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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: La premsa catalana generalista no aguanta. La Vanguardia, però, és el segon diari de l’Estat en difusió
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Pugna entre El Llobregat i El Far per liderar la premsa del Baix Llobregat

COMUNICACIÓ DIGITAL
El 47% dels internautes espanyols confia habitualment en les notícies

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els directius anunciants de Zenthinela mantenen el seu optimisme en inversió amb creixement del 4,8% al juny

NOVES EINES
Adobe Spark: Un dels programes de disseny més intuïtius

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
L’Associació d’Usuaris de la Comunicació denuncia la impunitat amb que es difon publicitat encoberta en xarxes socials

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Ignacio Escolar: “Amb el ‘cànon AEDE’, els editors s’han donat un tret al genoll”
TRIBUNA: El nou Le Monde: A partir d’una institució a una aventura empresarial
ENTREVISTA: “Vivim una nova edat d’or del mitjà imprès”, segons el director d’Innovació de Vocento
ANÀLISI: Unidad Editorial estudia mesures per eliminar els adblockers
DOSSIER: La tirania de la velocitat
OPINIÓ: La disculpa generacional
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La premsa catalana generalista no 
aguanta. La Vanguardia, però, és el 
segon diari de l’Estat en difusió 
Per Prnoticias i Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Les males notícies es segueixen acumulant a la premsa escrita esta-
tal en un any que començava bé, però que ha anat empitjorant amb 
el pas dels mesos. Les dades de l’OJD de maig pendents d’auditar i 
corresponents a maig reflecteixen que tots els periòdics anomenats 
estatals tornen a caure a ritme de dos dígits amb especial sagnia 
per a El Mundo, que veu com en un any les seves vendes han cai-
gut més d’un 20%. Les audiències també cauen. Ni l’eterna precam-
panya electoral ni els esdeveniments esportius d’aquest mes, han 
pogut aturar una tendència absolutament crònica.

El cas de El Mundo és cada vegada més preocupant. Al maig, 
el mateix mes en què la capçalera va acomiadar al seu director, 
David Jiménez, les seves vendes es van enfonsar fins als 71.800 
exemplars, la qual cosa es tradueix en una caiguda de gairebé 
el 22% en un any. En difusió, la dada no és millor ja que els seus 
109.100 exemplars representen un retrocés del 15% en dotze 
mesos. Les males notícies s’acumulen per a l’edició impresa del 

vaixell insígnia d’Unidad Editorial ja que a més acaba de perdre 
el tercer lloc de la difusió en la Comunitat de Madrid.

Les dades de l’OJD de maig són reveladors ja que no només 
ABC els supera, una cosa que s’ha produït fa més d’un any, sinó 
que ara els ha avantatjat La Razón. Les dades indiquen que el 
primer lloc a Madrid el segueix tenint El País, amb 56.400 exem-
plars, seguit de ABC, amb 41.243 i La Razón gairebé igualant-los 
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amb 41.235 exemplars. I ja en un quart i endarrerit lloc va quedar 
El Mundo, amb 39.700 exemplars. Paradoxalment, a nivell esta-
tal El Mundo és el segon diari de Madrid en difusió.

Per la seva banda, El País que conserva el primer lloc, tampoc 
aixeca cap. Segons l’OJD de maig en vendes va arribar als 
117.700 exemplars, el que es tradueix en una caiguda del 16% 
comparat amb les dades d’igual mes de l’any 2015. En difusió 
van arribar als 197.450 números amb el que per primera vega-
da cauen de la barrera psicològica dels 200.000 exemplars, un 
retrocés en només dotze mesos del 9,9%.

Perquè ens fem una idea de la bestial sagnia de la premsa es-
tatal podem recordar que abans de 2007, fa només deu anys, la 
difusió de El País era almenys de 400.000 exemplars.

La Vanguardia ocupa el segon lloc en difusió estatal
ABC és el tercer en discòrdia ja que el maig passat l’OJD va re-
flectir una difusió de 89.900 exemplars, a només deu mil unitats 
d’El Mundo. No obstant això, aquesta dada representa un re-
trocés del 17,5%. En vendes han arribat als 63.400 exemplars, 
un 18,6% menys. En el cas de La Razón, veiem que el diari de 
Planeta és el gran guanyador del mes ja que, impulsat per les 
seves promocions, ha aconseguit arribar als 89.250 exemplars 
de difusió gairebé igualant a ABC a nivell estatal; això gràcies 
a un espectacular creixement del 23%. En vendes el comporta-
ment és similar amb 56.300 exemplars, un 17% més.

Tanquen la llista dels grans diaris generalistes de l’OJD al maig 
La Vanguardia, que registra 128.100 exemplars de difusió, un 
retrocés del 9% i sorprenents 30.000 exemplars de venda al 
número, una caiguda del 13,2%; el fenomen del diari de Godó 
s’explica perquè tenen el més gran nombre de subscripcions 
individuals de tota la premsa espanyola, amb 60.700 números, 
superant fins i tot a El País que el maig va registrar 59.800. La 
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Vanguardia és el segon diari en difusió a tot l’Estat. El Periódi-
co, mentre tant, es va quedar amb 82.300 exemplars, un 10,6% 
menys, mentre que les seves vendes es van quedar en 43.670 
exemplars, amb un 17,6% de caiguda.

Més diaris catalans
Media Hotline dóna a conèixer aquesta setmana l’evolució de 
les audiències en la segona onada corresponent a l’any que 
som. Per aquest ordre, trobem el diari El Punt Avui, amb una 
audiència de 130.000 lectors i un decreixement de lectors de 
2,3 punts; a continuació el diari Ara, amb 108.000 lectors i una 
davallada de la seva audiència de 15 punts; després, Diari de 
Tarragona, amb 89.999 lectors i una pèrdua del 3,3%; i tanca el 
llistat de Media Hotline, el lleidatà Segre, amb 88.000 lectors i 
baixada d’audiència del 13,7 per cent.

7 de cada 10 espanyols accedeix de mitjana a diaris en for-
mat paper i en línia en un mes
Els diaris compten amb més d’un 70% de lectors mensuals. Hi ha 
una gran duplicitat entre els lectors de revistes a través d’Internet 
i en paper .Segons les dades de la 2ª Onada de l’EGM, un 26,6% 
de la població espanyola llegeix un diari en format paper cada 
dia, mentre que el 24,5% llegeix algun diari digital. Si considerem 

que hagi llegit un o altre tipus de diaris, la penetració dels diaris 
analògics i/o digitals se situa en el 42,5% de promig diari.

Duplicacions entre lectura de diaris en format paper i online. 
Mitjana diària. Si estenem el període de consum fins a un mes, 
l’audiència dels diaris tradicionals creix fins al 57,8%, i el dels 
electrònics fins el 38,2%, per la qual cosa la suma de lectors en 
els dos suports es situa en un 70,8%.

En el cas de les revistes l’audiència en paper és més alta que 
la dels diaris, arribant a una penetració del 60,7% en un mes 
de mitjana, mentre que l’audiència a través d’Internet és d’un 
8,6%. La unió de les audiències de tots dos suports es situa, 
d’acord amb els resultats de l’EGM, en el 62,5%, el que de-
mostra que hi ha una gran duplicitat entre els que consumeixen 
revistes a Internet i en paper. Aquest fet podria aportar menys 
cobertura global d’aquest tipus de mitjans, però permetria incre-
mentar la freqüència de contacte.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al document 
elaborat per la consultora Media Hotline que recull l’audiència 
acumulada de l’octubre del 2015 al juny del 2016. Només CLI-
CAR AQUÍ
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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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Pugna entre El Llobregat i El Far per 
liderar la premsa del Baix Llobregat
Per Jordi Fortuny i Batalla, periodista / Media Scanning

Al Baix Llobregat es do-
nen les condicions perquè 
hi pugui haver premsa de 
referència d’àmbit comar-
cal, segons les conclusions 
d’una comunicació que s’ha 
presentat aquesta setmana 

al Citilab de Cornellà de Llobregat, en el marc dels debats del 
congrés El Baix Llobregat a Debat. De tota l’oferta actual, l’estudi 
assenyala els periòdics El Llobregat i El Far com els que podrien 
fer el paper de mitjà baixllobregatí de referència en el futur.

Fins ara, el Baix Llobregat no ha comptat amb periòdics de re-
ferència, tot i els diferents intents que hi ha hagut en aquest 
sentit. Així es constata en els estudis de Tasis i Torrent (1966) 
i de Guillamet (1983), que posen en evidència la debilitat del 
sistema comunicatiu de la comarca, en comparació amb els del 
Barcelonès, el Vallès Occidental o el Garraf, molt més sòlids.

Trenta-cinc anys després dels treballs de Guillamet, continua 
havent-hi una manca de premsa baixllobregatina de referèn-
cia, però, en canvi, les condicions han canviat radicalment. En 
aquests moments, l’oferta de mitjans de comunicació és molt 
nombrosa. Fins i tot hi ha cinc periòdics impresos i cinc diaris 
digitals que tenen vocació de cobertura més o menys comarcal, 
a més d’una televisió privada (ETV).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La comunicació recull els resultats d’una enquesta adreçada 
a 50 responsables de comunicació de diferents institucions i 
empreses del Baix Llobregat i la zona d’influència. Segons els 
resultats de l’enquesta, com dèiem, en aquests moments ja es 
donen les condicions perquè emergeixi un mitjà de comunicació 
que sigui referent en informació i opinió a nivell comarcal.

De l’oferta actual, els periòdics mensuals El Llobregat i El Far 
són els més ben situats per fer aquest paper, però de moment 
no hi ha una gran unanimitat d’opinions en aquest sentit. En 
qualsevol cas, els dos periòdics comparteixen moltes carac-
terístiques: són publicacions mensuals i gratuïtes, es distri-
bueixen encartades en El Periódico de Catalunya, publiquen 
un diari digital amb la mateixa marca, inclouen l’Hospitalet en 
l’àmbit de cobertura informativa i utilitzen molt majoritàriament 
el castellà en els textos.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix el text complet d’aquesta comu-
nicació del periodista Jordi Fortuny. CLIQUEU AQUÍ 

Els Mossos elaboren fitxers de periodistes 
per combatre les filtracions
Durant l’escorcoll de la joiera Rabat de Barcelona d’aquest di-
marts, en el marc d’una operació policial contra una presumpta 
màfia xinesa, agents dels Mossos d’Esquadra que no forma-
ven part de l’operatiu van identificar els periodistes que cobrien 
l’actuació, van fer fotografies de les seves acreditacions profes-
sionals i del DNI, els van demanar el número de mòbil, i fins i tot 
els van trucar per comprovar que era correcte.

El motiu és que la Divisió d’Afers Interns dels Mossos 
d’Esquadra està elaborant un fitxer de professionals de la in-
formació a instàncies de la Comissaria General d’Investigació 
Criminal, segons han explicat fonts policials a El País. Durant el 
procés de captació de dades, dos periodistes del diari van ser 
introduïts en un portal i se’ls van demanar les dades personals 
sense donar més explicacions, assenyala el mitjà.

L’objectiu del fitxer, asseguren, és tenir més eines per investigar 
els agents dels Mossos sospitosos de fer filtracions a la prem-
sa, als quals se’ls podria buscar els números dels periodistes 
en l’agenda del mòbil.  (de Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Col·legi de Periodistes celebra “el 
principi de la fi” dels blocs electorals

  
El Col·legi de Periodistes de Catalun-
ya ha celebrat “les passes endavant” 
que s’han realitzat després que TV3 
i Catalunya Ràdio per una banda, i 
BTV per l’altra, hagin pogut cobrir 
tota la campanya del 26-J sense la 
imposició dels blocs electorals. Per al 

CPC, aquest és un “precedent històric” que marca “el principi 
de la fi” dels blocs. “S’ha obert un camí sense marxa enrere”, 
assenyala la junta de govern en un comunicat.

“L’excepcionalitat d’aquesta campanya no pot ser un cas aïllat. 
És una mostra que es pot avançar per desbloquejar definitiva-
ment aquest contenciós entre els professionals de la informació i 
els partits polítics”, afegeix l’entitat. El CPC remarca que aquest 
“precedent històric” es deu en bona part “a la feina feta durant 
dècades, gràcies a l’empenta de les redaccions i l’amplitud de 
mires dels consells d’administració i dels partits polítics”. Sobre 
aquests últims, destaca que per unanimitat han acceptat els 

plans de cobertura sense blocs i s’han abstingut de presentar 
recursos a la Junta Electoral, a diferència d’anteriors comicis.

“Els plans de cobertura es podran millorar en el futur, però ja 
han marcat un precedent que no es podrà ignorar”, celebra 
l’entitat. El Col·legi també subratlla que els mitjans que no han 
seguit els blocs electorals (els esmentats i els que ja no en 
feien) demostren que es pot fer informació política durant les 
campanyes “seguint criteris periodístics en funció de l’actualitat 
i no de les imposicions partidistes i amb ple respecte a la plura-
litat”. (de Col·legi de Periodistes de Catalunya)

Andorra Televisió es deixarà de veure 
a les comarques del Pirineu català 

A partir d’aquest divendres Andorra Televisió deixa d’emetre 
per la TDT i en conseqüència ja no es podrà veure a les co-
marques veïnes del Pirineu Català. Segons informa la televisió 
andorrana la interrupció es deu a la finalització del contracte de 
distribució que tenien RTVASA i Andorra Telecom. El cost anual 
per emetre la senyal era de 120 mil euros que assumia Andorra 
Telecom com a responsable de les xarxes nacionals de televi-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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1. Promoció i venda ofertes per PromoCaixa, vàlides fins al 31-8-2016. PromoCaixa, S.A., Gran Via de Carles III, 105, 08028 
Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, S.A., Barcelona 2009. Per a més informació: www.CompraEstrella.com. 
Finançament ofert per CaixaBank, subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Televisor Samsung Curved UHD 
de 49” UE49KU6670: 29 quotes de 46,63 € i 1 última de 46,73 €. Termini: 30 mesos. TIN: 0 %. Sense comissions d’obertura 
ni d’estudi. Import total degut: 1.399 € (1.099 € televisor + 300 € assegurança). També es pot contractar amb pagament 
al comptat. Per a altres opcions de finançament, consulta qualsevol oficina de CaixaBank. 2. SegurCaixa Electrodomèstics 
només es pot contractar amb la compra d’un televisor Samsung en campanya. Informació subjecta a les condicions generals, 
particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança 
de danys de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances comercialitzada per Caixabank, SA, operador de 
bancassegurances exclusiu de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de 
Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1466-2016/9681
www.CaixaBank.cat

A CaixaBank volem que facis 
realitat totes les teves il·lusions.  
Per això, ara et financem un 
televisor Samsung Curved UHD 
al 0 % TAE per 46,63 € al 
mes,1 que inclou l’assegurança 
SegurCaixa Electrodomèstics.2

Perquè a CaixaBank creiem que 
donar crèdit és donar confiança. 

 “La meva il·lusió és veure  

   feliç l’afició” Andrés Iniesta 
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sió. Així, Andorra Televisió es deixarà de veure a través del TDT 
a l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça 
i la Cerdanya però el senyal es podrà seguir a través del web 
andorradifusio.ad que emet la programació principal pel canal 
web. D’aquesta manera, el Pirineu, perdrà un canal de parla 
catalana que a més d’informar de l’actualitat andorrana donava 
notícies de les comarques pirinenques.

Plataforma per la Llengua ha reaccionat de seguida, insta Ando-
rra a complir l’acord de reciprocitat televisiva i reclama a Ràdio i 
Televisió d’Andorra, Andorra Telecom i els signants de l’acord a 
no evadir les seves responsabilitats; a vetllar pel compliment del 
conveni, i a procurar trobar solucions als impediments tècnics o 
econòmics que han provocat la decisió de tallar l’emissió. (d’AEC)

El Mundo tanca les seves edicions de 
Màlaga i el País Basc 

Juny va ser el darrer mes a Unidad Editorial per almenys 120 
persones, més del 90% de tots els acomiadats en l’ERO tan-
cat fa unes setmanes. Això, perquè l’empresa ja ha tancat la 
llista completa d’acomiadaments a falta de definir el futur de 

La Aventura de la Historia, Ràdio Marca i El Mundo Baleares, 
situacions que de definir-se de manera positiva podrien reduir 
les 160 sortides originals a unes 128 persones.

A la pràctica això vol dir que des del dia 1 de juliol tots els mi-
tjans d’Unidad Editorial es van quedar sota mínims després de 
les sortides de 38 persones en El Mundo Madrid, 27 a delega-
cions, 30 al Corporatiu, 12 a Marca i 9 a Expansión. 

Les fonts consultades per prnoticias indiquen que hi ha un nombre 
molt reduït de treballadors que han acordat amb l’empresa abando-
nar les seves redaccions al setembre per tancar projectes que encara 
tenen pendents. Aquest ERO fet efectiu el passat dia 1 s’ha traduït 
en el cas d’El Mundo a autonomies en el tancament definitiu dels 
quadernets locals d’Andalusia (Sevilla i Màlaga) i el del País Basc. 

El tercer focus de conflicte regional d’El Mundo era El Mundo/ 
El Dia Baleares, capçalera històrica de les Illes que en principi 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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anava a veure retallada la meitat la seva plantilla. No obstant 
això, tot s’ha paralitzat a causa de que l’empresa negocia amb 
empresaris locals la seva venda. Si s’aconsegueix aquesta 
operació, segons algunes fonts molt avançades, no es produi-
rien acomiadaments, en cas contrari es reduiria a la mínima 
expressió sense moltes esperances que es mantingui en el 
temps. (de Prprensa)

El País liberalitza la venda de les 
promocions als quiosquers

El diari El País ha decidit donar aire als quiosquers i facilitar el 
sistema de promocions del diari als responsables de la seva 
venda directa. Si fins ara els quiosquers estaven obligats a 
respondre de manera personal sobre cadascuna de les promo-
cions a través dels coneguts com cupons o cartilles, des d’avui 
i amb caràcter immediat, els responsables del diari han forma-
litzat una ordre en la qual els quiosquers no hauran de justificar 
aquestes promocions amb els típics cupons.

Aquesta nova mesura que afecta tant a El País  com a diari As 
és una nova estratègia de comunicació per la qual ha apostat el 

grup Prisa i que té com a objectiu arribar de forma més directa 
i àgil a tots els seus punts de venda. D’aquesta manera han 
escoltat part de les súpliques que des de fa mesos porten rea-
litzant els quiosquers i responsables de punts de venda directa 
units a través de la ANVP (Associació Nacional de Venedors de 
Publicacions).

Des d’aquesta associació, han emès un comunicat en què as-
seguren celebrar i “esperem que la resta de diaris secundin 
aquesta iniciativa i que s’acabi amb càrrecs indeguts, inneces-
saris i injustos”. A més, confien que els venedors de premsa 
actuïn amb professionalitat i venguin cada promoció amb el seu 
diari corresponent en el seu propi benefici. (de Prprensa)
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El 47% dels internautes espanyols 
confia habitualment en les notícies
Per DNR en espanyol

El 47% dels internautes espanyols confia en la informació que 
rep, per sobre de la mitjana dels països analitzats, enfront d’un 
27% que desconfia. Així ho revela l’últim informe Digital News 
Report amb una anàlisi específica del consum de notícies a 
Espanya. Les dades mostren un increment en el grau de con-
fiança que els internautes espanyols tenen de les notícies en 
general, respecte a l’any passat. Aquesta xifra revela 13 punts 
més que el 2015. Pel que fa a la proporció d’usuaris espanyols 
que no es fien de la informació, la xifra disminueix del 33% al 
27% el 2016.

En termes comparatius amb altres estats analitzats, s’indica, si 
en 2015 els espanyols eren els europeus que més desconfia-
ven  de les notícies que rebien, aquest any estan per sobre de 
la mitjana dels 26 països analitzats (45%).
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Tanmateix, el grau de confiança/desconfiança no és homogeni. 
Hi ha diferències significatives entre les diferents generacions. 
La desconfiança és patrimoni dels més joves: només un 35% 
entre els que tenen 18 i 24 anys d’edat confia en la informació 
que rep. A l’extrem oposat, més de la meitat dels més grans de 
45 anys confia les notícies en general.

La confiança en les notícies depèn també del tipus de mitjà que 
l’usuari fa servir habitualment per estar informat. Les dades reflec-

teixen que aquells que prefereixen els mitjans digitals desconfien 
més de la informació que reben que els que s’informen pels mi-
tjans tradicionals (amb l’excepció de la ràdio). El cas més extrem 
de desconfiança es dóna entre els que fan servir els mitjans so-
cials per estar informats: només un 38% es fia de les notícies en 
general, davant el 56% dels que es consulten principalment la TV 
o el 53% dels que s’informen sobretot en mitjans tradicionals.

Les xarxes socials són la principal via 
d’accés a les notícies en línia

Les xarxes socials es converteixen en la principal via d’accés 
a les notícies online per al 39% dels internautes, el 53% en el 
cas dels menors de 35 anys. Així ho revela l’informe de Reuters 
Digital per a Espanya.

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Segons la investigació, alertes, butlletins i xarxes socials són les 
modalitats d’accés a les notícies que més han crescut. Les alertes a 
través d’aplicacions o de missatges de text al mòbil i a la tauleta com 
a via d’accés a les notícies s’han incrementat en 3 punts respecte a 
l’any passat (del 8% al 11%). Els butlletins, del 14% al 15%.

En el cas de les xarxes socials com a via d’accés a les notí-
cies, s’indica que el consum s’ha incrementat en quatre punts 
percentuals respecte a l’any passat, el 35% el 2015 al 39% el 
2016. El 53% dels menors de 35 anys va utilitzar les xarxes 
socials per informar-se.

Així mateix, l’estudi fa que l’accés a les notícies per internet a tra-
vés de la marca (63% dels internautes) segueix sent superior al de 
la utilització dels cercadors (50% dels usuaris). (de Cdperiodismo)

LaVanguardia.com se situa en 3a posició 
estatal amb 10 milions d’usuaris únics 
des de mòbil 
La Vanguardia.com arriba als 10 milions d’usuaris únics des dis-
positiu mòbil i 11,9 milions des multiplataforma. Aquestes xifres 

situen a LaVanguardia.com a la tercera posició a nivell espanyol. 
El creixement de LaVanguardia.com en els últims mesos demos-
tra la complicitat i fidelitat de més lectors amb la nova proposta 
del web del Grup Godó en paràmetres com la mitjana de minuts 
per visita multidevice (4,7) i de visualitzacions per visita (2, 94).

“La transformació de LaVanguardia.com sorgeix arran d’un pro-
cés de reestructuració organitzativa amb nous perfils professio-
nals a la dinàmica de la redacció per adaptar a l’actual entorn 
digital i satisfer les exigències dels lectors”, assenyala en un 
comunicat el rotatiu. El suport atribueix a “l’adaptació als nous 
hàbits de consum en suport digital que ha significat, d’una ban-
da, la millora de la informació d’última hora i l’actualització de 
les seccions troncals del web, i per l’altre, el llançament de nous 
canals especialitzats com ‘Viu’, dedicat al benestar i la qualitat de 
vida, i ‘Menjar’, el nou espai gastronòmic de LaVanguardia.com”. 

El Grup Godó anuncia explorar nous formats que s’integren en 
el site, amb aposta per la publicitat nativa, o continguts d’interès 
dirigits. A través d’una nova unitat anomenada Brands Lab, La-
Vanguardia.com treballa en el desenvolupament d’articles pe-
riodístics i material audiovisual personalitzat per anunciants cap 
al engagement amb els usuaris. (d’AEC)
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València Extra, un nou diari digital

València Extra naix com a nou diari digital que vol apostar per 
la informació audiovisual, i també es farà ressò de les principals 
mesures socials, econòmiques, culturals, dels col·lectius que 
no tenen cabuda als mitjans actuals i de tota l’actualitat de la 
ciutat de València. 

En valencià, el nou mitjà dona informació audiovisual i també 
escrita de tota la ciutat i dels pobles de la rodalia així com tota 
l’agenda política, esportiva, social i també cultural de València i 
la rodalia. El director és el periodista Álex Ladrón de Guevara. 
(d’AEC)
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Els directius anunciants de Zenthinela 
mantenen el seu optimisme en inversió 
amb creixement del 4,8% al juny
Per Programa Publicidad

Els components del panell Zenthinela (directius d’empreses anun-
ciants) mantenen al juny el seu optimisme respecte a la inversió 
publicitària en mitjans. Per als mitjans convencionals s’espera un 
creixement del 4,8%, lleugerament millor que la previsió efectua-
da fa dos mesos. En el quadre de portada es recullen les previ-
sions obtingudes per a cada un dels mitjans, així com la compa-
ració amb les previsions realitzades a l’abril. A la tercera columna 
es pot veure el signe de la variació. Un signe + significa que la 
previsió ha millorat; un signe - que ha empitjorat. Nombre més 
gran de signes representa més intensitat en la variació.
 
• La previsió per als mitjans no convencionals (MNC) és també 
de creixement, si bé una mica menor, del 2,4%. És habitual que 
en els períodes d’inversions a l’alça els Mitjans Convencionals 
creixin més que els MNC. Per al conjunt dels mitjans la previsió 
és d’un creixement del 3,4%.

• Les previsions es van realitzar al llarg de les tres primeres se-
tmanes del mes de juny (les últimes respostes es van rebre el 
dia 23) just abans de conèixer-se els resultats del referèndum 
britànic del Brexit que va convulsionar greument els mercats i les 
conseqüències per a les inversions publicitàries a Espanya estan 
per avaluar. Per tant les previsions tampoc tenen en compte els 
resultats de les eleccions espanyoles de diumenge passat.

• En aquestes condicions, abans del 23, els panelistes mos-
traven el seu optimisme respecte a l’economia i al mercat pu-
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blicitari també en els índexs de percepció. L’IPSE (Índex de 
Percepció de la Situació Econòmica) guanya més de setze 
punts i se situa en 64,3, el millor valor en el que va d’any, en-
cara que sigui més baix que les xifres que vam obtenir al llarg 
de l’any passat.

• L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) ja estava 
en valors molt alts fa dos mesos. Així i tot puja un punt i se situa 
ara en 82, dins el 10% de millors valors possibles en una escala 
que va de -100 a +100. Només en alguns moments de l’any 
passat vam obtenir percepcions millors.

• Els panelistes no es mostraven especialment preocupats per 
l’estat de provisionalitat en què s’ha mogut la política espanyola 
en aquesta primera meitat de l’any. Com que la situació econò-
mica no s’ha deteriorat no pensaven que una certa prolongació 
d’aquesta provisionalitat fora dolenta per al mercat.

• Tampoc s’observa un alt grau de preocupació entre els anun-
ciants pel que pugui suposar per al mercat publicitari la ten-
sió política existent a Catalunya. En MNC el major creixement 
s’espera per a la inversió en Targetes de Fidelització, un dels 
capítols menors, que podria créixer un 6,1%. La major inversió 

en MNC correspon al Mailing Personalitzat que, amb un crei-
xement del 1,9%, podria superar els dos mil milions d’euros 
(2.033).

• Els tres grans capítols que concentren el 73% de la inversió 
en MNC creixeran aquest any. A més del ja citat Mailing Perso-
nalitzat s’espera que la inversió en PLV, Marxandatge, Senyalit-
zació i Rètols creixi un 4,3% i el Màrqueting Telefònic un 4,4%.

• Les millors previsions de creixement s’obtenen per als Mitjans 
Digitals. La inversió en Mòbils podria créixer un 11,5%; la Pu-
blicitat Exterior Dinàmica un 8,2% i Internet o 8,0%. Els Canals 
de Pagament de Televisió creixeran un 6,1%. També s’espera 
un creixement superior a la mitjana del mercat per al Cinema, 
que podria créixer un 5,1%. Amb creixements, però inferiors a 
la mitjana del mercat, tenim a la Ràdio (+ 3,1%) i a la Publicitat 
Exterior (+ 2,6%).

Les previsions són negatives per als Mitjans Impresos que po-
drien tornar a caure després del lleuger repunt de l’any pas-
sat. S’esperen caigudes, de l’1,1% per a Diaris, de l’1,7% per 
a Revistes i del 2,9% per a Suplements. La inversió en Xarxes 
Socials podria arribar aquest any als 56,8 milions d’euros, fet 
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que suposa un creixement de més del 10% respecte a la xifra 
estimada com a tancament de 2015. El Vídeo on line pot arribar 
aquest any a una inversió de 64,4 milions d’euros, el que supo-
saria un creixement de més del 12% respecte a l’any passat. La 
inversió en àudio on line suposa un 4,7% del total de la inversió 
en publicitat digital.

• La Compra Programàtica suposa un 16,1% del total de la com-
pra de publicitat digital. Si atenem al dispositiu al qual s’adreça, 
el 49% d’aquesta inversió correspon a desktop o PC, el 42% a 
dispositius mòbils i el 9% a Televisió Connectada. L’ús de blo-
quejadors de publicitat (adblockers) constitueix una preocupa-
ció creixent per als anunciants, que ja dediquen una important 
partida de la seva inversió a la publicitat digital. El 32% dels 
panelistes creu que l’ús d’aquest tipus de programari per part 
dels internautes canviarà molt la manera de comprar publicitat 
digital.

• Els anunciants components de Zenthinela encara no han in-
vertit en publicitat en dispositius de l’anomenada Internet de les 
Coses (Iot). En canvi un 7% ja ha invertit en publicitat en Video 
360º mentre un 46% declara que aviat hi invertirà.

Google i Facebook se’n duen el 75% 
de la inversió publicitària a Internet

El sector parla de “duopoli” i busca estratègies per frenar 
l’imparable ascens d’aquestes dues tecnològiques que contro-
len el sector publicitari, i a les que molt aviat podrien sumar-se 
Amazon... i snapchat. El sector de la publicitat veu com Google 
i Facebook han conquerit el mercat publicitari gràcies a la seva 
tecnologia i com s’han convertit en la porta obligatòria per acce-
dir a anunciar-se a la Xarxa. 

En conèixer dades concretes és possible fer-se a la idea de la 
magnitud de l’assumpte: Google i Facebook es van emportar 
el 75% de la inversió publicitària a Internet el 2015, segons un 
informe de Kleiner Perkins Caufield & Byers. Fins ara es pen-
sava que els més grans perjudicats per aquest duopoli eren els 
mitjans, atès que necessiten a aquestes dues plataformes per 
arribar als usuaris (a més del mal que suposa perdre publicitat 
perquè els anunciants ja no trien als mitjans). No obstant això, 
les agències de publicitat també estan en perill per la facilitat que 
aporten aquestes plataformes als anunciants. “Les agències són 
les que es van a quedar fora de l’equació” , explica un alt execu-
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tiu del sector al Financial Times. Qualsevol persona o empresa 
pot crear a Google i Facebook el seu anunci, elegir el seu públic 
objectiu, seleccionar el pressupost i mesurar els resultats. Qui 
necessita, llavors, pagar a un intermediari? (d’Eco Inteligencia)

Set de cada deu campanyes de 
publicitat del mitjà digital cometen 
errors bàsics
Set de cada deu campanyes de publicitat desenvolupades en 
el medi digital cometen errors bàsics que poden afectar nega-
tivament la consecució dels seus objectius. Aquesta és una de 
les principals conclusions de l’informe “10 errors que arruïnen 
una campanya de publicitat en línia” elaborat per la consultora 
Digital Boost (by Stratesys) i que parteix de l’estudi de 100 cam-
panyes publicitàries realitzades a Espanya per grans i mitjanes 
companyies en els últims dotze mesos.

La publicitat en línia guanya adeptes i cada vegada són més les 
organitzacions que aposten per ella com a canal de comunica-
ció. No obstant això, set de cada deu campanyes de publicitat 
desenvolupades en el medi digital cometen errors bàsics que 

poden afectar negativament la consecució dels seus objectius. 
Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe “10 
errors que arruïnen una campanya de publicitat en línia” elabo-
rat per la consultora Digital Boost (by Stratesys) i que parteix de 
l’estudi de 100 campanyes publicitàries realitzades a Espanya 
per grans i mitjanes companyies en els últims dotze mesos.

Més informació a Digital Boost, només cal  CLICAR AQUÍ  (de 
Media Mundionline)

Autocontrol i l’AUC coincideixen a 
condemnar la publicitat sexista

El Jurat de l’Associació per a 
l’Autoregulació de la Comuni-
cació Comercial (Autocontrol) 
ha donat la raó a l’Associació 
d’Usuaris de la Comunicació 
(AUC) en un nou cas de publici-
tat sexista d’un celler. Es tracta 

d’un dictamen no vinculant (ja que l’anunciant no és membre 
d’Autocontrol) relatiu a la publicitat difosa per un establiment 
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hostaler (Taverna La Comba), en la qual apareixia la imatge de 
l’escot d’una dona figurant ser una copa per promocionar un 
Tast de vins amb maridatge.

D’acord amb l’escrit de reclamació presentat per AUC, el dic-
tamen fa referència a l’assenyalat per la Llei 34/1988, de 11 
de novembre, general de publicitat, en l’article 3 es declara la 
il·licitud d’aquella publicitat que atempti contra la dignitat de la 
persona o vulneri els valors o drets constitucionalment prote-
gits. En particular, el paràgraf segon d’aquest article disposa el 
següent: “S’entenen inclosos en la previsió anterior els anuncis 
que presentin a les dones de forma vexatòria o discriminatòria, 
bé utilitzant particular i directament el seu cos o parts del mateix 
com mer objecte desvinculat del producte que es pretén promo-
cionar, bé la seva imatge associada a comportaments estereo-
tipats que vulnerin els fonaments del nostre ordenament coad-
juvant a generar la violència a què es refereix la Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de Gènere”.

I, en aquest sentit, conclou que en l’anunci reclamat s’utilitza i 
mostra en primer pla la imatge de l’escot d’una dona de manera 
objectual i captatòria, per atreure l’atenció dels destinataris de 

la publicitat, sense que, com és obvi, guardi vinculació de cap 
tipus amb la beguda (vi) o serveis (tast de vins) promocionats.

Facebook anuncia quatre noves 
solucions per a anunciants

Facebook va anunciar a Cannes, quatre noves solucions que 
permeten als anunciants compartir els seus missatges a tra-
vés de les plataformes mòbils, d’una manera molt més senzilla. 
Amb més de 1.5 bilions de persones que revisen Facebook des 
d’algun dispositiu mòbil i amb més d’1 bilió fent-ho diàriament, 
la família Facebook té un compromís molt més gran en la part 
mòbil, que qualsevol altra plataforma.

Els anuncis de Facebook inclouen: El llançament  Creative Hub  
on els creatius puguin aprendre i construir des d’un dispositiu 
mòbil. Introducció d’una API en beta sobre  Insights  d’audiència  
per ajudar les empreses a crear millors percepcions en les cam-
panyes. Actualitzacions en els anuncis  Canvas,  que fa molt més 
fàcil als venedors dissenyar, crear, compartir i aprendre. Millores 
en els anuncis.  Presentació amb diapositives,  que permeten a 
les empreses crear anuncis a partir d’imatges. (de Cdperiodismo)
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Seat tira d’emotivitat per fer marca

Sota el lema “Redescobreix Seat”, la firma d’automoció ha es-
trenat una campanya l’objectiu és potenciar la seva imatge de 
marca i donar a conèixer els seus valors, així com la importàn-
cia que té en el sector de l’automòbil i en l’economia espanyola. 
Tot això amb el nou Ateca com a protagonista, un vehicle amb 
el qual la marca desembarca per primera vegada en el segment 
dels SUV compactes.

L’emotiva campanya, obra de &Rosas i que inclou televisió, 
gràfica i digital, mostra el viatge a la Lluna l’Apol·lo 8 on la tripu-
lació, lluny de meravellar-se per aterrar a ella, el que realment 
els sorprèn és la bellesa del planeta Terra i la seva orografia. 
En un comunicat, Mikel Palomera, director general de Seat Es-

panya,  afirma que “l’objectiu és potenciar l’orgull i sentiment de 
pertinença per tot el que es fa a Espanya i convertir Seat a una 
marca desitjada”.

La campanya te abast internacional. L’anunciant ha informat re-
centment que ha concentrat el seu compte mundial de mitjans 
en PHD. A Espanya, els mitjans els manejava Mediacom. En-
cara queda pendent saber l’agència a la qual adjudicarà Seat el 
seu compte creatiu mundial. (de Marketing News)

Proximia Havas guanya el concurs de 
Turisme de la Diputació de Tarragona 

Proximia Havas SL ha guanyat el concurs de 330.000,00 eu-
ros de Turisme de la Diputació de Tarragona; es tracta de 
l’adjudicació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarra-
gona i la formalització del contracte de serveis per a la gestió de 
la campanya de publicitat en TV per a la promoció de la Costa 
Daurada. Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. 
Import total: 330.000,00 euros. Contractista: Proximia Havas 
SL. Import total: 330.000,00 euros. (d’El Publicista)
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L’Oréal Espanya assigna el seu 
compte de mitjans al Grup Publicis 
Media

L’Oréal Espanya ha adjudicat el seu compte de mitjans al grup 
Publicis Media després d’un concurs iniciat el març del 2016. 
La responsabilitat de Publicis Media, grup adjudicatari del con-
curs i que fins a la data estava a càrrec d’aquesta tasca, serà 
maximitzar la productivitat de les inversions en mèdia des de 
l’estratègia, a la planificació i la compra per a totes les mar-
ques del Grup a Espanya. Totes les propostes presentades han 
estat d’un excel·lent nivell amb un discurs estratègic d’enorme 
solidesa i amb la utilització d’eines i estudis molt sofisticats i 
innovadors. (de Periódico Publicidad)
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Adobe Spark: Un dels programes de 
disseny més intuïtius
Per Teresa Alba / Diseño Creativo

Us parlo de l’última eina de disseny que em té com boja: Adobe 
Spark. Adobe ha llançat aquesta nova eina de disseny, amb la 
qual pretén apropar la seva marca a nous públics, facilitant la 
creació de continguts per a les xarxes socials.

És recomanable. Tot i que a nivell estratègic i professional sem-
pre serà necessària l’ajuda d’experts en disseny, per començar 
a fer els vostres primers passos us pot venir genial. Resulta 
que l’equip de Adobe ha orientat aquesta nova eina a un target 
molt definit; professionals del màrqueting en línia, petits nego-

cis sense pressupost per contractar agències de publicitat i es-
tudiants que s’inicien ara en el sector de la comunicació.
Després d’haver “jugat” amb aquesta eina, avui vull parlar-
vos en aquest post, acompanyat d’un vídeo molt curtet, sobre 
com dissenyar amb Adobe Spark i quines són les funcionalitats 
d’aquest nou programa de disseny gratuït.

Què és Adobe Spark i per què és una revolució entre els 
programes de disseny gràfic?
Encara que ho sembli, Adobe Spark no és un programa de dis-
seny 100% nou. En realitat, és una evolució de tres aplicacions 
mòbils que ja estaven disponibles per a dispositius d’Apple: 
Adobe Spark Post; Adobe Spark Page; Adobe Spark Vídeo. 
La fusió d’aquestes apps ha donat lloc a l’aplicació web Adobe 
Spark, tot i que les tres segueixen disponibles a l’App Store per 
donar suport a l’aplicació principal des dels dispositius mòbils.

Tal com el defineixen a Adobe: “Adobe Spark és una aplicació 
web tot en un per a crear i compartir històries visuals que sor-
prendran a la vostra audiència des de qualsevol dispositiu al 
qual accedeixin”. És, precisament, el final d’aquesta definició 
la principal característica de l’eina. Spark està especialment 
orientada a generar continguts per compartir-los a xarxes so-
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cials (entre d’altres), de manera que podreu descarregar les 
vostres creacions en formats compatibles amb diferents perfils 
en línia.

Allunyant-se de les característiques tècniques, des d’Adobe han 
volgut aclarir que “Spark” (espurna en anglès) és “una cosa dimi-
nuta que pot encendre alguna cosa molt més gran”. Es tracta d’ una 
eina bastant senzilla, els acabats són absolutament professionals.

Què es pot fer amb Adobe Spark?
Seguint el camí que van sembrar les tres apps originals, Adobe 
Spark divideix novament les seves possibilitats en tres opcions 
molt ben definides: Creació de publicacions; disseny de pàgi-
nes web, i muntatge de vídeos.

Si us esteu preguntant com dissenyar amb Adobe Spark, no us 
preocupeu perquè és fàcil, ja que cadascuna de les seves opcions 
està plena de utilitats diferents orientades a facilitar-nos el desen-
volupament i muntatge de les nostres creativitats, les veiem?

Spark Post
La primera de les opcions que trobem en entrar a l’aplicació 
web és Spark Post. Aquesta eina està pensada per dissenyar 

gràfics i imatges fàcilment llistes per compartir en xarxes so-
cials. Amb Spark Post podeu crear: memes, frases virals, cu-
pons de descompte, banners, invitacions, felicitacions... 

Compta amb diferents plantilles i tipografies per adaptar el 
disseny a l’estil que més us agradi, i el resultat final és fàcil-
ment adaptable a diferents formats segons la xarxa social de 
destinació: Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Twit-
ter, etc.

Spark Page
La segona eina és Spark Page, que serveix per dissenyar amb 
Adobe Spark pàgines web (especialment landing pages o con-
tingut narrat al storytelling per inserir dins d’una web). Permet 
incloure vídeos, textos i imatges.

Els temes que inclou l’aplicació estan pensats perquè els con-
tinguts destaquin i siguin fàcilment manejables. A més, perme-
ten donar-li fluïdesa i moviment a la pàgina web amb un slide 
d’estil parallax. Tots els temes que ofereix, i les pròpies crea-
cions dels usuaris, són absolutament responsive i es poden 
veure des de qualsevol dispositiu.
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Spark Vídeo
La tercera de les opcions o programes de disseny és Spark 
Vídeo, una eina per crear animacions i vídeos de manera sen-
zilla. Està ideada per utilitzar-la en el disseny de newsletters, 
contingut de xarxes socials i vídeos per banners.

Amb aquesta aplicació, podreu fer coses tan interessants per a 
les vostres estratègies de vídeo màrqueting en línia com: Crear 
un vídeo amb fotos i imatges estàtiques; incloure icones i text; 
afegir música de fons d’Adobe (o des del vostre fitxer); gravar 
la vostra pròpia veu per usar-la en el vídeo.

Com dissenyar amb Adobe Spark sense tenir ni idea de dis-
seny gràfic?
La millor forma de conèixer l’eina, és llançant-se de ple a crear 
nous dissenys i provar totes les seves funcionalitats. Perquè no us 
perdeu en l’intent, explico com començar a dissenyar amb Adobe 
Spark. En tractar-se d’una eina gratuïta, l’accés és molt més sen-
zill que amb altres programes del paquet Adobe; es pot accedir 
directament amb el vostre compte de Facebook o de Google.

Si no voleu enllaçar cap dels vostres comptes, també podeu 
utilitzar l’ID d’Adobe o omplir el formulari complet per crear un 

perfil. Una vegada que estigueu dins, veureu que aquest fan-
tàstic programa de disseny us dóna diverses opcions per co-
mençar a crear.

Les opcions de la part superior serveixen per entrar a les tres 
aplicacions que us comentava abans, genials per començar a 
treballar des de zero! Si agrada buscar una mica d’inspiració 
abans de posar-vos a treballar, Adobe Spark us ajuda a generar 
idees creatives amb les seves plantilles predissenyades.

Per a això, heu d’accedir a qualsevol de les opcions de la part 
inferior: marca Personal, ús Empresarial, Oci i Diversió, Publi-
citat, Educació i Inspiració, storytelling. Per exemple, si trieu 
l’opció Educació i Inspiració (Teach & Inspire), Spark us mostra 
diversos temes amb plantilles perquè pugueu concretar més 
què és el que esteu buscant.
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Conclusió
A partir d’aquí tot és pràctic i intuïtiu. Ja ho veureu. Adobe sem-
pre ens havia sorprès amb totes les seves apps i programes de 
disseny gràfic, però amb el seu nou llançament, Adobe Spark, 
realment s’ha coronat.

Encara que totes les funcionalitats d’aquesta app no són total-
ment noves, sinó que originàriament les podíem gaudir des de 
tres apps diferents per a dispositius d’Apple, la seva versió web 
gratuïta ha estat un gran descobriment per a molts. En aquest 
post us he explicat tot el que podeu fer amb cadascuna de les 
seves opcions per dissenyar contingut per a xarxes socials, pà-
gines web i vídeos, i tot sense ser un expert! Aquesta eina és 
una passada!

N. de la R.- L’autora d’aquest article ens recomana la visualit-
zació d’un vídeo per conèixer millor com dissenyar amb Adobe 
Spark. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC ho poden fer CLICANT 
AQUÍ

Beatter, app per compartir imatges en 
directe

De descàrrega gratuïta i amb un 
funcionament molt similar al de 
WhatsApp, l’aplicació mòbil Beat-
ter et permet compartir en directe 
fotos de manera automàtica amb 
les persones que tu tries. Beatter  
és una app espanyola que apos-

ta per la fotografia social i permet crear grups per compartir 
imatges en directe de manera ràpida, fàcil i segura i que totes 
aquestes fotografies quedin emmagatzemades en el núvol. Així 
no caldrà demanar les fotos de l’últim viatge a ningú mai més ja 
que estaran sempre disponibles en un sol clic.

Beatter és una aplicació totalment gratuïta. Simplement cal do-
nar-se d’alta, organitzar un grup i afegir-hi a aquells contactes, 
ja siguin familiars, amics o coneguts, amb els que es vulguin 
compartir les imatges. Un cop creat el grup, cada membre pot 
començar a pujar-hi fotos que arribaran de manera automàtica 
al grup perquè tothom pugui veure-les i descarregar-les. Gràcies 
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a la funcionalitat “Compartir en directe”, un mètode únic al món, 
l’aplicació permet que al mateix temps que cada membre faci fo-
tos de la celebració des de l’app de la càmera del seu smartpho-
ne, aquestes es pugin directament i en temps real al grup, sense 
haver d’entrar de nou a Beatter. Així, tots poden tenir les fotos de 
tots i gaudir en directe de qualsevol situació social.

A més, l’aplicació permet que els usuaris puguin tenir em-
magatzemades totes les seves imatges en el núvol i que es-
tiguin sempre disponibles per quan les necessiti. Així mateix, 
els usuaris de l’aplicació poden accedir a les fotografies des de 
qualsevol dispositiu i guardar en l’app les imatges que tinguin 
al seu ordinador o càmera digital a través del web de Beatter. 
(d’Interactive Digital)

Kantar Worldpanel s’alia amb Facebook 
per ampliar el mesurament de publicitat

Kantar Worldpanel ha arribat 
a un acord global amb Face-
book per integrar la informa-
ció d’exposició a la publicitat 

mòbil de la xarxa social en la seva eina Consumer Mix Mo-
del (CMM). Millorada amb aquesta informació, l’eina de Kantar 
Worldpanel combina l’exposició a la publicitat mòbil (a més de 
versions d’escriptori) amb la informació de compra de productes 
de gran consum, el que ofereix a les marques una avaluació de 
la efectivitat de les seves campanyes publicitàries crossmedia.

Segons els seus promotors, aquesta eina permet a marques i 
anunciants entendre l’impacte real en compra de campanyes 
específiques de publicitat, així com la contribució dels mitjans 
digitals al retorn de la inversió. (d’Ipmark)

Instagram inclourà un traductor automàtic

Instagram ha crescut molt. La setmana passava batia la marca 
de 500 milions d’usuaris actius cada mes a tot el món. Una 
dada que l’ha portat a anunciar una nova funcionalitat que mar-
carà un abans i un després en la història d’aquesta xarxa social. 
L’usuari llegirà en el seu idioma les biografies i comentaris. 
D’aquí a poc Instagram traduirà automàticament a l’idioma na-
tiu de cada usuari les biografies i comentaris publicats en altres 
llengües.
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“La comunitat Instagram ha crescut més ràpid i s’ha fet més 
global del que mai imaginem. Estem encantats de que aviat pu-
guis comprendre la història completa de cada moment, sense 
importar l’idioma en que parlis”, han comunicat des d’Instagram 
a través d’un post. Els diferents idiomes s’aniran sumant al tra-
ductor automàtic de forma progressiva. (de Reason Why)

Google traurà el seu propi telèfon

Segons el diari The Tele-
graph, Google està tre-
ballant en un telèfon de 
fabricació pròpia que pre-
tén imitar l’èxit de l’iPhone 
d’Apple i que pretén con-
trolar l’experiència de 

l’usuari mitjançant actualitzacions constants del sistema ope-
ratiu en una interfície d’èxit com la que solen crear amb cada 
versió.

Fins ara Google ha confiat el seu sistema operatiu als fabri-
cants però això ha ocasionat una gran fragmentació, que ha 

fet que els usuaris d’Android tinguin desiguals experiències. 
Probablement per això Google vol ser més Apple i controlar la 
interfície, les aplicacions que arriben amb ella i sobretot, asse-
gurar-se que les recerques segueixin realitzant-se a través del 
seu servei i que les app se segueixin descarregant des de la 
seva botiga. És probable que el nou dispositiu arribi abans que 
finalitzi l’any.

Diversos rumors van assegurar fa uns mesos que Google po-
dria llançar la llista de la vergonya, en la qual deixaria clar quins 
fabricants abandonen als seus usuaris a la seva sort i no el 
proveeixen d’actualitzacions, el que catapulta aquests telèfons 
a l’obsolescència tecnològica primerenca. (de Mobile)
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L’Associació d’Usuaris de la 
Comunicació denuncia la impunitat 
amb que es difon publicitat encoberta 
en xarxes socials 
Per EFE

L’Associació d’Usuaris de la Comunicació denuncia la impunitat 
amb la qual es difon publicitat encoberta en xarxes socials i 
recorda que la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 
prohibeix aquesta pràctica il·lícita. 

Internet ha comportat moltes innovacions en l’àmbit de les co-
municacions comercials, des de la compra programàtica a les 
possibilitats de segmentació que ofereix la interactivitat (publici-

tat contextual i comportamental); però també ha suposat el des-
envolupament de formats enormement invasius per als usuaris. 
Entre aquests, cal referir-se a l’auge d’aquells missatges que 
emmascaren la seva naturalesa promocional sota l’aparença de 
continguts suposadament informatius o opinatius, en una pràc-
tica que podríem definir com de publicitat encoberta de caràcter 
testimonial.

YouTubers, instagramers, blocaires, comentaristes a Facebook 
o Twitter amb molts seguidors, esmenten i s’usen en molts ca-
sos a marques i productes per encàrrec dels fabricants a canvi 
d’una contraprestació econòmica, encara que en cap moment 
revelen que la seva prescripció no és un mer consell basat en 
els seus gustos i preferències, sinó que té darrere un interès 
econòmic.

El zel dels reguladors en països com els EUA o el Regne Unit 
a l’hora de prohibir aquests influencers per difondre missatges 
publicitaris sense advertir de la seva naturalesa, contrasta amb 
l’escassa sensibilitat amb la qual el tema s’aborda a Espanya.

L’Associació d’Usuaris de la Comunicació recorda, en aquest 
sentit, que tant la Llei general de Publicitat com la Llei de com-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

petència deslleial consideren il·lícita per enganyosa a la publici-
tat encoberta, capaç d’induir a error a l’usuari i influir en el seu 
comportament econòmic en no revelar la seva intenció comer-
cial. A més, la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 
contempla la possibilitat d’interrompre els serveis d’internet, en-
tre d’altres supòsits, per afectar la protecció dels consumidors 
i usuaris.

Més en concret, la LSSI assenyala que “Les comunicacions co-
mercials realitzades per via electrònica han de ser clarament 
identificables com a tals, i la persona física o jurídica en nom de 
la qual es realitzen també haurà de ser clarament identificable”, 
i prohibeix també dissimular o ocultar la identitat del remitent 
per compte de qui s’efectua la comunicació. L’incompliment 
d’aquestes normes pot suposar una infracció greu, amb multes 
de fins a 150.000 euros.

AUC demana, en aquest sentit, una actitud més diligent per 
part de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació (SETSI), competent en aquesta matèria, a l’hora 
d’actuar contra la publicitat encoberta a internet.

Espanya, abanderada per Justino, 
aconsegueix 27 lleons a Cannes Lions

  
Espanya ha aconseguit 27 lleons a Cannes Lions 2016, xifra 
que representa gairebé la meitat que l’obtinguda l’any passat, 
però que deixa l’Estat espanyol entre els primers deu del ràn-
quing mundial. Tot i la baixada de premis, la qualitat dels ma-
teixos és molt satisfactòria, sobretot per a una campanya, la 
de Justino, realitzada per Leo Burnett per a Loteries i Apostes 
de l’Estat durant la campanya de Nadal 2015. A més del gran 
premi en la secció d’internet, cinquè gran guardó aconseguit 
per Espanya en la història del Festival de Cannes, la campanya 
ha aconseguit un lleó d’or en Film, 1 plata en Film Craft i un lleó 
de bronze en Media.
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A la recta final de Cannes Lions, Espanya arribava amb 22 
lleons (un Gran Premi, tres ors, quatre plates i catorze bronzes) 
de les primeres seccions, als quals ha sumat els cinc lleons de 
les de Film i Film Craft. En Film les agències espanyoles han 
estat guardonades amb un or per Justino, i plates per a la cam-
panya “Fashion to be free”, del dissenyador David Delfín i que 
ha estat creada per l’agència DDB Spain Madrid, i per “Envy” de 
Svenson, original de Tapsa/I & R de Madrid. En Film Craft el dos 
premis han estat per Justino, plata, i per Envy, bronze. (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)

Beatriz Medina (Atresmedia Publicitat) 
nova presidenta de IAB

Beatriz Medina, directora 
Digital de Atresmedia Pu-
blicitat, és la nova presi-
denta de IAB, amb Angel 
Nebot, vicepresident, en 
la XV Assemblea General 
Ordinària d’IAB Spain feta 

a Madrid. Per Beatriz Medina, “L’assemblea va mostrar la quan-

titat de projectes en els quals tots els associats estan treballant. 
L’activitat és frenètica en digital, i és més necessari que mai 
el lideratge d’una associació com l’IAB, que hem construït en-
tre tots i que té ja el reconeixement i posició que mereix. Com 
esmentava en la meva candidatura, toca gestionar el creixe-
ment, i donar-li el punt de professionalitat que el mercat deman-
da sense oblidar que la innovació és l’essència de l’ IAB”.

Segons Àngel Nebot, country manager d’Smartclip Spain i vi-
cepresident de IAB Spain “L’essència de la IAB és el servei als 
nostres associats i al mercat en general, i crec que junts hem 
d’incidir en la línia ja marcada en els anys anteriors per la junta: 
excel·lència en la recerca, incrementar les opcions de formació 
per als integrants del nostre mercat, anticipació i resposta als 
reptes creixents, i, en definitiva, seguir treballant per sumar tots 
els sectors i totes les sensibilitats per al creixement de la publi-
citat digital”.

El director de l’IAB, Antonio Traugott, destaca la nova Presidèn-
cia (Beatriz Medina) el canvi de logo, la lluita contra ad blocking 
i la negociació amb Comscore. (d’Àmbit d’Estratègia i Comuni-
cació)
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Cristina Ribas, nova directora de 
comunicació digital de l’Ajuntament 
de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha nomenat la periodista Cristi-
na Ribas com a directora de Comunicació Digital “per reforçar 
i prioritzar els canals d’Internet”. Segons ha informat el propi 
Ajuntament, les funcions principals d’aquest lloc directiu de nova 
creació, dependent de la Gerència de Recursos, sota la direcció 
de Comunicació, són definir i coordinar l’estratègia i la gestió mu-
nicipal dels diferents suports i infraestructures de comunicació 
digital: web, aplicacions, xarxes socials i nous canals.

“I quest nomenament és un pas més en la priorització de la co-
municació digital que està impulsant l’Ajuntament de Barcelona 
en tots els àmbits: des de la publicitat institucional que s’està re-
duint i concentrant en canals més efectius, fins a l’ampliació de 
les vies de participació amb plataformes com Decidim Barce-
lona”, han explicat fonts municipals. El seu objectiu és, a més, 
establir un nou tipus de relació amb la ciutadania aprofitant el 
caràcter interactiu d’aquests canals i el dinamisme de les perso-
nes i les comunitats barcelonines a Internet. (d’AEC)

Oberta la convocatòria del X Premi 
Mila de Periodisme

El premi el convoquen anualment el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya - Demarcació de Lleida i l’ Ajuntament de Lleida, a 
través de la Regidoria Polítiques d’Igualtat, per animar els pe-
riodistes dels mitjans de comunicació de Lleida a prendre cons-
ciència sobre la feina que es realitza en defensa de la igualtat 
de gènere. 

El Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere a Lleida 
preveu 4 categories: Premsa escrita: original de la publicació on 
apareix el reportatge, l’article o l’entrevista que opta al premi. 
Audiovisual (tv, ràdio, televisió...): gravació del reportatge, de 
l’entrevista o de la informació que es presenta al premi.  Fotope-
riodisme: original de la fotografia o sèrie de fotografies pertan-
yents a un mateix reportatge, que hauran d’anar acompanyades 
d’un peu explicatiu; les fotografies que formin part d’un mateix 
reportatge es consideraran com una sola candidatura al premi. 
Mitjans digitals: reportatges difosos a través de mitjans de co-
municació que publiquen periòdicament en format digital. 
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El Premi Mila de Periodisme per la Igualtat de Gènere a Lleida té 
com a objectiu distingir els treballs periodístics que fomentin les po-
lítiques de promoció de les dones en tots els àmbits. El jurat valorarà 
la qualitat professional dels treballs i l’originalitat dels temes abor-
dats, així com el tractament crític i la capacitat analítica. (de CPC)
 

Una jornada aplegarà responsables de 
política lingüística dels set territoris 
de parla catalana 
  

La Direcció General de 
Política Lingüística del 
Departament de Cultura 
organitza el dia 7 de juliol, 
a l’Ateneu Barcelonès, la 
“IV Jornada sobre Llen-
gua i Societat als Territo-
ris de Parla Catalana. Polítiques lingüístiques per a una llengua 
amb futur”. Hi seran presents representants institucionals dels 
set territoris de parla catalana: Catalunya, el País Valencià, les 
Illes Balears, la Franja, Catalunya del Nord, Andorra i l’Alguer.

A la Jornada, que obrirà el conseller de Cultura, Santi Vila, es 
presentaran per primera vegada des de 2004 les principals da-
des sobre els coneixements, els usos i les representacions de 
les llengües al conjunt dels set territoris de parla catalana a par-
tir 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.

Es farà també 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. La segona part de la Jornada serà una 
taula rodona en què intervindran representants institucionals de 
tots els territoris, que exposaran les polítiques lingüístiques que 
hi duen a terme. (de Gencat)
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Ignacio Escolar: “Amb el ‘cànon 
AEDE’, els editors s’han donat un tret 
al genoll”
Per Lainformación.com

El director de eldiario.es, Ig-
nacio Escolar, ha afirmat en 
el Fòrum de la Nova Comu-
nicació que el ‘cànon Aede’ 
o també conegut com a ‘taxa 
Google’ no ha estat benefi-
ciós per a ningú, i ha resultat 
al final un intent dels editors de donar-li una “acanada” a Google 
que s’ha quedat en “un tret en el seu propi genoll”. 

Durant el col·loqui posterior a una conferència que va pro-
nunciar a la tribuna organitzada per Nova Economia Fòrum, a 
Escolar li van preguntar pel gravamen que es va introduir en 
l’última reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual, pel que els 
agregadors de notícies com Google van quedar obligats a com-
pensar els editors per l’enllaç dels seus continguts. 

“Aquest cànon no ha beneficiat en absolut”, ha opinat Esco-
lar. “Ha provocat que els editors perdessin moltíssim trànsit pel 
tancament de Google News i no han aconseguit un sol euro a 
canvi. Pensaven que això era atracar Google a Despeñaperros, 
i que podrien compensar amb Google les pèrdues provocades 
per la transició digital. Volien bufar i xuclar; pretendre que Goo-
gle t’enviï trànsit i cobrar-li perquè et passi aquest trànsit és 
bastant incoherent. Els editors van intentar aprofitar-se del seu 
poder d’influència sobre els poders públics per a fer-li una aca-
nada a un que passava per allà, un “sablazo”, en castís”. 

Setmanaris en paper 
Sobre el futur de la premsa de paper, va dir que és un debat “ ja 
superat” perquè fins i tot els editors tenen clar ja que l’esdevenir 
serà el de molt poques capçaleres impreses, com una cosa “mi-
noritària” i elitista, i “deixaran de ser diaris per passar a ser 
setmanaris”, amb un èxit que dependrà de la seva capacitat 
per adaptar-se a l’univers digital, que és on hi haurà el negoci. 

Ignacio Escolar compara als grans editors de premsa de paper 
amb les formacions polítiques clàssiques. “No han volgut ado-
nar-se que la societat espanyola estava canviant més ràpid que 
ells. La premsa impresa diària fa dècades que està molt lluny 
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de la societat espanyola”. “Com explicar que en aquest país, on 
en el CIS es declara sociològicament més a prop de l’esquerra 
que de la dreta, si vas al quiosc, et trobis dreta monàrquica, 
dreta liberal, dreta clerical i un centre esquerra molt moderat. 
La majoria de la premsa de paper a nivell estatal ha ignorat la 
notícia de la fi del bipartidisme, va passar per davant dels seus 
nassos i ni la van olorar”, va assenyalar el periodista burgalès. 

Sobre l’adscripció ideològica de eldiario.es, va afirmar que des 
de la defensa de valors progressistes, reben retrets des de di-
ferents fronts, “uns diuen que som del PSOE, uns altres que 
de Podemos i altres d’Esquerra Unida”. “Hem intentat mantenir 
tota la distància que podem dels partits”, ha afegit, “i de fet, la 
nostra relació històrica amb Podemos no ha estat especialment 
bona al llarg dels últims tres anys, hem tingut bastants proble-
mes amb ells”.
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El nou Le Monde: A partir d’una 
institució a una aventura empresarial
Per blog Wan-Ifra

“D’aquí a dues setmanes, el diari francès Le Monde es quedarà 
sense diners en efectiu.” Així va començar la Nota assaig de di-
lluns l’analista de mitjans francès Frederic Filloux el 10 de juny 
de 2010. La icònica diària pràcticament tenia un peu a la tom-
ba. Avui en dia, Le Monde s’està convertint ràpidament en una 
referència per a la transformació d’un editor tradicional, gràcies 
en part a la seva estratègia basada en la innovació dirigida pel 
president del grup, Louis Dreyfus.

Afortunadament per a Le Monde (i molt malgrat el llavors presi-
dent Nicolas Sarkozy) una oferta per tres inversors d’esquerra 
per assumir el control del diari va ser aprovada pel directori del 
grup només unes poques setmanes després del pronunciament 
Filloux. Els tres eren Matthieu Pigasse, un banquer de Lazard; 
Xavier Niel, a continuació, un dels pocs multimilionaris de la 
indústria d’Internet a França; i Pierre Bergé, l’ex soci en els 
negocis i la vida del dissenyador Yves Saint Laurent.

Sota els termes públiques d’adquisició, la sala de redacció va 
haver de lliurar el control de la majoria de paper, que s’havia 
mantingut des de l’inici de Le Monde al final de la Segona Gue-
rra Mundial. Però Le Monde tenia una vida!

Dreyfus, un soci de llarg termini de Pigasse, va ser portat ràpida-
ment a gestionar el diari i, sí, per iniciar una petita revolució. Va 
descriure el viatge de tornada de Le Monde de l’infern i el seu full de 
ruta a la innovació durant la seva presentació, encertadament titula-
da “d’una institució a una aventura empresarial,” davant el Congrés 
Mundial de Diairs a Cartagena, Colòmbia, la setmana passada.

Doblar en digital, però segueix sent alcista la impressió
Curiosament, per a tot el focus i la inversió Le Monde està abo-

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

cant a la innovació digital, Dreyfus va posar l’accent des del prin-
cipi que el seu diari imprès i els productes segueixen sent abso-
lutament vitals per a la transformació i el futur curs de Le Monde.

“a Le Monde, creiem que la impressió no està morta”, va dir. 
“Siguin quines siguin les dificultats o les pèrdues, la gent va a 
comprar el nostre producte, ja sigui en forma impresa o digital, 
sempre que tinguem continguts exclusius. Anem a sobreviure i 
a créixer si tenim als millors periodistes, i aquesta és la primera 
prioritat per a nosaltres.”

Dreyfus es va centrar en quatre àrees crítiques de l’estratègia 
de transformació de Le Monde: una, que tot està impulsat per 
la innovació; 2, la forma d’aprofitar el seu entorn contingut de 
primera qualitat; 3, història de notícies “fabricades”; i quatre, 
quines són les noves fronteres a seguir.

En els últims cinc anys, Le Monde ha desenvolupat i implemen-
tat una estratègia d’innovació que ha inclòs el llançament d’una 
sèrie de nous productes, associacions i iniciatives. Crucial per 
a totes les empreses, Dreyfus, va dir, és la velocitat del mercat.

Entre els nombrosos productes que ha posat en marxa Le Monde 
des de l’any 2011 hi ha la revista de moda de cap de setmana ano-
menada M, li magazine du Monde, també com una edició IPAD. 
La revista ha patit un redisseny radical en les dues plataformes. Le 
Monde va contractar personal especialitzat per al projecte i imme-
diatament va obtenir resultats. M era una cosa natural per atraure 
un públic més jove, especialment les dones. Ha resultat ser molt 
atractiva per als anunciants i les grans marques, i les vendes van 
augmentar significativament un mes rera l’altre, va dir.

Le Monde va entrar en una aliança d’empreses amb The Huff-
ington Post al 2012 per al llançament de “Le Huffington Post”. Un 
prodocte rendible, un èxit editorial i una mostra de l’estratègia 
de diversificació de Le Monde, diu Dreyfus.

Per apropar-se a un públic de gamma alta, Le Monde també 
va posar en marxa el 2013 una secció de negocis amb el su-
port de nous empleats per recolzar la iniciativa. Avui en dia, les 
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històries relacionades amb l’empresa constitueixen un terç del 
contingut de Le Monde.

Le Monde també va introduir un model de subscripció en línia el 
2013, i des de llavors ha dut a terme nombroses opcions per als 
seus lectors. La seva oferta premium costa 19 € al mes per ac-
cedir a tot el contingut digital i d’impressió, set dies a la setmana.

Fa aproximadament un any, Le Monde va posar en marxa una 
aplicació d’edició del matí, La Matinale du Monde, omplint el 
buit deixat de banda en ser un diari del vespre.

El gran compromís de Le Monde
Le Monde ha estès aquest nivell de compromís “fora de línia”, 
va dir. En el Le Monde Festival, el 2014, es va donar al públic 
l’oportunitat d’intercanviar idees amb el seu personal de redac-
ció, participar en debats, reunions, etc. “Això realment ens posa 
al cor de la conversa amb la nostra audiència i demostra que 
això és no una conversa unidireccional”, va dir Dreyfus.

L’any passat, Le Monde també va començar a “Le Monde Acadé-
mie,” per oferir als joves un programa d’un any per estar informats 
i educats sobre els mitjans de comunicació i el propi Le Monde. 

No obstant això, els “estudiants” en realitat poden treballar amb 
el personal digital del diari, oferint noves idees de productes i 
potser millorar les seves oportunitats d’ocupació en el futur.

Noves fronteres: l’exploració de conceptes que van de ví-
deo i mundial
Amb el públic jove en ment, Dreyfus va anunciar que Le Monde 
estarà a snapchat Descobrir a partir de setembre. Va dir també 
que el vídeo jugarà un paper important no només en aquesta 
plataforma,  sobretot en les diferents plataformes de la marca 
en el futur: “Encara hem d’esbrinar quin és el nostre estil de 
vídeo, perquè les persones més joves estan adoptant cada ve-
gada més vídeo per obtenir les seves notícies”.

Igual que moltes altres marques nacionals i internacionals de 
notícies conegudes, Le Monde està ampliant la seva cobertura. 
L’any passat es va posar en marxa “Le Monde Afrique”, un lloc 
dedicat a cobrir el continent africà. “Ens agradaria ser la primera 
opció per a notícies en el món de parla francesa”, va dir Dreyfus.

Independentment de la plataforma o mitjà, però, ha reiterat que 
el periodisme de qualitat seguirà sent la raó de ser de l’històric 
Le Monde.
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“Vivim una nova edat d’or del mitjà 
imprès”, segons el director d’Innovació 
de Vocento
Per Sheyla González / La Voz de Avilés

Borja Bergareche, director d’Innovació del grup Vocento, va 
tancar el curs de l’aula de Cultura de La Voz de, Avilés parlant 
sobre “Els reptes del periodisme en l’era mòbil: Google, Face-
book i el valor de la informació”.

- Quin és el major repte dels mitjans escrits en l’era 
d’internet?
-El més gran és haver de equipar-nos per abordar els canvis 
de l’era digital quan estem de sortida d’un dels períodes de cri-

si més dolorosos que ha tingut aquesta indústria. La capacitat 
que tinguem d’aprofitar les oportunitats, que n’hi ha, en l’àmbit 
digital caldrà conjugar-les amb les dificultats que tenim en el 
moment actual. Hem enfrontar-nos a la doble crisi, la del model 
d’informació amb l’era digital i la crisi de model de negoci.

- Información gratis o no a internet?
- No hem trobat la fórmula màgica. Podem veure fora de les nos-
tres fronteres models que estan sabent trobar la seva respos-
ta i que passen per una oferta de molta qualitat i per identificar 
aquest nínxol de lectors extremadament lleial que et necessita 
cada dia i valora el que fas, i a aquests, monetizar-los directa-
ment amb fórmules de pagament per continguts o de subscripció. 
Seguim en un model que es basa en la gratuïtat, en els ingressos 
publicitaris, però crec que els models més precisos són els que 
conjuguen les dues coses. És una via a explorar que, de fet, a 
Vocento ja hem posat en marxa a El Correo i El Diario Vasco.

- L’eterna pregunta, desapareixeran els diaris en paper?
- Vivim una nova edat d’or del mitjà imprès. En paral·lel a aquesta 
explosió digital estem veient que hi ha productes impresos, que 
no són diaris, que valoren i aprofiten els avantatges del mitjà im-
près i la capacitat de tenir un impacte més íntim en els lectors, el 
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tenir una posada en pàgina que permet fer coses que romanen, 
que tenen una petjada més gran en el lector perquè la seva aten-
ció és més gran. L’explosió digital no ha portat al final del mitjà 
imprès, sinó tot el contrari. Els diaris per a res s’acabaran en un 
termini curt de temps perquè segueixen cobrint una necessitat 
molt valorada per centenars de milers d’espanyols cada dia.

- Quin ha de ser l’enfocament d’aquest tipus de mitjans per 
competir amb internet?
- S’han de tenir molt presents les necessitats dels lectors, cal 
fer un periodisme sorprenent, àgil, interessant, intel·ligent, en-
ganxat a les comunitats a les que serveix, no es pot ser com-
plaent, perquè sinó el risc d’una mort lenta serà més gran. Si 
estem desperts i tenim la capacitat de sorprendre hi ha una 
llarga vida per al mitjà imprès.

- El paper dóna una informació reposada, això és possible 
a internet?
- En el mitjà digital conviuen dos tipus de consums. El d’actualitat, 
que és ràpid i superficial, on el que vols és fer-te una idea dels 
grans titulars. Els que fem diaris tenim un paper crític i privilegiat 
que ens obliga a ser ràpids i àgils, però no només això. No es 
tracta només de pujar continguts el més ràpid possible al nostra 

web, sinó de tenir la capacitat de posar-ho en context i de gra-
duar la importància de la informació. Però hi ha un segon tipus de 
lectura digital, que és molt important, una lectura més profunda. 
Al mòbil també llegim històries llargues si estan ben editades, 
sense gaire soroll. No hem d’associar el mitjà digital a la qualitat 
mitjana perquè els lectors discriminen. Hem de passar de la cen-
tralitat del contingut, a la centralitat del context dels usuaris. En 
cada moment del dia et demanen un tipus d’informació.

- Els mitjans de comu-
nicació del futur seran 
telèfons mòbils?
- Sí. La tendència va en 
augment. En els diaris 
generalistes d’informació 
ja hi ha un 55% de lectors 
que ens llegeixen des del mòbil. Cada vegada l’ordinador queda 
més arraconat com una eina de treball, encara que això no vol dir 
que haguem de depreciar-lo. El mòbil és on hem de posar tot el 
focus i l’atenció. La superfície del telèfon és menor i això suposa 
un gran repte des del punt de vista del disseny del producte, per-
què no hi cap tot a la pantalla, ni tots els continguts, ni tot el text, 
ni tota la publicitat. Els editors hem de millorar en aquest camp.
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- El mitjà digital exigeix també nous continguts.
-L’era digital ens porta l’oportunitat de connectar amb molta més 
gent, amb més continguts per valorar. Per al telèfon mòbil, que 
és un àmbit molt íntim, podem pensar en continguts de servei, 
d’informació personalitzada i geolocalitzada. Hi ha oportunitats 
que ens dóna la tecnologia de generar continguts diferents que 
abans no fèiem, però també de portar-los a altres plataformes 
com les xarxes socials fent continguts específics per a elles, 
que ens permetin portar informacions mes rellevants a més 
gent salvaguardant la nostra identitat. Cal aprendre a fer con-
tinguts diferents, i això ens obliga a reorganitzar-nos perquè no 
podem fer-ho tot durant tota l’estona. Fins i tot la introducció de 
nous perfils a les redaccions per donar aquest servei.

- És un handicap que internet doni cabuda a molts mitjans 
i individus oferint informació?
- És un altre repte perquè hi ha molta presència d’informació 
i pot ser que la marca es dilueixi, però també et donen grans 
oportunitats sobretot en dos punts, en les explosions informati-
ves que generen molt consum entre els usuaris i que busquen a 
aquells mitjans que saben que els donaran la millor informació; i 
en segon lloc, perquè hi ha persones que ens tenen com a refe-
rents i acudeixen a nosaltres a la recerca d’informació diverses 

vegades al dia. És un àmbit esmunyedís perquè no controlem 
la difusió, però que pot aportar-nos molt.

- I els blocs?
Formen gairebé part del passat del periodisme a internet. Van sor-
gir en aquesta primera època de bolcat al digital i es veien com 
una amenaça al creure que qualsevol podria ser un diari, però tot 
això ha canviat. Ara són els propis mitjans els que compten amb 
els seus blocaires, que són referents en els seus camps i que te-
nen uns seguidors concrets. És un altre format més distès que ens 
ha fet veure que ja no tenim el monopoli de la informació.

- Els lectors demanden continguts audiovisuals, s’ha fet ja 
la transició completa cap a ells?
- No. Falta moltíssim perquè es doni aquest fet i és vital per als 
mitjans. Estàvem acostumats a la centralitat del text escrit a la 
premsa i ara ens enfrontem al repte d’haver d’aprendre a utilit-
zar el vídeo dins les nostres informacions. Ja s’està fent, però 
quedar-se en el que oferim ara és quedar-se curt. Ens caldrà un 
format audiovisual encara més gran, sobretot quan el consum 
d’informació sigui gairebé total des del mòbil.
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Unidad Editorial estudia mesures per 
eliminar els adblockers
Per Dircomfidencial

En qüestió de mesos els bloquejadors d’anuncis han passat de 
veure’s com una preocupació llunyana a representar un seriós 
problema per als editors. Aquest tipus de programari ha posat fi 
a la coexistència pacífica que existia fins ara entre portals web i 
usuaris, on els primers mai demanaven res als segons, excepte 
la seva atenció i el seu clic.

Davant d’aquest panorama, cada vegada són més les empre-
ses editorials que decideixen prendre cartes en aquest assump-
te. Unidad Editorial és una d’elles. L’editora d’El Mundo i Marca 

està estudiant mesures per convèncer els usuaris que tenen 
instal·lat un bloquejador d’anuncis per a que el desactivin. De 
moment no han resolt una solució perquè es plantegen diverses 
opcions.

Una de les mesures que estan contemplant és seguir l’exemple 
d’El Confidencial, que fa aparèixer un missatge tipus pop-up 
cada vegada que un usuari amb adblockers accedeix al web. 
En ell sol·licita als lectors que desactivin el bloquejador per po-
der seguir apostant pel periodisme independent. Aquesta seria 
la solució més tova, ja que en el cas d’optar per no fer-ho po-
drien seguir navegant sense publicitat. 

La resta d’opcions a valorar són més dures. L’equip d’estratègia 
digital d’Unidad Editorial s’està plantejant des limitar l’accés als 
usuaris que mantinguin adblocks fins a prohibir-los si persistei-
xen en el seu ús.

En aquest sentit, fonts de la companyia expliquen que han arri-
bat a la conclusió que, arribat el cas d’aplicar-ho, no té cap 
sentit mantenir a aquells usuaris que no contribueixen al man-
teniment dels seus mitjans. Menys encara a la vista de la de-
licada situació que travessa Unidad Editorial des de fa temps, 
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obligada a realitzar uns dures retallades de 15 milions d’euros 
en tres anys i, com a conseqüència d’això, a acomiadar 160 
treballadors.

El cas d’El Mundo és especialment delicat, ja que després de 
l’aplicació de l’ERO perdrà a més de 60 treballadors, entre els aco-
miadats a la redacció central i a les delegacions. A més, la seva 
edició impresa  ha perdut un 12,91% de difusió en els últims dotze 
mesos, el que representa un tiratge de 17.000 exemplars menys.

Això últim no ha fet sinó reforçar la idea entre els màxims res-
ponsables del diari de l’aposta per l’edició digital. Fa unes se-
tmanes, amb el cessament de la directora de elmundo.es, Vir-
ginia Pérez Alonso, van transmetre als periodistes que a partir 
d’ara es treballaria en una secció d’accés lliure i una altra de 
pagament que pretén ser l’evolució d’Orbyt.

Per tot el que hem dit, a Unidad Editorial s’han pres molt serio-
sament actuar contra els bloquejadors d’anuncis. Més encara 
a la vista de les estadístiques internes que manegen dins del 
grup, on calculen que al voltant del 10% dels usuaris del web 
d’El Mundo tenen instal·lats adblockers. La xifra és encara més 
alarmant per a Marca, on estimen que arriba al 30%.

Segons un estudi d’Optimal, el 16,6% de la publicitat digital 
que es va servir el 2015 a Espanya no va impactar a l’usuari 
per efecte dels bloquejadors d’anuncis. Aquest percentatge és 
lleugerament superior a la mitjana mundial, que s’ha situat en 
el 14%. No obstant això, hi ha països del nostre entorn on l’ús 
d’aquest tipus de programari està més estès, com ara Alemanya 
(22,8%), França (20,3%), Holanda (20,1%) o Portugal (19, 2%). 
Per contra, estan per sota d’Espanya altres com Itàlia (14,9%), 
Regne Unit (16%) o Estats Units (11,7%). El problema més gran 
es registra a Polònia (31,2%), Ucraïna (28%) i Grècia (26,3%).

L’exemple de The New York Times
Donat el creixent percentatge d’usuaris amb adblockers, en la 
mateixa tessitura que Unidad Editorial es troben la majoria de 
capçaleres de tot el món. És el cas de The New York Times, que 
ha també ha estat experimentant  amb dues mesures per evitar 
el bloqueig d’anuncis.

Una d’elles és més permissiva i consisteix en que aparegui un 
element emergent informatiu a l’usuari que té instal·lat aquest 
tipus de programari i, un cop tancat, el deixa continuar nave-
gant. Aproximadament el 30% dels lectors amb adblocker que 
van veure aquest missatge van afegir el NYT a la llista blanca. 
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L’altra és més restrictiva, ja que directament no deixa entrar-hi 
i prohibeix l’accés a aquests usuaris. En aquest cas, el 40% 
d’ells van alliberar a la publicació del bloquejador d’anuncis.
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La tirania de la velocitat
Per Sílvia Garcia Farreny / Report.cat

El passat 30 de març el diari britànic The Times va sorprendre 
amb una carta als lectors on anunciava que, a partir de llavors, 
deixava d’actualitzar la seva web en temps real i tan sols ho faria 
entre dues i tres vegades al dia entre setmana, i dues vegades 
els caps de setmana.

Segons va explicar el seu director, John Witherow, i el respon-
sable de l’edició dominical (The Sunday Times) Martin Ivens, 
amb aquest viratge pretenen oferir “articles fiables i en profun-
ditat, anàlisis actualitzats i opinions molt més estimulants”. Per 
la seva banda, Alan Hunter, responsable digital del Times, va 
assegurar que els lectors no entren al seu diari “per les noticies 
d’última hora, ja que les poden trobar a la BBC o a Twitter de 

manera totalment gratuïta”. I és que la web del Times, amb més 
de 152.000 subscriptors, és de pagament des del juliol de 2010. 
“Els lectors vénen a nosaltres per l’autoritat dels nostres infor-
mes, l’opinió i els anàlisis”, assegurava Hunter. I, si bé sembla 
una obvietat recalcar-ho, això no és una qualitat que es pugui 
oferir cada minut, afirmen els periodistes del Times.

Fa falta invertir temps per a cercar fonts, contrastar informacions, 
reflexionar sobre els diferents punts de vista i, en definitiva, acon-
seguir una informació profunda i de qualitat. Hunter té clar que per 
a destacar avui dia no fa falta ser el primer en oferir una noticia, 
sinó en oferir-la amb més qualitat i rigor que els altres mitjans.

Informació i rigor 
Avui dia, la informació canvia i ho fa molt ràpid i a través de mol-
tes mans; blocaires, tuitaires, instagramers, facebookers… I és 
que les maneres en què actualment compartim informació on line 
són moltes i molt variades. En algunes d’elles prima la informació 
escrita, com a Twitter o els blocs i, en altres les imatges, com a 
Instagram o Tumblr. El que tenen en comú totes aquestes pla-
taformes és que s’hi fonen periodistes, comunicadors i usuaris 
compartint informacions, freqüentment d’una manera tan difosa 
i atropellada que sovint és fa difícil discernir què és informació i 
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d’allò que no ho és. Així doncs, s’afegeix un altre problema en 
aquesta cursa contrarellotge per aconseguir primícies: el rigor.

“Si un gos mossega a un home (una cosa que succeeix cada dia) 
no és notícia. En canvi, si és l’home qui mossega al gos, sí que ho 
és”. Aquesta fórmula que apel·la al ‘sentit comú’ encara ressona 
avui dia a la majoria –si bé no totes– de les aules de periodisme 
del nostre país. Paradoxalment, el culte per la velocitat i l’afany 
per a diferenciar-se, han fomentat un periodisme que cada any 
bombardeja les audiències explicant que a l’estiu fa molta calor, 
que els caps de setmana hi ha cues per entrar a les grans ciutats 
i enguany torna a haver-hi turisme de borratxera a les platges. 
Per contrast, la vida de la gent comú, les explotacions laborals i 
les infinites lluites quotidianes per a sobreviure sembla que hagin 
desaparegut de l’agenda mediàtica per cedir pas a obvietats que, 
amb tota probabilitat, és poden picar amb més rapidesa.

La cursa per ser els primers
Segons José Maria Perceval, doctorat en Ciències de la Comu-
nicació i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
velocitat és un dels signes que millor defineix les societats con-
temporànies. Aquest culte, tanmateix, va néixer amb la industrialit-
zació. “El maquinisme –o la industrialització– va fer que les coses 

s’acceleressin fins al punt que, quan va aparèixer el primer tren de 
vapor, alguns metges afirmaven que cap ésser humà aguantaria 
anar a 30 km/h i se’ls aturaria el cor”, explica Perceval, per qui 
l’acceleració és una de les característiques de la modernitat i un 
dels signes més definitoris de les societats modernes.

“El mecanicisme va fer que tot anés més de pressa. El món es 
sentia més unit i això tenia una repercussió directa a les notí-
cies. Amb l’arribada d’invents com el ferrocarril, els diaris rebien 
les informacions molt més de pressa. I aquesta tendència a la 
velocitat no va parar de créixer fins avui”.

L’ésser humà ha utilitzat la tecnologia per a superar les limita-
cions espai-temps des de temps remots; primer amb la invenció 
del telègraf al segle XIX i, posteriorment, amb la ràdio i la tele-
visió al segle XX. Tot plegat va fomentar l’afany de seguir minut 
a minut el que succeïa a la resta del món, cada vegada d’una 
manera més ràpida, però també més descontextualitzada.

Tot i això, Perceval explica que “la velocitat no és dolenta en sí 
mateixa, sinó el culte a la velocitat”. “En general, tot depèn de 
com es processi aquesta informació, no tant la velocitat amb què 
ens arriba”, puntualitza.
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A causa d’aquest culte a la velocitat, actualment rebem més in-
formacions de les que som capaços de digerir i ha creat el que 
alguns sociòlegs han batejat com la hiperactivitat informativa o 
infoxicació. Un dels principals problemes d’aquest nou fenomen 
és que no deixa espai a l’atenció o l’escolta, qualitats bàsiques 
per a fomentar el pensament crític, la creativitat i les informa-
cions rigoroses i contrastades.

L’Slow Journalism, un refugi a l’huracà informatiu

L’Slow Journalism, o periodisme lent va néixer com a reacció 
a la tendència dominant de la immediatesa, els clics frenètics, 
les visites i la primícia rabiosa que imposaven els anunciants i 
patrocinadors. L’Slow Journalism convida a tornar a pensar en 
els tempos necessaris, no només per a consumir una informa-
ció rigorosa, creativa i de qualitat, sinó també per a crear-la. A 

efectes pràctics, la tirania de la velocitat es tradueix en menys 
temps de reflexió per a processar informacions complexes i 
en una multiplicació constant d’errors periodístics, descuidant 
també, d’aquesta manera, els valors deontològics fonamentals, 
com crear una informació veraç, plural i contrastada.

En el periodisme a Espanya, alguns exemples de l’emergència 
del fenomen de l’Slow Journalism els trobem amb publicacions 
com Jot Down, FronteraD i Anfibia, entre d’altres, exemples per 
antonomàsia de la revitalització d’un periodisme de formats 
més cuidats i extensos, dirigits a clubs de lectors especialitzats 
que demanen un periodisme més pausat i, sobretot, rigorós.

Com ha succeït recentment amb el Times, el periodisme lent 
també busca evitar la competició extrema per la primícia i qües-
tiona alguns dels gèneres emergents, com la premsa gratuïta, 
les xarxes socials o el periodisme ciutadà que, d’alguna mane-
ra, estan abocats a una concisió extrema, la descontextualitza-
ció i una perillosa fragmentació de la realitat.

Segons Perceval, el veritable Slow Journalism va néixer a la 
dècada dels vuitanta de la mà dels anomenats muckrakers com 
Günter Wallraff, Bob Woodward o Seymor Hersh. Muckraker 
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és un concepte que va sorgir als Estats Units a principis del 
segle XX. Etimològicament ve de “fems o brossa” (muck) i “ras-
tell o escombla” (rake). Els bolígrafs van simbolitzar els rastells 
que removien el fem i la brossa que s’acumulava als peus de 
l’escala social que duia a l’aristocràcia de l’època. Així doncs, el 
rastell dels periodistes arremetia contra governants i treballava 
per canviar un país amb molta passió pels diners.

D’aquesta manera, muckraker va ser el nom que es designava 
als periodistes i escriptors nord-americans que es dedicaven a 
denunciar públicament la corrupció política, l’explotació laboral 
i, en definitiva, mostrar tots aquells draps bruts que la gent ni 
tan sols sabien que existien. D’aquí el nom de “escombriaires”. 
Aquest periodisme, que barrejava el millor de l’activisme i lite-
ratura underground, va suposar un intent de superar la infoxica-
ció, l’estandartització i buscava un periodisme catàrtic, rigorós 
i que sovint es traduïa amb la por dels governants i els seus 
conseqüents canvis polítics.

Graus d’informació
Tot i haver nascut amb els muckrakers, Perceval apunta que la 
polèmica sobre la velocitat no va néixer amb la industrialització, 
sinó que, en realitat, ve de lluny. “Des de la filosofia zen passant 

pels anys setanta fins a l’actualitat hi ha hagut moviments que 
ens apel·laven a anar més lents, a recuperar la tranquil·litat”, 
conclou.

A més a més, aquest expert també posa èmfasis en el fet que 
actualment s’apel·la a un lector ocupat i d’atenció distreta per a 
seguir elaborant notícies com si fossin menús de menjar ràpid. 
“Gran part de la culpa és de la perversió estadística que s’usa 
per a mesurar audiències i lectors. La ‘mitjana’ de les estadís-
tiques és una de les perversions més grans dins el món de la 
velocitat informativa. Es pretén adaptar el producte a la majo-
ria i, fruit d’això, la informació es simplifica cada vegada més”, 
afirma Perceval, que remarca que el futur és la informació per 
capes, com fan diaris com Le Monde; oferint un mateix tema en 
diferents graus d’informació. D’aquesta manera, cada lector pot 
aprofundir fins allà on necessiti o sigui capaç i, de retruc, s’evita 
la simplificació informativa.

Econòmicament viable?
La majoria de revistes que pugnen pel model de l’Slow Jour-
nalism han trobat a Internet el seu millor aliat i altaveu per a 
l’expansió del seu producte. Mitjançant estratègies de divulga-
ció de continguts on line han aconseguit eixamplar el seu públic 
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i arribar a cobrir les despeses que els suposava la lluita contra 
els mass media convencionals. De fet, gràcies al fet de desmar-
car-se de les fonts de finançament clàssiques i a declarar-se 
professionals independents han aconseguit anteposar la seva 
línia editorial a la dictada per la publicitat o els grups d’interès 
econòmics i polítics, com els passa sovint a la majoria de mi-
tjans convencionals.

El problema és aconseguir la viabilitat econòmica d’aquests 
productes. “S’hauria de trobar un mètode de finançament per 
aquest tipus de periodisme similar al que han trobat Netflix o 
Spotify. Amb aquests nous models de compartir continguts s’ha 
demostrat que la gent paga per productes de qualitat que els 
satisfà, sempre i quan el preu sigui raonable”, apunta Perce-
val. També destaca que l’Estat hauria de treballar i invertir més 
en I+D en temes periodístics i, juntament amb els organismes 
professionals, cercar un model sostenible que permeti aquest 
periodisme de qualitat superior.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La disculpa generacional
Per Paco Gómez Nadal, periodista / GM Periodismo

Són aquestes generacions... que no volen llegir, que s’aferren al 
llenguatge f-r-a-g-m-e-n-t-a-t de les xarxes socials o les aplica-
cions de contacte immediat en una mena de patologia afectada 
per la immediatesa i l’estupidesa. I si la culpa no és d’aquestes 
generacions que no es deixen comprendre, llavors serà as-
sumpte de la joiosa tecnologia... que ja el paper no agrada, que 
és molt molest i molt car... molt millor apostar pels dispositius 
electrònics o, amb una mica de paciència, pels hologrames en 
els que sabrem de la nostra realitat en breu.

La veritat és que, a l’hora d’analitzar perquè els periòdics estan 
desapareixent en la boirina contemporània, la culpa sempre és 

de la cadena o del receptor... mai l’emissor, menys encara dels 
continguts. Jo camino, però, en altres penes. Passo de la preo-
cupació a l’escàndol quan miro amb detall els mitjans impresos 
i veig com estan fent botar alegrement el seu patrimoni de cre-
dibilitat en temps en què, potser, fan més falta que mai.

No ens compren i/o no ens llegeixen... serà perquè han canviat 
les formes de “consum” mediàtic o perquè hem convertit els 
mitjans en un assumpte bàsicament de “consum”? Els diaris 
són fàbriques de continguts i un tria produir-los low cost o apos-
tar pel hand made. Cada mitjà decideix si s’instal·la el mètode 
xinès (periodistes en règim de servitud per a mitjans servils) o 
el sistema en què es respecta als treballadors, a els lectors ja 
aquest bé comú que fem servir: la informació. En realitat, estic 
convençut que el suport (paper, digital, fum o tauletes de pedra) 
és igual: l’important és si el contingut és necessari per al lector, 
si aporta alguna cosa a la seva vida, si l’ajuda a entendre el 
món en el que viu (tasca titànica), si el fa més intel·ligent en el 
seu entorn...

Ignacio Escolar, director d’ElDiario.es, donava en la clau quan 
explicava en una xerrada que el problema dels diaris tradicio-
nals (pel temps al ‘mercat’) és que han convertit al seu lector-
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client en el seu producte-lector. És a dir, el que venen alguns 
diaris a les seves fonts de finançament (que no té per què ser 
publicitàries) és als seus propis lectors, la capacitat d’influir-hi 
políticament, culturalment o socialment. No és nou el paradig-
ma en què els mitjans són màquines de manipulació o propa-
ganda. El que sí que sembla nou és l’extensió del fenomen a 
gairebé tots els diaris, inclosos els que consideràvem seriosos.

El contingut perd qualitat i independència i una mena de desa-
fecció s’instal·la en el lector (que es fa el ximple però no ho és). 
I el contingut perd qualitat i credibilitat per dues raons. Una és 
l’apuntada per Escolar. L’altra té a veure amb la precarització 
de la feina dels periodistes. Els que més experiència acumu-
len són acomiadats perquè costen ‘molt’. I als joves que co-
pen molts espais mediàtics -que arriben amb greus mancances 
culturals i intel·lectuals se’ls precaritza en el laboral (salaris, 
drets), se’ls exigeix una producció mesura en quantitat i no en 
qualitat, i aprenen a (re) omplir espais abans que a transcendir. 
No ajuda, és cert, el ritme i la baixa qualitat en la producció 
de continguts que ha imposat la televisió. Tampoc, la confusió 
entre periodisme digital (canvia el canal i alguns mètodes, però 
és periodisme) i comunicació digital (des del bloc qualificat fins 
al libel a llom de bits).

Fa uns dies, aprofitant el seu 40è aniversari, li preguntaven a 
l’actual director d’El País (Antonio Caño) si s’atreviria a assegu-
rar que el diari espanyol encara sortiria en paper en 10 anys. No 
va voler posar la mà al foc, encara que sí es va comprometre 
a que la marca existiria. Jo no estaria pas tan segur. El País 
és un d’aquests exemples de llibre d’una marca que dilapida 
la seva credibilitat partint d’una certa supèrbia de mercat. Són 
molts altres els que estan en aquesta posició. Crec en els diaris 
en paper, i en els diaris digitals. Les redaccions amb diferents 
canals només les veig possibles quan el relleu generacional 
permeti superar els imaginaris sobre suports nobles i suports 
menys nobles. Però, sobretot, crec en la supervivència i en el 
naixement de diaris de qualitat que han de ser respectats i bus-
cats per un públic potser minoritari però suficient.

El paper morirà quan no sigui diferencial. I ja deixa de ser-ho 
com a canal ara que la majoria de les nostres poblacions estan 
soldades a un dispositiu mòbil. Per tant, el valor agregat haurà 
de buscar-se en el contingut, no en el continent. 

S’imaginen un mitjà imprès que deixi de comptar el passat per 
ajudar-nos a entendre el present? Comprarien un mitjà que li 
expliqui els processos i que no es limiti a fer un inventari de 
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successos? Els interessaria dedicar una bona estona de lectura 
a diari que l’ajudi a manejar-se en aquest món líquid en què 
(sobre) vivim? No creuen que hi hagi lectors per a un diari amb 
firmes de qualitat, textos acurats, fotos d’altura i gràfiques com-
plexes? Diria que sí... el problema és que fer aquest mitjà costa 
diners i quan tot és consum i beneficis, sempre es retalla d’això 
que abans es deia inversió i que ara es denomina despesa.
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