en l’assessorament durant anys dels princi-
pals mitjans de comunicació francesos, està convençut que els 
ciutadans reclamen cada dia més informació i que tot i la ver-
tiginosa velocitat a la qual aquesta és llançada encara queda 
espai per a un periodisme reflexiu, analític i orientador que ser-
veixi per aprofundir sobre l’actualitat. “Avui més que mai tenim 
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l’oportunitat d’arribar a més lectors”, insisteix el president de 
WAN-IFRA abans de tornar a recomanar als redactors que es-
coltin als ciutadans, interactuïn amb ells a través de les xarxes 
socials i promoguin debats i solucions per als temes que més 
preocupen a la societat. 

“Els periodistes no han de conformar-se amb explicar una història 
sinó que, a més, han de proposar de forma crítica i rigorosa solu-
cions als seus lectors”, recalca Vincent Peyrègne, qui malgrat au-
gurar un futur brillant a la premsa reconeix que el model tradicional 
de negoci periodístic sí que passa per una crisi a la qual encara no 
ha aconseguit trobar una sortida després de la pèrdua d’ingressos 
per la caiguda de la publicitat, el descens de la venda d’exemplars 
i la desaparició de les subvencions públiques.

Altres finançaments 
“Cal buscar vies de finançament alternatives”, recomana, con-
vençut que l’ús intel·ligent del Big-data pot ser la solució a 
aquest problema econòmic que ha posat contra les cordes la 
supervivència dels diaris escrits.

I és que el que sigui el més hàbil a manejar la immensa base 
de dades que circulen per Internet serà el que trobi la sortida 

correcta per neutralitzar la pèrdua dels llaminers ingressos per 
publicitat que ara estan en perill per la competència de les no-
ves tecnologies que tant han abaratit el preu dels anuncis. La 
publicitat tendeix a ser ara personalitzada, destaca Peyrègne, 
i alhora poc agressiva per a un lector que ara té la possibilitat 
de bloquejar els anuncis amb aplicacions especifiques en els 
seus dispositius.

No hi ha una recepta màgica per a tots els diaris, adverteix en 
analitzar l’èxit del Financial Times i el seu mur de pagament en 
l’edició digital que acumula ja més de 350.000 subscripcions a 
la Xarxa davant els 260.000 de la seva versió de paper. “Proba-
blement aquesta no sigui una fórmula aplicable a tots els diaris”, 
reflexiona, “perquè no tots els mitjans de comunicació tenen el 
prestigi del Financial Times”, un diari que segueixen, sobretot, 
persones de tot el món interessades a fer negocis i que veuen 
en les seves pàgines informació de gran utilitat per a això.

Cada vegada es llegeix més, repeteix el líder de WAN-IFRA, 
però els ciutadans, sobretot els més cultes, busquen alguna 
cosa més que la immediatesa de les notícies de la Xarxa. “Hi 
ha espai més que mai per al periodisme de qualitat que es pot 
exercir en nombroses plataformes”. I llança un missatge espe-
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rançador als periodistes que tenen por de ser substituïts en un 
futur no llunyà pels mateixos ciutadans o per robots. “S’ha de 
tenir en compte el que diuen els lectors a través de les xarxes 
socials perquè són ells els que tenen ara el control per establir 
les agendes”, assegura.
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Els espanyols es mostren pessimistes 
davant la situació general en els 
propers 12 mesos
Per El Periódico de la Publicidad
  

Les despeses dels espanyols en el pròxim trimestre estaran 
enfocades cap al turisme, la tecnologia i la salut. Aquest és un 
dels enunciats més significatius de l’Observatori Cetelem Men-
sual del passat mes de maig, donat a conèixer aquesta setma-

na. Les dades d’aquesta edició de L’Observatori s’han ampliat, 
ja que s’han obtingut a partir de la realització de 1.000 enques-
tes en línia, en l’àmbit estatal.

Les intencions de compra (top 5) dels consumidors espanyols 
per als propers tres mesos són concretament: turisme, 25,8%; 
tecnologia/Informàtica, 15,2%; serveis dentals, 13,8%; tracta-
ments de bellesa, 11,9% i smartphone, 11,6%. Per canals, en 
línia (top 5), primer hi ha el turisme, 14,6%; tecnologia/Informàti-
ca, 7,7%; telèfon intel·ligent: 5,4%; mobles/compl., 2,9% i tracta-
ments de bellesa, 2,8%. En el Top 5 fora de línia, destaquen els 
serveis dentals; 12,9%; seguit per turisme, 11,2%; tractaments 
de bellesa, 9,1%; tèxtil esports, 8,6% i mobles/complem.7,9%.

L’estalvi torna a ser alguna cosa important  i segurament neces-
sari, per als consumidors espanyols. Un 32,5% dels quals afir-
men haver estalviat el passat mes de maig, davant del 30,6% 
que ho va fer el mes anterior, el que significa un augment de 
gairebé dos punts percentuals (1,9). La intenció de continuar 
estalviant també augmenta aquest mes, sent un 26,5% dels 
consumidors que manifesten aquesta intenció (0,7 punts més 
que el mes anterior). Si ho comparem amb la dada de fa un any, 
es produeix una disminució de 1,3 punts percentuals.
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Un altre dels aspectes més rellevants de l’Observatori Cetelem 
del mes de maig, és que disminueix el percentatge d’espanyols 
enquestats que opina que la situació general millorarà en els 
propers 12 mesos. Concretament, un 48,9% dels espanyols 
opinen que la situació romandrà estable, 2,1 punts més que 
el mes anterior i 1,3 punts menys que al maig de 2015. D’altra 
banda, els espanyols que consideren que la situació general 
empitjorarà baixa 0,4 punts respecte al mes anterior (23,4% al 
mes d’abril davant del 23,0% al mes de maig). Si ho comparem 
amb el mateix mes de 2015, el percentatge augmenta en 7,2 
punts.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi com-
plert de l’Observatori Cetelem del mes de maig de 2016, només 
CLICAR AQUÍ  (i posar aquí el PDF)
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Hortènsia Fuentes: “A 20 Minutos 
donem el millor als lectors”
Per El Publicista
 

  
El diari gratuït 20 Minutos acaba d’emprendre un exhaustiu can-
vi en el seu disseny i en els seus continguts, tot amb l’objectiu 
de donar “el millor als seus lectors, per això canviem amb ells 
i per a ells”. En la següent entrevista, la seva directora general 
comercial, Hortènsia Fuentes, ens explica els canvis experi-
mentats per adaptar-se als nous gustos dels seus consumidors 
i parla de l’evolució del sector, de la relació amb les agències 
de mitjans, de les necessitats en les fonts d’investigació i de 
les claus que han portat a 20minuts a convertir-se en un dels 

primers del rànquing de diaris digitals tant a Espanya com a 
nivell mundial.

El diari gratuït 20minutos acaba d’estrenar redisseny i nous 
continguts. Quines són les característiques que defineixen 
aquest canvi? 
20minutos canvia per adaptar-se a les noves demandes dels 
seus lectors i també dels seus anunciants. La notícia ens arriba 
per molts més canals del que ho feia fa anys i els diaris han 
de fer alguna cosa més que informar, han de donar les claus 
per comprendre una realitat que respon a entorns cada vegada 
més complexos. Per això en el nou 20minutos hi ha canvis en 
la manera d’explicar les històries i també de contingut, canvis 
que responen a un compromís de ser rellevants als nostres lec-
tors, de ser rigorosos i veraços, de donar informació però també 
anàlisi i opinió. I en la mesura en què el diari es fa rellevant i 
prescriptor cap als seus lectors, també ho fa per a les marques 
que decideixen anunciar-se en ell.

El segon element de canvi, el redisseny, és una evolució on els 
lectors es trobaran amb 20minutos, amb el seu diari, però modi-
ficat per fer-lo més atractiu, sense perdre l’essència i proximitat 
que li ha permès assolir l’èxit durant tants anys. Canviaran la 
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posada en pàgina de portada i resta de seccions, capçaleres, 
l’arrencada de textos, les tipografies, es reforça el llenguatge 
gràfic i infogràfic, el color, i el logo evoluciona, s’adapta a mida 
i estil als nous codis. Al web incorporem el nostre nou logo i les 
noves seccions com opinions.

La renovació del disseny inclou també nous formats publicitaris?
El mercat porta anys modificant formats tant en les versions 
paper dels diaris com a les seves webs. En el cas de 20minutos 
l’evolució ha estat més notable que en altres mitjans i espe-
cialment de forma atenta a la versió digital PC i mòbil. Aquesta 
evolució no pararà, continuarem buscant possibilitats perquè la 
inversió de l’anunciant sigui la més rendible a través de la seva 
creativitat i la recerca de noves fórmules. No obstant això, no 
ens agradaria entrar en aquest terreny que qualsevol format 
val, perquè creiem que és contraproduent tant per a la pròpia 
publicitat com per als nostres lectors, que poden sentir-intrusi-
va, i això no és positiu en cap cas sinó més aviat es pot tornar-
se en contra. La gràfica té possibilitats més enllà del format 
extravagant i la web per sobre del que intrusiu.

Es llegirà en 20 minuts?
Depèn de la lectura que es vulgui fer, poden ser 20 o 10 minuts, 

però hi haurà continguts que convidaran a una lectura més re-
posada i reflexiva amb tota seguretat.

En el panorama dels diaris gratuïts en paper 20minuts va 
ser el pioner i ha aconseguit romandre fins quedar-se sol. 
Quines són les claus d’aquest èxit?

20minutos ha estat un diari pioner en molts sentits i des del seu 
origen: disseny, distribució, seccions i també solucions publici-
tàries. La proximitat i agilitat en adaptar-se al que els nostres 
lectors i anunciants han demandat en cada moment, ha per-
mès créixer en anys d’oportunitat i mantenir-se quan la crisi 
d’inversió publicitària ha estat més dura.

L’aposta en línia des del llançament de la web ha estat una altra 
de les màximes del diari, el que s’ha traduït en un creixement 
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continu d’audiències que avui situa 20minutos entre els primers 
del rànquing de diaris digitals tant a Espanya com a nivell mun-
dial.

Mentre alguns grans diaris de pagament comencen a plan-
tejar-se el seu futur en paper, 20minutos aposta per l’edició 
impresa. Quina és la seva opinió al respecte?
Al llarg de la seva història 20minutos sempre ha comptat amb 
l’acceptació d’un públic fidel; el tiratge d’exemplars ha anat va-
riant i centrant-se en grans ciutats però sempre amb una impor-
tant demanda. Avui es reparteixen una mica més de 300.000 
exemplars cada dia de dilluns a divendres i la devolució de 
diaris és inexistent, la nostra demanda supera per tant l’oferta 
d’exemplars repartits. Ens segueix motivant oferir el millor a 
aquests lectors, per això canviem amb ells i per a ells.

Pel que fa a 20minutos com a suport publicitari, no hi ha dubte 
que l’oferta de solucions a l’anunciant es basa en la cobertura i 
afinitat del perfil, urbà, una mica més jove, que el fa més atrac-
tiu a la majoria de les marques. D’altra banda podem fer coses 
que en altres productes gràfics no són possibles, com el Street 
Màrqueting o la distribució ad hoc i personalitzada de qualsevol 
producte i en qualsevol zona d’influència.

Com s’ha anat adaptant als nous gustos dels consumidors 
lectors? Què està fent el seu diari per aconseguir més se-
guidors en un món multiplataforma?
A més de la forma de consumir continguts, la mateixa temàtica 
està variant. La investigació que des 20minutos hem conduït re-
centment i prèvia al llançament, ens ha donat claus de les àrees 
d’interès de la nova societat entre les que es troben: tecnologia, 
medi ambient, política i economia domèstica, entre d’altres.

Una de les àrees grans del canvi és la convergència amb inter-
net. 20minutos és una sola marca que es distribueix en paper 
i a internet. Funcionem units i compromesos amb fer la millor 
expressió en un i un altre producte. La nostra aposta és que hi 
hagi cada vegada més transversalitat i convergència en paper 
i internet.

El món plataforma és una realitat amb la qual els nostres perio-
distes treballen des de fa ja alguns anys. Una notícia està pri-
mer a la web, i per descomptat en el mòbil i la tauleta. Aquesta 
notícia l’endemà estarà en el paper o no, però el que és una 
realitat és que serà des d’una perspectiva que aporti alguna 
cosa més que la mera informació; hem obert més recursos pe-
riodístics al diari que permetin aquests nous enfocaments, més 
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anàlisi que aporti perspectives diferents i la secció d’opinions, 
en la qual col·laboren destacades figures de tots els àmbits de 
l’actualitat.

20 Minutos és un diari gratuït, però han pensat en canviar 
l’estratègia, almenys a Internet amb la venda de continguts 
premium?
La millor garantia d’independència és la generació solvent 
d’ingressos, per qualsevol mitjà és important explorar formes 
de finançar-se. També continguts Premium o serveis pels quals 
la nostra audiència estaria disposada a pagar; estem analitzant 
vies diferents, en les quals lògicament la tecnologia hi juga un 
paper clau així com el coneixement dels nostres lectors.

Quines millores es necessiten en les eines d’investigació: 
EGM, PDG, Infoadex, Comscore? Creu necessària la co-
mercialització de la suma de dades de tots els suports i 
canals en què es distribueix la capçalera?
Totes les fonts del mercat són imprescindibles i aporten in-
formació diferent, i al meu entendre complementària. Aporten 
informació sobre audiències per mitjans i suports, geogràfica-
ment, afinitats per a la recerca de perfils, origen del trànsit, etc. 
No són eines úniques pensades per substituir-se entre si i no 

només per la informació que proporcionen cadascuna d’elles 
sinó per la pròpia mecànica de recollida d’informació i proces-
sament; a més pels “insights” necessaris per a la planificació 
de les campanyes i per la detenció d’informació bàsica per al 
mitjà. L’històric de cadascuna d’aquestes fonts és a més crucial 
per identificar tendències, hàbits i en definitiva com predictiu 
del mercat.

Pel que fa a les millores, només aportar que la metodologia ha 
de ser canviant i adaptada a l’evolució del propi mitjà i de la 
seva manera de consumir-lo, i aquest deu ser el compromís de 
totes les empreses, associacions i comissions procedents que 
es dediquen al mesurament.

Quins avantatges i inconvenients té la venda programàtica 
per als mitjans?
Si la venda programàtica s’entén adequadament és avantatjosa 
tant per als mitjans com per als anunciants. No es tracta de 
vendre-ho tot, ni de comprar més barat, es tracta de capitalitzar 
la tecnologia per posar en contacte oferta i demanda a un cost 
en què les dues parts estiguin disposades a tancar la venda/
compra d’una impressió. Si a un mitjà digital la venda automa-
titzada d’audiències no li millora el rendiment del seu inventari 
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és que alguna cosa no s’està fent bé. Si una marca no millora 
l’efectivitat de les seves campanyes en línia incloent la compra 
programàtica, probablement hagi de revisar els objectius i es-
tratègia, o la pròpia execució del pla.

Quina és la seva opinió sobre la intermediació de les agèn-
cies de mitjans?
Les agències han tingut i tenen un paper en el mercat publicitari 
clau, tant en l’estratègia com en la compra. Igual que la resta de 
jugadors del mercat han d’adaptar-se als nous mitjans, als nous 
consumidors i, per tant, a les noves demandes de les marques.

Si pogués triar un terme, no seria intermediació, ja que de ve-
gades redueix el valor real de l’aportació de les agències de 
mitjans. Aquestes mitjancen, sí; però més important encara: 
participen de l’estratègia de mitjans i això requereix professio-
nalitat, experiència, recursos i empreses compromeses amb les 
dues parts que representen.   
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El Brexit podria costar mil milions al 
mercat publicitari britànic
Per Zenith al dia
  

Aquest dany vindria causat per una reducció del creixement 
econòmic a llarg termini i no per la reacció a curt termini dels 
anunciants al vot de sortida de la Unió Europea, que proba-
blement serà mínim. Així ho explica Zenith en un interessant 
estudi.

D’acord amb el nou anàlisi de Zenith, sortir de la Unió Europea 
li podria costar el Regne Unit, anualment, 70 milions de lliures 
esterlines en el creixement de la inversió publicitària, fins a arri-
bar als mil milions en 2030 . 

El Tresor del Regne Unit ha valorat com seria l’economia del 
país en cas que sí sortís el Brexit i ha descobert que tots els es-
cenaris post-Brexit de la relació del Regne Unit amb la UE ex-
pressen reduccions en el flux de comerç i inversió, i assenyala, 
com a conclusió general, que cap a l’any 2030 el PIB del Regne 
Unit serà un 6,2% més baix estant fora de la UE que dins d’ella. 
Diverses institucions més han publicat els seus propis models, 
la majoria són molt semblants i gairebé tots són negatius. As-
sumint que el pronòstic del Tresor es confirmi, Zenith estima 
que, a preus d’avui, el Brexit costaria a la indústria publicitària 
del Regne Unit mil milions de lliures esterlines (1.300 milions 
d’euros) en el creixement publicitari dels propers 15 anys.

Hi ha una clara relació entre el creixement econòmic i la sa-
lut de la indústria publicitària. Un major creixement permetrà 
l’aparició de més productes d’anunciants ja consolidats i nous 
productes d’empreses emergents, i tots necessiten ser publi-
citats. En els últims 35 anys, el mercat publicitari del Regne 
Unit ha experimentat un creixement mitjà del 1,1% per cada 1% 
de creixement del PIB, segons les Previsions sobre la Inversió 
Publicitària de Zenith. L’escàs creixement econòmic derivat del 
Brexit disminuiria el creixement del mercat publicitari del Regne 
Unit a llarg termini.
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No obstant això, els efectes derivats de la sortida de la UE no 
es notarien fins a diversos mesos després de la votació. Ze-
nith ha realitzat una exclusiva enquesta entre els anunciants 
clau del Regne Unit i Europa per determinar els efectes a curt 
termini de la incertesa del Brexit i el vot per a la sortida. Els 
pregunten als enquestats si la perspectiva del Brexit havia fet 
que revisessin els seus pressupostos en el que va d’any, i si van 
tenir la intenció de fer-ho en cas de vot per a romandre a la UE. 
Els resultats eren unànimes: cap d’ells havia canviat els seus 
pressupostos a la llum d’un possible Brexit, i cap planejava fer 
canvis immediats en el cas que guanyés la campanya Leave, 
simplement com a resposta al vot.

Segons aquests resultats, el Brexit no tindria efectes immediats 
en el mercat publicitaris del Regne Unit. No és precisament una 
sorpresa, ja que per norma general els anunciants són prag-
màtics en establir els seus pressupostos, i assignaran el que 
estimin necessari per aconseguir els seus objectius de creixe-
ment, tenint en compte els hàbits de compra dels consumidors i 
les opcions existents per comunicar-se amb ells. El Brexit seria 
una situació sense precedents, i seria estrany que canviessin, 
de manera immediata, els hàbits del consumidor o com aquest 
consumeix els mitjans, sense proporcionar als anunciants indi-

cis per canviar els seus plans d’inversió. Creiem que els anun-
ciants començaran a veure els pressupostos publicitaris un cop 
quedin clares les conseqüències econòmiques del vot per a la 
sortida.

“Encara que l’efecte immediat serà moderat, el Brexit tindrà un 
cost a llarg termini per a la indústria publicitària del Regne Unit, 
frenant el seu creixement en 70 milions de lliures esterlines a 
l’any”, va dir Jonathan Barnard, Head of Forecasting de Zenith. 
“A més, també amenaçaria amb convertir els comptes trans-
frontereres a Europa en comptes més cares i complexes de 
gestionar.”
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News Digital Informe 2016: Editors 
espanyols i de tot el món s’enfronten a 
nivells sense precedents d’interrupció 
als models de negoci
Per Nic Newman, investigador associat Institut Reuters / Reu-
ters

L’informe News Digital d’aquest any re-
vela noves idees sobre el consum de 
notícies digital basat en una enquesta 
de YouGov de més de 50.000 consumi-
dors de notícies en línia en 26 estats. 
L’informe suggereix que els editors de 
tot el món s’enfronten a nivells sense 
precedents d’interrupció als models de 
negoci i formats d’una combinació de 
la pujada de les plataformes socials, el 
moviment de rebuig dels consumidors mòbils i creixent de la 
publicitat en línia.

Aquest any tenim l’evidència del creixement del consum distri-
buït (fora del lloc) de notícies, un moviment d’afiliació al mòbil 

i la revelació de tota l’extensió de bloqueig d’anuncis a tot el 
món. Aquestes tres tendències en la combinació estan pressio-
nant de manera severa en els models de negoci dels editors tra-
dicionals i els nous jugadors nascuts digitals-, així com canviant 
la forma en què les notícies s’envasen i distribueix.

A través dels 26 països estudiats, veiem una imatge comuna 
de la pèrdua de llocs de treball, la reducció de costos, i els 
objectius no assolits: la caiguda dels ingressos d’impressió es 
combinen amb els aspectes econòmics brutals de digital en una 
tempesta perfecta. Gairebé a tot arreu veiem la major adopció 
de plataformes i dispositius de notícies en línia -en gran mesura 
com un suplement per transmetre, però sovint a costa de la 
impressió-.

Algunes de les principals conclusions

• A través de tota la mostra, la meitat (51%) diuen que fan servir 
les xarxes socials com una font de notícies cada setmana. Al 
voltant d’un de cada deu (12%) diuen que és la seva principal 
font. Facebook és de lluny la més important xarxa per trobar, 
llegir/veure i compartir notícies.
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• Els mitjans socials són significativament més important per a 
les dones (que també són menys propenses a anar directament 
a un lloc web de notícies o aplicació) i per als joves. Més d’un 
quart de joves dels 18 als 24 anys diuen que els mitjans socials 
(28%) són la seva principal font de notícies -més que la televisió 
(24%)- per primera vegada.

• El creixement de la notícia visitada, que es consumeix cada 
vegada més a través de les xarxes socials, portals i aplicacions 
mòbils vol dir que la marca d’origen de notícies es va notar cla-
rament inferior a la meitat del temps al Regne Unit i Canadà. En 
països com el Japó i Corea del Sud, on les notícies s’agreguen 
i l distribució ja està més estesa, la marca només es nota al 
voltant d’una quarta part del temps quan s’accedeix a través de 
portals de notícies.

• Les notícies de la televisió segueixen sent més importants 
per als grups de més edat, però l’ús general ha seguit dismi-
nuint, sobretot per a “cita per” butlletins i entre els grups més 
joves. Quant als dispositius, l’ús de telèfons intel·ligents per a 
les notícies és un fort augment, arribant a la meitat de la nostra 
mostra global (53%), mentre que l’ús de l’ordinador està caient 
i el creixement de la tauleta s’aplana a terme.

• La majoria dels consumidors segueixen sent reticents a pagar 
per notícies generals en línia, sobretot en el món de parla an-
glesa, molt competitiu (9% mitjana), però en alguns països més 
petits, protegit pel llenguatge, les persones són dues vegades 
més propenses a pagar. 

• Problemes de negoci per a molts editors han empitjorat amb 
l’ascens de bloquejar anuncis, que s’executa entre el 10% 
(Japó) i 38% (Polònia), però molt més gran entre els menors de 
35 anys, i les persones que més utilitzen les notícies. La gran 
majoria dels que alguna vegada han descarregat un bloqueja-
dor dels que l’estan utilitzant amb regularitat, el que suggereix 
que la gent un cop descarregats poques vegades van enrere.

• Només al voltant del 8% dels usuaris de telèfons intel·ligents 
utilitzen actualment un anunci-motlle, però al voltant d’un terç 
dels enquestats diuen que planegen instal·lar-ne un en el seu 
mòbil en el pròxim any.

• Tot i que els editors i plataformes tecnològiques estan empen-
yent, el vídeo de notícies en línia dura per raons comercials, 
trobem evidència que la majoria dels consumidors segueixen 
sent-ne resistents. Les tres quartes parts dels enquestats (78%) 
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diuen que encara es basen principalment en el text. Quan es 
prem, les principals raons que les persones donen per no fer 
servir més de vídeo són que es troben amb la lectura de notí-
cies de forma més ràpida i més convenient (41%) i la molèstia 
dels anuncis pre-roll (35%)

• La confiança en les notícies és més alta a Finlàndia (65%) i la 
més baixa a Grècia (20%). En gairebé tot arreu, els editors i els pe-
riodistes són de confiança inferior a les organitzacions de notícies.

• Hi trobem una gran preocupació que les notícies més perso-
nalitzades i la selecció algorísmica de notícies significarà deixar 
de banda informació important o punts de vista desafiants. Un 
cop dit això, ens trobem que els joves se senten més còmodes 
amb algoritmes que amb els editors.

• Les companyies de mitjans que han clavat els seus colors a un 
futur distribuït com BuzzFeed estan guanyant terreny en termes 
d’abast. Però aquestes noves marques i plataformes s’utilitzen 
sobretot com a fonts secundàries i de subjectes de les notícies 
més suaus. L’ús en línia es manté principalment amb marques 
que tenen una forta herència en notícies i han estat capaces de 
construir una reputació amb el temps.

La situació a Espanya
Dos operadors privats dominen la radiodifusió, mentre que els 
diaris troben cada vegada més al públic en línia, on s’enfronten 
a una forta competència d’una barreja de nadius digitals nous 
i de llarga durada. Amb una població de població de 46 milions 
de persones, la penetració d’internet a l’Estat espanyol és del 
77%.
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El declivi dels diaris impresos pagats es va accelerar el 2015, com 
la seva circulació va disminuir un 9% - només la meitat del nivell de 
vendes el 2004- d’acord amb l’Oficina d’Auditoria OJD espanyol. 
Això va afectar a les vendes de quiosc (-10%) més subscripcions 
(-4%). Hi va haver una petita disminució en l’emissió d’oients i es-
pectadors, mentre que l’Internet han guanyat gairebé 2,5 milions 
d’usuaris diaris, fins a 26,5 milions, segons l’estudi EGM per AIMC. 
1 llocs de diaris van ser els més visitats.

D’altra banda, el sector nadiu digital està calant fort a Espanya. 
Aquests èxits nadius digitals /El Español, El Nacional, Okdiario, 
eldiario.es, publico, El Confidencial, etc.) poden ser impulsats 
per la pèrdua permanent de capital humà en tots els nivells de 
moltes redaccions tradicionals i el desig dels usuaris d’un es-
pectre més ampli d’opinions i notícies. Els grups privats Me-
diaset i Atresmedia dominen el sector de la televisió. Entre ells 
arriben al 60% de l’audiència, el 86% dels ingressos publicita-
ris, amb un benefici net de 162 milions d ‘€ i 99 M € el 2015.

Els ingressos per publicitat van créixer un 8% el 2015, segons In-
foadex. L’augment va ser impulsat per la televisió (+7%), internet 
(+12%) i la ràdio (+8%), mentre que la impressió va aconseguir 
romandre plana després de diversos anys de caiguda dels in-

gressos. El nostre estudi mostra que el 28% dels usuaris, incloent 
el 44% dels adults menors de 35 anys, fer servir AD-bloquejants. 
Alguns llocs, entre ells El Confidencial, ja pregunten perquè pu-
guin ser apagats abans del seu contingut es pot accedir.

És necessari afegir que els telèfons intel·ligents han estat aco-
llits amb entusiasme a Espanya amb un major creixement sig-
nificatiu durant l’any passat. ús majoritari és per als dispositius 
Android més barats en lloc dels iPhones d’Apple.

La confiança
Més de la meitat (53%) dels usuaris a Espanya no creu que els 
mitjans de comunicació són independents de la influència polí-
tica i creuen en un control governamental de la RSP, un proble-
ma permanent. Més de la meitat (51%) també estan preocupats 
per la dependència financera dels grans anunciants, propietaris 
i creditors. El biaix ideològic, la parcialitat i lel lenguatge carre-
gat són els motors principals de la desconfiança d’acord amb 
els nostres participants del grup focal.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir gratuïtament al 
contingut d’aquest rellevant informe de l’Institut Reuters, només 
CLICAR AQUÍ
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La importància per les marques i els 
editors de diferenciar entre publicitat i 
contingut
Per Ainara Martínez, managing director de PAN / Anuncios

Com demostren diferents estudis, un de cada tres consumi-
dors no és realment conscient de si el que està veient és o no 
un missatge publicitari. La conseqüència d’aquesta confusió és 
que els usuaris se senten enganyats, i no només pel mitjà en 
el qual l’anunci es mostra, sinó també per la marca que està 
darrere d’aquest. I a més ho perceben com una cosa feta de 
manera intencionada.

Aquesta problemàtica ve de la mà de la publicitat nativa que, 
recordem, és, segons la pròpia definició d’IAB Espanya, aque-

lla que s’integra en el contingut editorial de la pàgina o en la 
funcionalitat del mitjà en el qual es publica, permetent a la mar-
ca ser present a la publicació (sigui un web de notícies, mi-
tjançant contingut audiovisual, un post en bloc especialitzat...) 
d’una manera més harmonitzada amb la resta de continguts 
que altres sistemes publicitaris (pop ups, banners i anuncis en 
general) que puguin aparèixer al web en qüestió.

Una de les formes més comunes per incloure publicitat nativa 
en un mitjà online és el que coneixem com giny de recomanació 
que, inserit al final de notícia, barreja continguts amb publici-
tat convidant a l’usuari a seguir interactuant. Però, com i amb 
quina fi pot buscar aquesta interacció de l’usuari? El contingut 
recomanat que, normalment, sol ser del mateix mitjà en qüestió 
o d’un pertanyent al mateix grup editorial, té com a objectiu 
final fidelitzar el lector i que es mantingui més temps al nos-
tre mitjà, multiplicant així les impressions publicitàries que som 
capaços de donar-li, augmentant d’aquesta manera també els 
ingressos.

Les campanyes publicitàries poden organitzar-se d’acord a di-
ferents objectius que poden anar des del branding, aconseguint 
augmentar també el engagement cap a la teva marca normal-
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ment a través de l’ús del branded content, o de performance, 
amb landings pages que solen estar allotjades fora del site 
d’origen.

Tant si s’opta per una estratègia més de branded content o per 
un format més obertament publicitari, hi ha una contrapresta-
ció econòmica d’una marca anunciant per incloure un missatge 
en aquest giny i, per tant, i de cara a la transparència i bones 
pràctiques del sector, les empreses de publicitat digital tenen 
l’obligació de assenyalar-los com a tal.

En un moment en què el tema de l’adblocking està d’actualitat 
(la publicitat nativa es presenta com aquest format notori però 
no intrusiu, respectuós amb l’usuari), caure en la pràctica de no 
diferenciar allò que és publicitat del que no, es convertiria en un 
nou motiu de desconfiança dels usuaris cap al sector, la qual 
cosa seria perjudicial per a tots: empreses, mitjans, anunciants; 
i també per als usuaris perquè la publicitat, si és rellevant, té 
molt a oferir-los.

Més enllà de millorar els formats en què la publicitat nativa es 
presenta perquè aquests no resultin molestos, estant millor in-
tegrats a la pàgina, la tasca principal està en l’ús que fem de 

la data perquè, finalment, és això el que ens ha de permetre 
servir a l’usuari tant en anuncis com en continguts personalit-
zats. Amb aquests ingredients, estem segurs que la publicitat 
deixarà de ser vista com una cosa molesta i començarà a ser 
contemplada com una cosa útil i rellevant.
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