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Quan ja no quedin diaris, el paper 
tornarà. Anem cap a la premsa de 
paper electrònic
Per Antonio Vila-Real / El Español-tecnologia
     

No, el paper no ha mort. Excepte si es dedica vostè a escriure 
notícies en un diari. Llavors sí.

Higiene, cosmètica, etiquetatge, paqueteria... per tots els al-
tres usos d’aquest material, i són molts, les possibilitats  són 
enormes. Això sí, no parlem del mateix paper sinó d’una es-
pècie de cyborg, una capa de cel·lulosa amb circuits: un paper 
intel·ligent.

Els portuguesos Rodrigo Martins i Elvira Fortunato, enginyers 
a la Universidade Nova de Lisboa, van començar fa 15 anys 
a imaginar el futur del paper. Van fundar una empresa anome-
nada YDreams per desenvolupar el seu somni: electrònica ba-
sada en cel·lulosa. Van rebre una beca de 2,5 milions d’euros 
de l’European Research Council, la més quantiosa lliurada mai 
a un científic portuguès. Avui, el seu invent, transistors fets de 
paper, són la punta de llança d’una prometedora indústria, la 
dels transistors bipolars i d’efecte camp, el mercat s’espera que 
creixi un 12% anual fins als 10.500 milions d’euros en 2021, de 
acord amb dades de la consultora Research and Markets.

“La idea era donar una nova vida al que avui entenem bàsicament 
com un suport per a la tinta”, diu Martins a El Español. El paper com 
a material ha acompanyat l’ésser humà durant bona part de la seva 
història. En realitat, si hi ha una història per explicar de la nostra es-
pècie és gràcies al paper. Els més antics mai trobats, a la Xina, daten 
del segle II aC. L’evolució del paper reflecteix també els avenços 
tecnològics humans. “Primer afegim additius al paper per blanque-
jar-lo, pols d’alúmina, perquè abans no era blanc”, relata Martins. 
“Després, va caldre dotar-lo d’una xarxa de fibres que li donés una 
consistència mecànica i neutralitzés l’efecte magnètic dels minerals 
que contenia”. “Bàsicament, això ha estat el paper en el passat”.
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El nou paper que Martins i Fortunato estan construint està basat 
en fibres de cel·lulosa orientada, que els dóna la possibilitat de 
conduir o emmagatzemar electricitat. “Perquè quan creues dues 
fibres, tens un transistor”, diu el portuguès. Així, el paper deixa de 
ser un simple suport de tinta per convertir-se en una cosa diferent, 
en un component actiu. “Pots tenir un paper pintat a la paret i que 
sigui alhora una font d’il·luminació de baix consum”, diu Martins, 
qui dit sigui de passada, és bastant procliu a l’ensomni, una cosa 
potser imprescindible per a l’empresa en què s’ha embarcat. “De 
poca potència, però donaria suficient llum perquè la superfície se-
ria gran i, al mateix temps, podries canviar el color de l’interior de 
casa teva i quan estiguis cansat del paper, el treus i el canvies”.

Celulosa, el nou or
En els noranta, Finlàndia va ser una superpotència tecnològica 
gràcies a Nokia i altres empreses de R + D. Ara que fa temps 
que va perdre el seu lloc al podi, el país tracta d’agafar-se a 
la innovació en tecnologies sostenibles com l’hidrogen per re-
tornar. Dins d’aquests plans, la cel·lulosa ocupa per a ells un 
lloc central. Volen convertir-la en el supermaterial del futur. “La 
fusta, “l’or verd” de Finlàndia, és una matèria primera renova-
ble i la cel·lulosa pot esdevenir una oportunitat única si trobem 
noves aplicacions d’alt valor afegit més enllà de les indústries 

tradicionals del paper i la polpa”, diu Johanna Buchert, coordi-
nadora del projecte DWoC , centrat en la cel·lulosa, del centre 
d’investigació nacional VTT.

Fins i tot a dia d’avui, la idea que el paper pugui tornar a recu-
perar el terreny perdut davant del silici, el material de què estan 
fets els circuits i les pantalles, resulta pròpia de nostàlgics. No 
obstant això, aquest material que comporta nombrosos impac-
tes mediambientals. Per exemple, en el procés metal·lúrgic de 
purificació es perd fins a un 80% del silici extret. O l’hexafluorur 
de sofre, un gas d’efecte hivernacle usat en el procés, és 25.000 
vegades més potent que el CO2.

“La idea que teníem fa 20 anys és que si volíem enviar un mis-
satge fèiem servir paper i si volíem escriure alguna cosa fèiem 
servir paper, però ja no és vàlida”, insisteix Martins. “Ara fem 
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servir el correu electrònic o l’e-book, hem d’imaginar de nou 
què fer amb el paper, i el primer és fer-ho intel·ligent”.

El paper del futur, avui
I dins d’aquesta intel·ligència, hi ha la eficiència. Crear un bitllet 
d’avió de paper intel·ligent que mutés cada vegada que un aga-
fa un nou vol seria més sostenible que utilitzar bitllets de paper 
reciclat, i fins i tot més verd que utilitzar un bitllet electrònic, 
tenint en compte tot el cicle de vida del dispositiu. “Fins i tot al 
final de la vida útil del tiquet intel·ligent, podries reciclar si vols, 
perquè la quantitat de materials que estem ficant és fins i tot 
menor que els que abans contenia”, diu el portuguès.

El proper és obtenir cel·lulosa sense plantar un només arbre. 
“Sap que en el vinagre hi ha un bacteri que, a l’oxidar-se crea 
un fina pel·lícula? Això és cel·lulosa, i el que hem vist en els 
nostres laboratoris és que podem ensenyar a alguns bacteris 
a construir fibres”, diu Martins. “Els porta cinc dies crear la ma-
teixa quantitat de cel·lulosa que a un arbre cinc anys”. 

Aquests transistors de paper ja existeixen, encara que el seu 
ús encara no s’ha enlairat. Actualment es limiten a etiquetes 
intel·ligents, ja que tenen una limitació. Com que són de paper, 

no poden assolir temperatures molt altes perquè, de moment, 
el paper encara crema. És un dels principals esculls perquè 
aquest paper electrònic, basat en cel·lulosa, pugui aspirar a 
més aspiracions. “El flux de calor pot donar-nos problemes”, re-
coneix l’inventor, “en el que estem pensant per a resoldre-ho és 
a funcionalitzar les fibres perquè puguin transferir aquesta calor 
a l’interior del paper”. Això és una cosa que ja es fa, i funciona, 
en els  circuits impresos . “Creiem que també funcionarà aquí, 
la idea és pensar el paper d’una manera diferent, plantilles on 
les fibres tinguin funcions”. Ara, una de les innovacions més 
en voga són els nanotubs de carboni, que podrien elevar la 
capacitat de conduir electricitat del paper sense detriment de 
les seves propietats.

Cap al diari de paper electrònic
Però la gran pregunta a aquestes alçades de l’article segueix 
sent: per quan un diari de paper electrònic? Rodrigo Martins 
aixeca les celles i diu una cosa sorprenent: “Coneix aquest pe-
riòdic de les històries de Harry Potter? És com una pantalla 
en paper, les notícies es poden llegir-se de forma interactiva”. 
Sens dubte es refereix al Daily Prophet. “Està en el nostre punt 
de mira”, afirma, “i és una cosa que ens dóna bastants mals de 
cap, creiem que podrà ser realitat però primer hem de desen-
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volupar la prova de concepte”. “Sent realista”, continua Martins, 
“no crec que pugui estar llest abans de cinc anys, ja que si vols 
portar a la butxaca un full de paper que tingui moltes funcions, 
tindrem un problema en la dissipació de l’energia ja que la me-
mòria d’aquest diari caminarà al voltant de diversos microvats... 
“

L’enginyer que pot canviar la indústria dels diaris per quan els 
diaris ja no existeixin segueix divagant. Com hem dit, és un 
home propens a la ensomni i aviat, una altra pregunta el torna 
a llançar cap a les estrelles: Escolti, i llavors un avió de paper 
electrònic es convertiria en un dron?

“Oh! En un futur proper si, encara que necessitaries supercon-
densadors, i també un motor piezoelèctric...” (Fotos: EPO)

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

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

@colgadosdelaro ExperienceEndesa ExperienceEndesa
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Més sobre la 2a Onada EGM: Creix 
l’audiència de mitjans tradicionals 
sumant el consum per Internet
Per Programa Publicitat

Ampliant la informació sobre la 2a Onada de l’EGM que El Butlle-
tí de l’AMIC recollia la setmana passada, el newsletter Programa 
de Publicitat, a més de mostrar com creix l’audiència dels mitjans 
tradicionals en afegir el seu consum a través d’Internet, destaca 
la importància que té per al sector dels mitjans de comunicació 
i la publicitat el poder esbrinar l’audiència de cada suport, espe-
cialment en el cas dels mitjans que tenen la possibilitat de ser 
consumits en les dues vessants: la tradicional i la en línia. 

En aquests casos, és vital conèixer el seu “Total Brand” o “Total 
Marca”, és a dir, el públic al qual es pot dirigir una campanya 
publicitària a través de la combinació d’insercions en els dos 
suports. “Aquest coneixement permetria als publicitaris planifi-
car adequadament les seves campanyes i als mitjans optimitzar 
els seus ingressos no només en les seves vessants tradicio-
nals, sinó també a través d’Internet”, tal com ha afirmat José 
Andrés Gabardo, director tècnic d’AIMC.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Són diversos els projectes que actualment s’estan desenvolu-
pant a Espanya per poder oferir aquesta audiència “Total Mar-
ca”, entre els quals destaca el liderat per AIMC i comScore per 
intentar unir les xifres d’audiència tradicionals dels mitjans im-
presos de l’EGM i les dades de Internet de comScore per mitjà 
d’una fusió realitzada per ODEC/Quinao. Al marge d’aquests 
resultats, que es faran públics pròximament, l’EGM proporciona 
en l’actualitat, amb els seus propis resultats, una idea de quina 
és l’audiència que es vol quantificar amb aquest tipus d’anàlisi, 
així com poder percebre en quina mesura creix la audiència 
dels suports tradicionals en afegir el consum d’Internet.

Més d’un 60% d’oients escolta la ràdio cada dia en tots dos 
suports
L’EGM ofereix informació integrada de l’escolta tradicional de rà-
dio (analògica) i de l’escolta a través d’Internet. Si ens centrem en 
l’escolta de ràdio tradicional, l’audiència diària és de un 57,6%, a la 
que s’afegeix el consum a través d’Internet, que compta amb una 
penetració del 4,2%. Per tant, si sumem l’audiència completa del 
medi ràdio, es pot arribar a més del 60% de la població cada dia:

Analitzant aquestes dades durant un període de consum men-
sual, els oients de la ràdio tradicional arriben al 79,2% de la 

població major de 14 anys i, a través d’Internet, al 12%. En 
unir aquestes dues fonts, tradicional i internet, la penetració del 
mitjà ràdio arriba al 81,3%.

Diaris: 7 de cada 10 espanyols accedeix a diaris en format 
paper i en línia en un mes de promig
El 61,8% la població espanyola escolta la ràdio en els seus ves-
sants analògica i digital. Els diaris compten amb més d’un 70% de 
lectors mensuals. Hi ha una gran duplicitat entre els lectors de revis-
tes 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 for-
mat 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.

Les revistes setmanals es deixen un 
10,7% dels seus lectors en l’últim any

Les revistes setmanals s’han mantingut en sintonia amb els des-
censos, més o menys acusats, que pateix la premsa escrita du-
rant l’última dècada. Els resultats de la segona onada de l’Estudi 
General de Mitjans (EGM) de 2016 posen de manifest que aquest 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tipus de publicacions han perdut en termes globals un 10,7% 
dels seus lectors. Si en el segon examen de 2015 comptaven 
amb una mitjana setmanal de 7.285.000 lectors en la mateixa 
onada de 2016 aquesta xifra ha baixat fins als 6.507.000.

La revista Pronto segueix liderant aquesta classificació, amb 
3.035.000 fidels lectors cada setmana, això sí, després de la 
pèrdua interanual de més de 200.000 seguidors. Hola! pateix 
un petit retrocés en aquest segon EGM de l’any, tot i que manté 
sense problemes la segona plaça amb 2.167 .000 lectors. El 
podi el tanca Lecturas que, pràcticament, manté les seves da-
des (1.345.000 lectors) respecte a les recollides en la segona 
onada de l’EGM de 2015 (1.384.000), igual que Diez Minutos 
que només perd 1.000 lectors fins a quedar-se amb 1.086.000. 
Després de la seva baixada en l’anterior examen d’abril Sema-
na frena la caiguda i s’anota un total de 676.000 seguidors.

Interviú és una altra de les que perd, amb 469.000 lectors, se-
gons l’EGM, davant els 586.000 de fa un any. Per la seva ban-
da, ¡Què me dices! també retrocedeix fins als 427.000 i Cuore 
es desploma en el mateix període perdent més de 130.000 lec-
tors. El Jueves, amb 419.000 fidels, i Mia, amb 268.000, tan-
quen el top ten de l’EGM de revistes setmanals. (de Prprensa)

El Punt Avui, quatre exercicis consecutius 
sense pèrdues

Hermes Comunicacions, editora del diari El Punt Avui, va tancar 
l’exercici del 2015 amb uns ingressos de 18,3 milions d’euros, 
davant els 18,7 milions d’un any abans, és a dir, un 2% menys, 
segons la informació publicada pel diari referida a la seva jun-
ta d’accionistes, celebrada la setmana passada. L’editora ca-
talana va tenir l’any passat un benefici abans d’impostos de 
129.000 euros, enfront dels 309.000 de 2014, és a dir, un 58% 
menys, tot i que el president del consell de l’administració de 
l’editora, Joaquim Vidal, va destacar que era el quart exercici 
consecutiu sense pèrdues.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Actualment, El Punt Avui s’estructura en sis edicions (Comar-
ques Gironines, Barcelona, Camp i Ebre, Lleida, Maresme 
i Catalunya Central) i té en estudi quatre edicions més (Baix 
Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Penedès). A més, 
d’aquest diari publica el diari L’Esportiu i el mensual Catalonia 
Today. El Punt Avui té també quatre suplements mensuals: Cul-
tura, Presència, L’Econòmic i Kids (infantil).

Segons OJD, la difusió d’El Punt Avui el 2015 va ser de 23.306 
exemplars, enfront dels 24.046 de 2014, un 3% menys. La sego-
na onada del 2016 de l’EGM li dóna una audiència de 130.000 
lectors, el que el converteix en el tercer diari del país. (d’AEC)

La propietària del diari El Mundo dóna 
per bona l’OPA de l’empresari Andrea 
Bonomi
Fa unes setmanes la companyia editora del Corriere della Sera 
i El Mundo va aconseguir callar les campanyes que tocaven a 
sometent a l’aconseguir dues noves línies de crèdit per valor de 
352 milions d’euros. Un cop tancat el capítol del refinançament 
del deute sota unes condicions més suaus, als accionistes de 

RCS Mediagroup els quedava prendre una decisió sobre les 
dues opes llançades sobre el grup: la de l’empresari Andrea 
Bonomi o la d’Urbano Cairo, al que a Itàlia anomenen el ‘mini-
Berlusconi’.

El Consell d’Administració de RCS Mediagroup, l’empresa ma-
triu d’Unidad Editorial, ha tornat a reunir-se per dilucidar el fu-
tur de la companyia. Si la setmana passada tornava a rebutjar 
l’OPA del magnat Urbano Cairo, en considerar que seguia sent 
poc raonable, ara ha valorat com a bo el preu de la presentada 
per Investindustrial, l’empresa gestora de capital risc que con-
trola l’empresari italià Andrea Bonomi.

Si bé en un primer moment els membres del consell ja van 
concloure que la forma de l’OPA plantejada per Bonomi era 
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l’adequada, l’import de 0,70 euros per acció havia de ser més 
alt. Així, després de revisar-la, han deliberat que el muntant de 
0,8 euros “coincideix amb el límit inferior de sensibilitat basat 
en el valor de la base de decisions”. Dit d’una altra manera, la 
junta de la propietària d’El Mundo dóna el vistiplau a la proposta 
d’Investindustrial. Així doncs, el pas a seguir després d’aquesta 
decisió inclou la formalització de l’oferta. (de Dircomfidencial)

Vocento presenta el nou univers de la 
revista Código Único 
 
 
CM Vocento presentada ahir, dijous, un 
nou univers amb la revista www.codigou-
nico.com nova revista, nova web, nou 
disseny, noves tendències, nous viatges, 
noves tecnologies...Código Único és una 
revista dirigida als homes, urbanites de 
classes altes, amants del luxe i de les 
marques. Llançada al juny del 2011, es 
distribueix a Madrid amb l’ABC i a Barcelona amb El Periódico.

Es tracta d’una revista de gran format en llom americà, amb la po-
sada en escena necessària per gaudir i sentir les millors experièn-
cies; arriba mensualment al quiosc, divendres amb ABC i dijous 
amb El Periódico. Compta amb seccions d’entrevistes, reportatges, 
esports, moda, bellesa, motor, tecnologia... en clau d’actualitat per 
a l’home que exigeix el millor. La revista té un tiratge de 106.016 
exemplars i una difusió de 596.000 lectors potencials, segons 
l’EGM 2n Any Mòbil 2016 (audiència estimada) (d’AEC)

Tanca a les deu setmanes The New 
Day, el nou diari en paper britànic

Deu setmanes. Aquest és el temps que ha aguantat el diari bri-
tànic The New Day. El diari, pertanyent al grup Trinity Mirror es 
publicava de dilluns a divendres, a un preu econòmic de 50 pe-
nics (uns 65 cèntims d’euro), estava pensat per llegir-se en mitja 
hora, i no tenia edició digital. La fórmula, però, no ha funcionat: 
els 40.000 exemplars que venia no han cobert les expectatives 
del grup, que aspirava arribar als 200.000 exemplars. Les ven-
des de publicitat també han estat inferiors a les previsions. Dels 
25 treballadors, només alguns seran recol·locats dins del grup. 
(de Comunicació 21)
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Neix al Regne Unit el diari The New 
European

Un cop mort The New Day no han passat més de quinze dies 
per The New European es convertís en el nou diari de circu-
lació nacional al Regne Unit; avui, divendres, dia 8, arribarà 
als quioscos el primer número. Aquest mitjà ha estat concebut 
com un “periòdic pop” perquè només es va prendre 9 dies per 
concretar el projecte. 

“Cada tema serà una peça de col·lecció”, s’indica. Matt Kelly, 
director de continguts de Archant, que edita el diari, va assegu-
rar que el panorama al Regne Unit és encoratjador. “Crec que el 
48% dels que van votar romandre a la UE no se senten satisfets 

amb la premsa tradicional”. Aquesta és una oportunitat, en la 
seva opinió. La distribució es centrarà en  Londres, Liverpool, 
Manchester, al sud d’Anglaterra, etc. El cost serà 2 lliures (prop 
de 3 dòlars). (de BuzzFeed)
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Un 91% dels usuaris es connecta 
diàriament a les xarxes socials a 
través del telèfon intel·ligent
Per Adglow  

Endinsats ja en ple estiu, des  Adglow  hem volgut analitzar com 
s’utilitzen les xarxes socials en aquesta època de l’any. Per això 
mateix, hem preparat la infografia que acompanya aquest text 

amb les dades més rellevants de l’ús que li donem a les xarxes 
socials durant l’estiu:

La calor és aquí i comença la temporada de piscines i plat-
ges, de terrasses als bars plenes i dels viatges amb la família i 
els amics. A diferència de l’hivern, durant l’estiu passarem molt 
menys temps a casa i tot i que les persones es moguin més, 
sempre tenen el mòbil a mà. A l’estiu es comparteixen el doble 
de fotografies que a l’hivern i es publiquen dues vegades més 
fotos i vídeos que actualitzacions d’estat. Les reines de Face-
book són les dones, que comparteixen un 24% més de contin-
gut que els homes.

L’ús que se li dóna a aquestes plataformes també canvia res-
pecte a altres èpoques de l’any: promocions i descomptes, 
locals de moda propers a la destinació de vacances, comple-
ments que s’han tornat tendència, opinions d’usuaris de res-
taurants...

Segons informa l’últim Estudi de Xarxes Socials d’IAB, patro-
cinat per Adglow, a l’Estat espanyol hi ha més de 15’4 milions 
d’usuaris utilitzant activament les xarxes socials. Els mesos 
d’estiu són el millor moment perquè les marques, a la recerca 
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de repercussió local o increment de notorietat pels seus pro-
ductes i serveis, es valguin d’aquestes plataformes que Adglow 
coneix bé pel seu paper com a planificador de publicitat.

Les més utilitzades durant l’estiu són Facebook, Instagram i 
Twitter. En canvi, xarxes socials professionals com LinkedIn 
veuen disminuït el seu ús durant aquests mesos, ja que els 
usuaris prefereixen desconnectar del tot de la feina i del net-
working.

El telèfon intel·ligent és el dispositiu més utilitzat durant l’època 
estival, ja que permet mantenir-se connectat des de qualsevol 
lloc i en qualsevol moment. Segons aquest mateix estudi, el 
91% dels usuaris es connecta diàriament a les xarxes socials a 
través d’aquest dispositiu.

Només a Facebook hi ha més de 14 milions d’usuaris espan-
yols connectats cada dia a través del seu mòbil i el 67% del 
contingut publicat en aquests mesos es fa des de dispositius 
mòbils. S’arriben a compartir més de 2.500 publicacions, i el 
prime time de connexió a xarxes socials des del mòbil es tro-
ba durant la tarda-nit de 16:00h a 00:30h. També augmenta un 
10% el consum de dades mòbils a Espanya, segons resultats 

publicats per MásMóvil, estabilitzant any rere any amb la torna-
da de setembre. 

Ofertes, promocions, compres i més publicacions que en cap 
moment de l’any, preferentment des de dispositius mòbils, defi-
neixen els propers mesos d’activitat en xarxes socials.

Condemna a la Diputació de Lleó per 
discriminar ileón.com 
  

La Diputació de Lleó ha estat condemnada, pel Jutjat Número 2 
del Contenciós-Administratiu de Lleó, per excloure de les seves 
campanyes de publicitat institucional a la societat editora de 
ileon.com, Serveis Generals de Comunicació i Gestió, segons 
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sentència coneguda la setmana passada. La societat editora de 
ileon.com va reclamar a la Diputació que cessés la discrimina-
ció arbitrària cap a aquest mitjà de comunicació en el reparti-
ment de la publicitat institucional i es complissin les normatives, 
en aquesta matèria, per evitar una distorsió del mercat dels mi-
tjans de comunicació. Davant l’absència de resposta de la ins-
titució provincial, l’editora d’aquest mitjà va optar per acudir als 
tribunals per a garantir el compliment de la llei i la defensa dels 
seus drets, tal com recullen diverses sentències del Tribunal 
Constitucional sobre la publicitat institucional.

La sentència, considera provada la discriminació de fet que 
la Diputació efectuava sobre ileon.com entre els anys 2011 i 
2015, reconeguda per la pròpia institució en un informe de la 
Secretaria General. ileon.com va ser l’únic mitjà, de rellevància 
i audiència auditada, que no va tenir publicitat institucional en 
aquests anys, enfront d’altres gairebé sense audiència o no au-
ditats que sí la van obtenir.

Cal contemplar la Llei de Publicitat Institucional com un dret 
dels ciutadans a estar informats i no una prerrogativa, arbitrària, 
de les administracions. En el seu moment editors catalans de 
premsa local ja van alçar la veu al Parlament de Catalunya so-

bre aquesta qüestió, reclamant l’elaboració de criteris objec-
tius de repartiment d’aquesta publicitat. Precisament, l’anterior 
Govern de la Generalitat va deixar pendent l’elaboració d’una 
anunciada nova Llei de Publicitat Institucional, que ha de ser 
aprovada finalment pel Parlament. (d’Àmbit d’Estratègia i Co-
municació)
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El World Màrqueting Festival acull la 
presentació de l’Observatori Cities 
Leaders Brand
Per Isabel Acevedo / Ipmark

 
El World Màrqueting Festival ha acollit la presentació del primer 
Observatori Cities Leaders Brand, que analitza com treballen la 
seva imatge de marca les principals ciutats turístiques del món, 
com utilitzen les xarxes socials i quines són les metròpolis que 
més engagement i viralitat generen.

Per donar resposta a aquestes preguntes, el Club de Màrqueting 
de Barcelona va encarregar l’informe “Cities Leaders Brand”, un 

estudi realitzat per Epsilon Technologies entre l’1 de gener de 
2016 i el 31 de maig de 2016, i les conclusions van ser presen-
tades per Daniel Devai, director associat d’Epsilon, en el marc 
del 11è World Màrqueting Festival de Barcelona. Així mateix, es 
va comptar amb la presència de Joan Carles Belloso, director 
de Future Places; i Albert Ortas i Serrano, director d’InterMèdia 
GdC, per desgranar i analitzar aquestes conclusions.

L’informe ha estat realitzat sobre una mostra de 26 ciutats selec-
cionades en funció del seu potencial turístic, que compten amb 
19.042.187 fans, 17.951.590 interaccions totals, i una mitjana 
d’engagement molt alta, del 18,9% (per a una marca comercial la 
mitjana està al voltant del 9-10%). La mitjana de fans per ciutat 
és de 732.391, mentre que la d’interaccions per post és de 533. 
Xifres que revelen que el de les ciutats és un mercat molt actiu i 
dinàmic, però també amb un gran potencial per explotar, ja que, 
tal i com ha conclòs Daniel Devai, “els ajuntaments no sempre 
posen els seus RRSS en mans expertes i amb el coneixement 
de les eines de màrqueting com per explotar tot-ne el potencial”.

Barcelona, entre les top 5
Com a conclusió, els responsables de l’estudi han assenya-
lat que les ciutats encara tenen molt potencial per potenciar 
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la seva imatge de marca a les xarxes socials, sent Instagram 
el principal canal a explotar. En alguns factors Barcelona que-
da entre el top 5 d’aquest Observatori. El grup el lideren Hong 
Kong i Londres, que generen el 36% d’interaccions del mercat, 
seguides per Chicago i Barcelona.

Dubai destaca per ser la ciutat amb més seguidors del món, 
i Londres per ser la ciutat més viral, gràcies, especialment, a 
l’ús de recursos fotogràfics molt espectaculars dels seus mo-
numents. De fet, la tipologia de contingut més reeixida és, pre-
cisament, la publicació de fotografies que reflecteixen la perso-
nalitat de la ciutat. Curiosament, en el cas de Barcelona, l’ús de 
les xarxes socials no està tan enfocat al turista i a donar una 
imatge monumental de l’urbs, sinó al servei públic i al ciutadà, 
a mostrar el costat més solidari i social, a més de cultural, cosa 
que el propi Devai va destacar.

No obstant això, un dels punts forts de Barcelona, precisament, és 
el seu alt contingut d’oci i cultura (la fotografia de la festa de Cap 
d’Any va ser la més viral a tot el món), tot i que, tal com destacà 
Daniel Devai, “Barcelona té encara molt potencial, ja que no utilit-
za tot el que té en temes clau, com la seva cultura gastronòmica, 
la possibilitat d’ensenyar les seves rutes turístiques, ni en l’ús dels 

mateixos usuaris com a prescriptors”. De fet, tant Devai, com Be-
lloso i Ortas van coincidir en la necessitat que les ciutats es recol-
zin en aliances amb institucions, entitats i empreses privades per 
anar a l’uníson i mostrar una imatge de marca de ciutat potent i 
líder. “El repte -va apuntar Albert Ortas- és implicar tots els agents 
econòmics de la ciutat i aprofitar la participació ciutadana, perquè 
ells poden ser els principals prescriptors de la ciutat”.

Instagram, la reina de les xarxes socials
Pel que fa a les xarxes socials com a canals, l’estudi ve a confirmar 
que, malgrat que Facebook és una xarxa madura, és Instagram 
la que presenta major potencial i la que, fins i tot, encara que amb 
molts menys usuaris que Facebook, compta amb un engegament 
del 89,9% (el segueix el 13,3% de Facebook i el 3,3% de twitter). 
I és que la imatge i els vídeos d’Instagram són els continguts que 
més potència i recorregut tenen a la Xarxa. Facebook, per la seva 
banda, segueix generant el major percentatge d’interaccions, amb 
el 50%, seguida pel 44% d’Instagram i el 3% de Twitter. Així ma-
teix, l’estudi assenyala que Facebook és la xarxa que més inver-
sió publicitària rep per part dels ajuntaments de les ciutats.

Aquest primer observatori “Cities Leaders Brand” servirà de 
base per continuar realitzant cada any una radiografia de com 
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estan les ciutats més important del món en qüestió d’imatge de 
marca, tal com va avançar Lluís Torra, president del Club de 
Màrqueting de Barcelona. (Foto: Ipmark)

La inversió en publicitat digital creix, 
però el seu pes és insuficient

D’acord amb les dades de l’estudi Worldwide Digital Advertising: 
2016-2020, elaborat per Juniper Research, la inversió mundial 
en publicitat digital arribarà serà de 285.000 el 2020. Aquesta 
mateixa investigació conclou que 27.000 milions dels invertits 
el 2020 no tindran cap efecte per culpa dels bloquejadors. El 
treball dels bloquejadors publicitaris representarà un 70,2% de 

la inversió en publicitat digital perduda en 2020. La resta estarà 
relacionat amb les plataformes mòbils.

L’estudi també aborda les característiques dels usuaris de blo-
quejadors publicitaris. En la seva majoria són dones d’entre 18 
i 29 anys. Malgrat l’efecte negatiu dels bloquejadors publicita-
ris, els investigadors afirmen que arribar al target que es busca 
d’una manera més efectiva ajudarà a incrementar les taxes de 
CTR i, a més, a augmentar els ingressos dels editors.

La inversió digital a l’Estat espanyol
Les dades de maig –corroborades per AEDE- indiquen que el 
cinquè mes de l’any no ha estat bo per a la inversió publicitària 
dels diaris en paper, que perden en el seu conjunt un 3,7% . 
No obstant això, un cop més la publicitat en les seves edicions 
digitals ha tornat a créixer encara que el seu pes segueix sent 
molt reduït dins dels ingressos dels diaris.

Les dades globals de totes les capçaleres apunten que al maig 
la publicitat de les seves edicions digitals va avançar un 24,9% 
respecte al mateix mes de 2015. En l’acumulat en el que va 
d’any la pujada arriba al 19%. Això va suposar que els diaris in-
gressaren en total 18,4 milions d’euros davant als 50,3 milions 
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que va suposar la publicitat en paper, cosa que indica que la 
bretxa continua sent molt notable. Per molts esforços que posin 
els editors en millorar les seves versions web serà molt compli-
cat a curt termini que la publicitat digital aconsegueixi pal·liar 
en part les importants pèrdues que generen les edicions impre-
ses. En el grup dels diaris locals i regionals de menor difusió la 
partida d’ingressos per publicitat de les seves versions web va 
créixer un 29,1% i va suposar 1,1 milions d’euros.

Entre d’altres consells, els impulsors de l’estudi animen els edi-
tors a desenvolupar noves estratègies amb les que connectar 
amb els millennials a través de la publicitat o bloquejar l’accés 
als continguts a tots aquells que facin ús de bloquejadors publi-
citaris. (de Mediapost)

Nissan es converteix en la primera 
marca d’automoció a vendre un cotxe 
per Twitter
El passat 27 de juny va tenir lloc el lliurament del nou crossover 
Nissan X-Trail que posava així el colofó a la iniciativa #compra-
runcocheportwitter iniciada per l’usuari de Twitter @escolano. 

A finals de març l’usuari de Twitter @escolano va reptar a les 
marca d’automoció per aconseguir comprar un cotxe a través 
de Twitter amb el hashtag #compraruncocheportwitter; repte del 
que Nissan va resultar la marca triada, gràcies a la ràpida res-
posta de @antamotornissan, concessionari de Nissan a Galícia 
i de la pròpia marca de la mà d’Arista, la seva agència de Social 
Media, que van fer que finalment l’usuari @escolano es decan-
tés per un crossover Nissan X-Trail.
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Amb #compraruncocheportwitter Nissan no només obre nous 
paràmetres per al social commerce, sinó que demostra ser una 
gran coneixedora de la mecànica que mou l’entorn de les xar-
xes socials i sentir-se còmoda en els entorns més innovadors, 
on la immediatesa, coneixement del mitjà, la creativitat i saber 
aprofitar les oportunitats són crucials; complint així amb la seva 
promesa de marca “Innovation that Excites For Everyone” -In-
novació i Emoció per a tots-. (de Periódico Publicidad)

BMW torna a confiar en SCPF per la 
seva Publicitat

BMW Espanya posava en marxa a finals de 2015 un procés 
de revisió dels seus col·laboradors de Comunicació en l’àrea 
creativa. El procés, gestionat per Scopen, ha completat ara la 
seva fase final. Al concurs s’han presentat els binomis SCPF + 
OgilvyOne, Xina + FCB Spain, Shackleton + Tequila \\ TBWA.

Des BMW comenten que “totes les agències han mostrat un al-
tíssim nivell de qualitat i professionalitat en els diferents exercicis 
proposats”. Finalment el concurs s’ha resolt amb l’adjudicació 
del compte a SCPF + OgilvyOne, que treballaran de manera 

conjunta per aconseguir la integració de tots els serveis d’ATL, 
BTL i CRM de la marca BMW. SCPF ha estat l’agència creativa 
de BMW des de l’any 2000, quan es va llançar la mítica cam-
panya “T’agrada conduir?”, que es convertiria en l’eslògan de la 
marca. (de Reason Why)

Pavlov llança nova publicitat de 
Cofidis i el seu Crèdit Directe

Cofidis estrena campanya de comunicació per al seu Crèdit 
Directe amb nova campanya creada per l’agència barcelonina 
Pavlov, que treballa per al compte des de 2011. En televisió, 
la nova campanya  aposta per l’humor i mostra diferents situa-
cions del dia a dia, en què els protagonistes se senten acla-
parats per les circumstàncies que tot ho compliquen. Davant 
aquestes situacions apareix la marca com un contrapunt. Els 
espots tenen versions de 25 “i 10” i apareixen tant a la televisió 
com a internet. A més la campanya ja té presència amb altres 
formats en mitjans gràfics i digitals. L’equip de Pavlov enca-
rregat de la campanya està format per Josep Maria Ferrara, 
Ferran Clari, Alfredo Binefa, Will Labaye i Jordi Egea. (de Pe-
riódico Publicidad)
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Mutua Madrileña llança la seva nova 
campanya d’estiu

Mutua Madrileña ha posat en marxa la seva nova campanya 
d’estiu en assegurances d’auto, a través de la qual millora el 
preu de renovació de la pòlissa a tots aquells clients als que la 
seva actual companyia els ha anunciat una pujada de la prima 
o consideren que el seu preu no és competitiu. Amb el missatge 
central “Si t’han pujat la teva assegurança de cotxe, truca’ns i 
t’ho baixem”, l’asseguradora posa èmfasi en la seva capacitat 
per oferir un preu competitiu, al que s’uneix la gran bateria de 
serveis diferencials que ofereix enfront d’altres entitats.

Per donar a conèixer la seva nova promoció, Mutua Madrile-
ña ha creat una nova campanya de publicitat, amb diversos 
anuncis que es difondran al llarg de tot l’estiu en televisió, rà-
dio, premsa escrita i digital. Compte, en concret, amb dos blocs 
d’anuncis amb dos posicionaments diferents: “A mi no” i “Per 
què a mi”. (de Publimark)

Divina Pastora entra al bàsquet 
patrocinant el Joventut de Badalona
 
La companyia d’assegurances Divina 
Pastora continua apostant per la seva es-
tratègia de patrocini esportiu, entrant amb 
força en un nou esport, el bàsquet, de la 
mà d’un dels equips més emblemàtics de 
l’ACB: el Joventut de Badalona, La Pen-
ya. L’asseguradora es converteix en “title sponsor” per a les tres 
pròximes temporades. D’aquesta manera, l’equip passa a dir-se 
Divina Assegurances Joventut. Es dóna la circumstància que els 
anteriors patrocinadors eren també asseguradora, FIATC i DKV 
Seguros.

Amb aquest suport, Divina Pastora Seguros vol contribuir al fet 
que el model de club, basat en una aposta contínua pel bàs-
quet de base i en el qual els joves compten amb l’oportunitat 
de donar-se a conèixer a l’elit del bàsquet estatal, segueixi sent 
sostenible i romangui ferma. L’asseguradora vol apostar per un 
club que transmet a la joventut que els valors de superació i 
esforç són claus a l’hora d’aconseguir qualsevol meta.  
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“Ens unim al Joventut, per una banda, per posicionar la nos-
tra marca a nivell estatal i reforçar el nostre coneixement en 
el territori català i, de l’altra, ens vinculem a un club que en-
caixa perfectament amb els valors de Divina Pastora Seguros. 
La Penya representa l’essència del missatge que transmet la 
nostra campanya L’Efecte Pigmalió”, ha manifestat en un co-
municat Armando Nieto, president de Divina Pastora Seguros.
(de Marketing News)

MEC guanya la compra de mitjans del 
País Valencià

MEC Mediterrània, filial de l’agència pertanyent a GroupM, ha 
guanyat el concurs públic per a la compra d’espais publicitaris 
de les campanyes institucionals del País Valencià. Aquest or-
ganisme va adjudicar a MEC per 1,9 milions d’euros l’esmentat 
contracte, que era l’import màxim d’adjudicació; 1,4 milions co-
rresponen al 2016 i una mica més de 400.000 euros, a l’2017.

MEC s’ha imposat en aquest concurs a Media Planning Llevant 
(Havas Media), Zenith BR Media (Publicis) i Optimized Plan-
ning & Strategy - Viajes El Corte Inglés. Aquestes firmes se-

leccionades han hagut d’acreditar un  volum anual de negocis 
(referit a l’any de major quantia dels tres últims conclosos) de, 
almenys,  2,2 milions d’euros; i aportar treballs similars a aquest 
efectuats en el curs dels últims cinc anys, avalats per certificats 
de bona execució, i amb un import anual acumulat en l’any de 
major execució igual o superior a  4,8 milions d’euros. MEC 
era la gran favorita després de presentar la millor oferta econò-
mica valorada en 88,26 punts; en segon lloc va quedar Zenith 
(86,47), Optimized Planning & Strategy - Viajes El Corte Inglés 
(84,4) i Havas (80,25). (d’AEC)

La Junta d’Andalusia aposta per 
Irismedia

Andalusia torna a confiar en Irismedia després adjudicar-li el 
concurs de mitjans per a la planificació i compra de suports 
de publicitat que difondran la destinació Costa del Sol a través 
dels segments Mice, Wellness, Nàutic i multisegment. Des del 
mes de juliol fins a setembre, l’agència de mitjans gestionarà la 
campanya del turisme andalús a mitjans d’Espanya, Alemanya 
i el Regne Unit. (d’El Publicista)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Coneguem les cinc aplicacions 
imprescindibles per a aquest estiu
Per Solo Marketing

Iphonedroid, el partner mobile per a desenvolupament 
d’aplicacions mòbils a Espanya especialitzat en estratègia de 
mobilitat i desenvolupament d’apps natives per iOS i Android, 
ha llançat un top 5 d’aplicacions imprescindibles per aquest es-
tiu. Lluny d’oblidar-nos del mòbil quan estem pensant en platja i 
sol, li donem un altre ús perquè som molt més actius.

Packing Pro: Amb aquesta aplicació podràs fer la maleta com 
un professional d’elit. Disposa d’una llista de suggeriments de 
800 articles de viatge als quals podràs afegir elements, per-

met fer maletes ‘virtuals’, marcar els articles que ja tenim dins i 
quins en queden fora, així com compartir les llistes.

Word Lens: Tradueix textos en temps real mitjançant la càmera 
del mòbil. Només hem de seleccionar l’idioma, apuntar la càme-
ra cap al cartell i llestos!

iPlaya: El litoral espanyol té més de 2.000 platges. Però, les 
coneixem totes? Amb aquesta aplicació coneixerem fins al més 
mínim detall d’elles: composició, tipus de sorra, accessos, apar-
caments...

Kolobee: Aquesta app de firma espanyola s’ha convertit en una 
de les guies turístiques referents. Funciona apropant el mòbil a 
menys de 200 metres del punt d’interès i ja s’encarregarà Kolo-
bee d’enviar una notificació.

Tatchi: És una interessant aplicació mòbil de proximitat que tro-
ba a través d’un radar a persones a Facebook, als contactes de 
les agendes del mòbil i a persones amb gustos afins i pròximes 
físicament. Es beneficia de la geolocalització per ampliar les 
possibilitats d’oci i crear nous vincles d’amistat.

NOVES EINES
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L’as que amaga Mark Zuckerberg per 
reflotar Facebook Live

Mark Zuckerberg no està preocupat. Fa una mica més d’un any, 
Periscope el ‘petaba’ amb el seu streaming de vídeo en directe 
i Twitter es va afanyar a comprar-lo. La xarxa de l’ocellet va 
aconseguir aixecar el vol i ha experimentat un lleuger creixe-
ment. Zuckerberg estava convençut que el real time era el futur 
(i ja el present) i va llançar Facebook Live. Aquesta és la seva 
gran aposta, però encara no l’ha aconseguit arrencar. Cal tenir 
en compte que implementar qualsevol novetat a una massa crí-
tica superior als 1.600 milions d’usuaris no ha de ser fàcil. 

Per això, el geni nord-americà ha optat per tirar de la bitlletera. 
Segons afirma el Wall Street Journal, Zuzkerberg hauria tancat 

diferents acords amb 140 mitjans de comunicació i amb algu-
nes de les majors celebrities dels Estats Units. La xifra rondaria 
els 50 milions de dòlars, una suma gens menyspreable amb 
la qual el CEO de Facebook pretén reflotar Facebook Live. La 
consigna de Mark Zuckerberg és clara: “Heu de crear contin-
guts de vídeo en directe a través de la meva plataforma”.

Tot plegat vol dir que Mark Zuckerberg no pensa cedir davant la 
potent irrupció de snapchat i els seus vídeos en directe ni, per des-
comptat, davant Periscope. La seva gran arma és el seu enorme 
capital i la seva infinita xarxa de influencers. (de Kopy Bcn)

L’iPhone recorda tots els llocs on hem 
estat

La geolocalització dels 
smartphones permet donar 
informació concreta sobre 
trajectes habituals alhora 
que genera una anguniosa 
sensació d’exposició absoluta a tothom. El sistema de l’iPhone 
va guardant de manera periòdica informació dels llocs que es 
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visiten més assíduament per tal d’oferir informació de trànsit i 
temps prevists d’arribada. El més sorprenent d’aquesta infor-
mació és que el dispositiu és capaç d’obtenir-la encara que no 
disposi de cobertura GPS, perquè la recopila a partir de la trian-
gulació d’antenes de telefonia.

I el que és encara més interessant, aquestes dades històriques 
es poden consultar fàcilment si teniu accés físic al telèfon. Això 
vol dir que, a la pràctica, podeu saber on era la vostra parella 
ahir a la nit. El procés és força simple:

1. Obriu la Configuració del sistema
2. Accediu a l’apartat de Privacitat.
3. Entreu a l’opció de Localització.
4. En la següent pantalla, a la part inferior, entreu en la secció 
Serveis del sistema.
5. I altre cop a la part inferior a l’apartat Ubicacions freqüents.

Ja ho tenim. Aquí l’iPhone mostrarà en un mapa i una llista les 
darreres ubicacions més visitades. Però encara podeu filar més 
prim: si entreu en una d’elles, ampliareu el detall i si seguiu en-
trant, arribareu a veure en quins dies i hores el dispositiu hi va 
anar. Podeu obtenir una amplia informació en l’article de Quico 

Domingo per a Via Empresa que es pot llegir CLICANT AQUÍ   
(de Via Empresa)

Facebook introdueix respostes 
ràpides al Messenger

Facebook ha fet públiques les noves característiques de la seva 
plataforma de missatgeria, que ara donarà noves funcionalitats 
als seus robots d’assistència (bots). Per exemple, l’anomenada 
‘Quick Replies’ (‘respostes ràpides’), que agilitarà les converses 
entre els usuaris. Entre les altres novetats, la plataforma donarà 
la possibilitat d’enllaçar comptes diferents als clients de Mes-
senger. L’aplicació permetrà tant puntuar els robots com man-
tenir contacte amb els desenvolupadors (feedback). I, a més, 
les respostes ràpides compten amb deu botons que faciliten la 
interactuació amb el bot.

Així mateix, oferirà la possibilitat d’una navegació persistent 
des de la finestra mateix. Finalment, els robots d’assistència, 
a més d’arxius, podran enviar GIF, vídeos i àudios, com ha ex-
plicat la companyia en un comunicat al seu bloc. (de Vilaweb)
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Els mitjans de comunicació no 
conversen amb els seus públics en les 
xarxes socials 
Per Servimedia

Segons l’estudi “Els Mitjans i el seu públic: Les xarxes socials 
propicien el diàleg?”, elaborat per Servimedia i Estudio de Co-
municación, l’única interacció que s’ha evidenciat entre els mi-
tjans i els seus seguidors en xarxes socials són aclariments 
puntuals, sense polèmiques o debats. La presència en xarxes 
dels Mitjans de Comunicació és pràcticament total: el 100% 
està a Twitter i el 95.6% al Facebook. L’estudi no ha evidenciat 
que el tipus de mitjà sigui influent en el nombre de seguidors a 
les xarxes socials, sinó que aquesta quantitat dependria més 
de l’activitat projectada en aquestes plataformes. El 73% dels 
periodistes dels mitjans analitzats que disposen d’un compte a 
Twitter usen el seu perfil per a fins personals, no professionals.

Estudi de Comunicació i l’agència de notícies Servimedia han 
fet públic un estudi sobre l’ús de les xarxes socials per part dels 
principals Mitjans de Comunicació a Espanya titulat “Els Mitjans i 
el seu públic: les xarxes socials propicien el diàleg?”. La presen-
tació de l’estudi es va dur a terme durant la jornada inaugural del 
curs d’estiu, dirigit per Servimedia i impartit a la Universitat Rei 
Joan Carles de Madrid, “Periodistes en xarxa: els canals canvien 
però la informació roman”.

El treball, que va tenir com a finalitat descobrir si els mitjans utilitzen 
les seves xarxes socials com a canals per a generar el diàleg amb 
els seus públics, es va basar en una anàlisi quantitativa i qualitativa 
dels comptes a Facebook, Twitter, YouTube i Instagram dels 45 prin-
cipals mitjans, segons les seves audiències, tant de premsa (impre-
sa i online), com de televisió, ràdio i agències de notícies. Per als au-
tors de l’estudi, no s’han trobat evidències que els mitjans usen els 
seus perfils o comptes a les principals xarxes socials amb l’objectiu 
de dialogar o debatre amb el seu públic, sinó que més aviat utilitzen 
aquestes plataformes online com “quioscos” digitals on promocionar 
les seves notícies i poder així arribar a una audiència més gran.

El nombre de mitjans que responen a comentaris dels seus usua-
ris en les xarxes és mínim i, quan ho fan, generalment és per 
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aclarir dubtes molt puntuals dels usuaris, fent cas omís a críti-
ques, comentaris negatius o provocacions i promoció de debats. 
Tot i la poca interacció amb els seguidors, sí que existeix un alt 
grau de presència i activitat a les xarxes. El 100% dels mitjans 
estudiats són presents a Twitter i el 95.6% disposen d’un compte 
oficial a Facebook. Instagram, en tot cas, és una plataforma que 
encara no aconsegueix posicionar-se entre els Mitjans de Comu-
nicació, ja que únicament el 27% d’aquests la utilitzen.

Pel que fa a la popularitat en xarxes socials, els mitjans de prem-
sa impresa solen ser els que disposen d’un major nombre de se-
guidors, sent l’esportiu Marca qui lidera aquest sector amb més 
de 4 milions de seguidors a Twitter. D’altra banda, en el camp de 
la ràdio, la popularitat pel que fa al nombre d’oients d’aquests 
mitjans no guarda relació amb el seu nombre de seguidors, com 
en el cas de la Cadena Cope, en què el nombre de seguidors 
és més de deu vegades inferior al d’oients mitjans diaris. En ge-
neral, el tipus o les característiques del mitjà no influeixen en el 
nombre de seguidors, sinó que això rau en l’esforç que cadascú 
posa en la implementació i activitat dels seus perfils socials.

L’estudi es fixa també en l’actuació a Twitter dels principals pe-
riodistes de cada mitjà per determinar quin ús fan d’aquesta 

xarxa -professional o personal-. La conclusió és que un 73% 
dels que tenen perfil en aquesta xarxa de microblogging ho fan 
amb fins personals aliens a l’empresa per la qual treballen.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC tenen accés a l’informe “Los Me-
dios y su público: ¿las redes sociales propician el diálogo?”, ela-
borat per Estudio de Comunicación y Servimedia. CLICAR AQUÍ  

Gas Natural Fenosa, CaixaBank, Alsa i 
Toyota, vencedors dels III Premis DEC

Gas Natural Fenosa, CaixaBank, Alsa i Toyota han estat les 
protagonistes dels III Premis DEC de l’Associació per al Des-
envolupament de l’Experiència de Client. Aquestes empreses 
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han estat reconegudes per proporcionar una experiència de 
client completa, on qüestions com la facilitat en el procés de 
devolució i l’atenció al comprador resulten fonamentals. Toyota 
ha obtingut el premi a la Millor Marca en Experiència de Client; 
Gas Natural Fenosa s’ha endut el premi a la Millor Estratègia en 
Experiència de Client; CaixaBank ha recollit el guardó al Millor 
Customer Journey i Alsa el reconeixement a la millor Iniciativa 
d’Empleats. Finalment, també s’ha lliurat el premi al Ceo de 
l’any en aquesta disciplina, que ha recaigut en Javier Cuesta, 
president i CEO de Correus.

Agustín Martín, president de Toyota Espanya, ha explicat que la 
filosofia de la marca passa perquè l’experiència de client sigui 
un camí i no una meta; una opinió que comparteix Cristina Ló-
pez, responsable d’Experiència de Client a Gas Natural, que ha 
manifestat la necessitat de centrar l’estratègia de la empreses 
en el client. Per la seva banda, Marta Fina, directora d’àrea de 
qualitat i experiència de client de CaixaBank, ha destacat la 
importància de posar el focus en el client, escoltar i comprendre 
les seves necessitats per impulsar la satisfacció i la recoma-
nació; mentre que Albert Sabaté, director de màrqueting de la 
cadena d’oficines de CaixaBank, ha ressaltat com el projecte de 
les oficines A i Store ha suposat una transformació de l’oficina 

bancària fins a generar una experiència de marca. (Foto: El Pu-
blicista) (d’AEC)

Preparatius per a la Diada de les 
Telecomunicacions

El 29 de setembre de 2016 tindrà lloc la 15a edició de la Diada 
de les Telecomunicacions de Catalunya, que aquest any s’ha 
centrat en “Oportunitats i impactes de la transformació digital: 
Quins són els límits?” Els interessats tindran l’oportunitat de 
gaudir de forma gratuïta de vuit taules de debat on reconeguts 
professionals i gurus de la transformació digital aportaran la 
seva visió del seus impactes en la ciberseguretat, robòtica, rela-
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cions personals, l’oci, l’educació la indústria 4.0, entre d’altres. 
A més, en el coffee break, es podrà aprofitar per relacionar-se 
amb la resta d’assistents. 

Cal destacar, a banda dels experts que tindran protagonisme 
amb les seves ponències,  la participació de l’expresident de 
la Generalitat, Artur Mas, que s’encarregarà de la conferència 
inaugural. Tanmateix, aquest any es compta amb la participació 
de TICJOBS i el Servei EURES del SOC, que s’encarregaran 
de difondre els seus processos de selecció, millorar el currícu-
lum i realitzar entrevistes personals als candidats interessats 
durant el desenvolupament de la Diada de les Telecomunica-
cions de Catalunya. 

Es pot piular a Twitter amb el hashtag #diadatelecos16 per de-
manar a quina taula es vol assistir. L’any passat va arribar a 
ser trending topic a Barcelona i aquest any esperen aconseguir 
novament aquesta fita. La inscripció és gratuïta. Es pot consul-
tar el programa CLICANT AQUÍ  (d’Àmbit d’Estratègia i Comu-
nicació)

Samuel Aranda rep el premi Ernest 
Udina 2016

 

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Trans-
parència de la Generalitat de Catalunya, Raül Romeva va fer 
entrega divendres passat del Premi Ernest Udina a la Trajectòria 
Europeista 2016 al fotògraf català Samuel Aranda. L’alcaldessa 
de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, va lliurar la Men-
ció honorífica a la fotògrafa russa Victoria Ivleva, que va ser 
recollida pel seu fill. L’acte del lliurament d’aquest guardó pe-
riodístic, que atorga anualment l’Associació de Periodistes Eu-
ropeus de Catalunya (APEC), es va fer a l’Aula Europa, seu de 
la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Aranda, 
nascut a Santa Coloma de Gramenet el 1979 i col·laborador 
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habitual de The New York Times, ha rebut importants reconei-
xements pel seu treball sobre la crisi dels refugiats: el Premi Or-
tega i Gasset de Periodisme d’enguany, el Premi de Periodisme 
del Parlament Europeu i el World Press Photo el 2011.
El conseller Romeva va destacar la importància del treball dels 
fotoperiodistes, dient: “primer han de ser al lloc on passen les 
coses i després saber quan prémer el disparador de la càmera; 
dos decisions bàsicament morals”.

El Premi Ernest Udina, que recorda el periodista català funda-
dor d’aquesta institució, compleix ja la seva XI edició i ha volgut 
aquest any, a través dels guardonats, rendir, d’una banda, un 
homenatge particular a l’ofici del fotoperiodisme i la seva im-
portància decisiva en els mitjans de comunicació, que sovint no 
es valora prou, i de l’altra posar el focus de l’europeisme més 
enllà del que succeeix a Brussel·les, concretament a les fron-
teres d’Europa on ara tenen lloc els esdeveniments que mar-
caran el camí de la construcció europea. (Foto: AEC) (d’Àmbit 
d’Estratègia i Comunicació)

Els periodistes tarragonins premien 
Toni Orensanz

La junta de la demarcació de Tarragona del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya ha decidit guardonar amb la Petxina Daura-
da la trajectòria del periodista, dramaturg i escriptor Toni Oren-
sanz. El guardó es lliurava ahir, dijous, en el marc de la 24a 
edició de la Festa de les Petxines de la Informació. Durant la 
vetllada, els professionals tarragonins també atorguen la Petxi-
na Oberta, que premia aquelles fonts d’informació que faciliten 
la feina dels periodistes, i la Petxina Tancada, que dóna un toc 
d’atenció a aquelles que la dificulten.

Toni Orensanz (Falset, 1970), que a principis d’any va publicar 
el llibre El nazi de Siurana, al llarg de la seva trajectòria ha 
col·laborat a nombrosos mitjans, com La Vanguardia, La Veu de 
l’Ebre, Cadena SER, TV3, Avui, El Mundo, Nou Diari o Desco-
brir Catalunya. També ha estat guionista d’El Terrat i codirector 
del programa Cops de geni per a la Xarxa de Televisions Lo-
cals. Orensanz també ha col·laborat amb diverses productores 
audiovisuals i ha publicat una quinzena d’obres literàries. (de 
CPC)
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Convocat el Premi Barnils 
d’Investigació

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha convocat, per segon 
any consecutiu, el recuperat Premi Ramon Barnils de Perio-
disme d’Investigació el qual té l’objectiu de promoure aquest 
tipus de periodisme i guardonar reportatges d’investigació que 
tractin qüestions i problemàtiques que ocorren o tenen un im-
pacte sobre el nostre país. Va dirigit a periodistes i estudiants 
de periodisme i està dotat amb un premi de 700 euros per a 
obra publicada en format escrit, sonor o audiovisual; i un premi 
de 1.300 euros a una obra inèdita en format escrit. El guardó 
també implica la publicació del reportatge al diari Ara. El termini 
màxim de presentació d’originals s’acaba el 3 de novembre de 
2016. (d’AEC)
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”La premsa ha de servir per ‘lligar 
caps’. Si no, per a què se la necessita 
si tenim smartphones?”
Per Luis García Casas / Eco Inteligencia

No està de més recordar els 
versos de Campoamor: “En 
aquest món traïdor / res és 
veritat ni és mentida / tot és 
segons el color / del cristall 
amb què es mira”. Si la prem-
sa vol seguir sent aquest vi-

dre amb què es mira al món, ha de adaptar-se a un en què hi 
ha moltes altres finestres a la informació i moltes noves tecno-
logies per acostar-s’hi. Però sense oblidar els seus valors de 
sempre. Com la transparència.

Els periodistes han de “lligar caps”, va dir l’economista i ana-
lista costa-riquenya Christiana Figueras, encarregada de tan-
car el cicle de conferències del Global Media Forum, clausu-
rat la setmana passada. Si no, es pregunta retòricament, per 

a què els necessita el públic en un món tan interconnectat, en 
el qual hi ha els smartphones? La secretària executiva de la 
Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic va 
destacar que la premsa té la possibilitat de, aprofitant les notí-
cies d’actualitat, explicar i aprofundir en les ramificacions i im-
plicacions d’aquestes informacions i de connectar i explicar els 
temes. Una cosa que no sempre es fa bé en parlar del Canvi 
Climàtic, per exemple. 

Mai es va informar tant sobre un esdeveniment organitzat per 
Nacions Unides com sobre la Cimera de París, un esdeveni-
ment històric, va dir, de rellevància mundial. No obstant això, 
es va queixar que la premsa redueixi el seu treball al que va 
dir aquest o aquell representant polític. Al costat de les con-
ferències per formar els periodistes en temes complexos com 
la descarbonització, que no van faltar en el programa altres per 
seguir discutint, com deia el lema del congrés, sobre “mitjans, 
llibertat, valors”. 

Com va recordar el ministre alemany de Cooperació i Desen-
volupament, sis de cada set persones viuen en un país sense 
garanties per a l’accés a una premsa lliure. Gairebé al mateix 
temps arribava des de l’altre costat del món, des de Cartagena 
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d’Índies, on se celebrava el World Editors Forum, els cinc prin-
cipis que els periodistes han de respectar, segons els propis 
editors de mitjans, per recuperar la confiança del públic. El cu-
riós és que són els mateixos valors que sempre ha defensat el 
periodisme de qualitat. No obstant això, aquesta reelaboració 
constant dels valors mostra la crisi d’identitat que travessa la 
premsa, en un món en el qual, si no fa bé la seva feina, pot ser 
substituïda simplement per un smartphone. 

No obstant, el més interessant per nosaltres són aspectes pràc-
tics i purament tècnics tractats durant tot el cicle de conferèn-
cies. Com la guia ràpida de verificació de comptes de twitter i 
de contingut generat pels usuaris que, en tot just una hora, van 
desplegar el dos responsables del departament de Projectes 
d’Innovació de DW. O com utilitzar “eines de Big Data per perio-
disme: navegant el contingut amb uns pocs clics”, com resava 
el títol d’una altra de les conferències. O la realitat virtual per a 
narracions periodístiques. O els usos periodístics de l’aplicació 
Snapchat. 

Especialment interessant resulta el projecte de recerca desen-
volupat en col·laboració amb la BBC per crear una eina au-
tomàtica de catalogació de vídeos en plataformes multi llenguat-

ge, de la qual probablement parlem més endavant. El sistema 
utilitza anàlisi facial per identificar les persones que apareixen 
al vídeo, anàlisi de les veus també en el mateix sentit, trans-
cripció i traducció automàtica, identificació d’objectes i llocs... 
tot això perquè el periodista trobi ràpidament en grans masses 
de vídeo exactament les imatges que vol per al seu reportatge. 

La premsa ha d’aprendre a utilitzar totes aquestes eines per-
què el públic no senti que se’l pot substituir simplement per 
un smartphone amb connexió a les xarxes socials. Treure el 
màxim partit a tot el que ens ofereixen les noves tecnologies 
per seguir aplicant els mateixos valors que ha defensat sempre 
el periodisme de qualitat serà la clau perquè el públic senti que 
la premsa continua sent necessària per mantenir-se informat 
del que passa al món. Per a buscar explicacions al que suc-
ceeix. Per ajudar a “lligar caps”.
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La publicitat deixarà de finançar al 
periodisme
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

Al Festival Internacional de la Publicitat celebrat recentment a Ca-
nes s’ha vist amb preocupació tot un seguit de canvis que supo-
saran una mutació pràcticament total del sector. Caldrà assumir 
que el periodisme, particularment els continguts de qualitat i el 
periodisme d’investigació, deixaran de ser gradualment finançats 
per la publicitat, com ha vingut sent al llarg dels últims 150 anys.

D’una banda, el duopoli hegemònic de Facebook i Google és 
aclaparador: entre els dos van representar el 75% de totes les 
despeses de publicitat en línia l’any passat, segons l’informe de 

Tendències d’Internet publicat per Mary Meeker. Als EUA la ten-
dència és encara més fort: 85 centaus de cada dòlar gastat en 
publicitat digital se’n va anar a les dues empreses esmentades 
en el primer trimestre d’aquest any. Els directius de premsa es-
tan començant a reaccionar creant organismes únics que aglu-
tinen la venda d’anuncis. Hi ha negociacions en aquest sentit 
al Regne Unit i també hi ha hagut discussions similars a Canes 
per crear un altre organisme que aglutini també la publicitat en 
televisió.

La tecnologia està proporcionant un punt d’inflexió que ens per-
met fàcilment lliurar-nos de la publicitat repetitiva i invasiva, que 
hem suportat estoicament com un mal menor. Una significativa 
enquesta duta a terme per Netflix ha donat un resultat molt des-
tacat pels experts: el 90% dels clients de Netflix declaren que 
estan disposats a pagar una mica més pel servei i no haver de 
visionar la publicitat.

Els bloquejadors d’anuncis s’estan convertint en una obsessió 
per als editors. Segons l’Institut Reuters, el bloqueig d’anuncis 
se situa en aquests moments entre el mínim del 10% al Japó al 
38% a Polònia. S’està fent evident que una vegada que el públic 
instal·la els bloquejadors, rarament tornen sobre els seus pas-
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sos per acceptar de bell nou la publicitat. El bloqueig d’anuncis 
està creixent amb força a la regió d’Àsia-Pacífic. Aquesta va ser 
la conclusió més destacada del seminari ofert per Johnny Ryan, 
cap dels ecosistemes de PageFair, sobre l’estat del bloqueig 
d’anuncis en tota la indústria dels mitjans. Les companyies de 
mòbils estan començant a incrustar els bloquejadors d’anuncis 
a nivell de xarxa. Així ho ha fet la xarxa del Carib Digicel. Tam-
bé creix el bloqueig a nivell de dispositiu, com ara ho està fent 
ASUS. Però a més es bloquegen els anuncis a nivell de nave-
gador. Ryan va citar l’èxit del navegador UC.

Un dels més grans editors del món, l’alemany Axel Springer, 
manté una dura batalla contra els bloquejadors. Va demandar 
als tribunals l’any passat a Adblock Plus, però va perdre el cas i 
va decidir apel·lar. Fa pocs dies ha tornat a perdre. No obstant 
això, la sentència obliga a Adblock Plus a col·locar als mitjans 
d’Axel Springer en una llista blanca de manera gratuïta. Quatre 
empreses de mitjans de comunicació alemanyes han demandat 
també a Adblock Plus.

També el model d’agència de publicitat tradicional està sent for-
tament pertorbat, segons s’ha posat de relleu a Canes. “El pro-
cés creatiu de la publicitat està sent volat”, ha dit Jim Stengel, 

exdirector mundial de màrqueting de Procter & Gamble, el més 
gran anunciant del món. La indústria de la publicitat pateix un 
fenomen de desintermediació. S’està orientant cap a anuncis 
basats en dades per arribar al que s’ha anomenat “personalit-
zació en massa”.

Ho ha dit de manera clara el director del centre Knight per al 
Periodisme de les Amèriques, Rosental Alves: “La publicitat 
deixarà de pagar el compte dels mitjans de comunicació”. S’ha 
de “mantenir la calma i ser disruptor en el negoci editorial”, va 
dir Rosental Alves en el seu discurs al SIP Connect 2016.
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Cal estar boig per llançar productes 
impresos avui? Aquesta és la teràpia 
del doctor Mario García
Per Ava Bradley & Ingrid Cobben / Wan-Ifra

 
Quin rol compleix un mitjà imprès en l’era digital? L’era digital 
i les seves possibilitats de publicació obren noves oportunitats 
de publicació de més històries i continguts, no menys.

“Sempre dic que... farem teràpia sobre impressió”, diu Mario Gar-
cía, l’equip dóna suport de consultoria a grups de mitjans replan-
tejant el paper i el futur dels productes impresos. La seva filosofia: 

el contingut ha de ser adaptat a través de múltiples plataformes 
per encaixar dins el “quintet dels mitjans de comunicació” des del 
rellotge intel·ligent, telèfon, tauleta, línia fins a arribar a l’imprès.

Mario Garcia és una de les veus més respectades a tot el món 
quan es parla de redisseny de diaris. Des de fa uns anys aquest ve-
terà periodista-dissenyador està també especialitzat en millorar la 
presència a Internet de diaris i revistes. A través de la seva empre-
sa, amb seu a Miami, García Media ha treballat en un nou producte 
imprès per al diari holandès, De Telegraaf, que al costat del seu 
editor en cap, Paul Jansen, van posar en marxa als Països Baixos 
el passat 21 de maig. El renovat suplement d’estil de vida i cap de 
setmana va fer el seu debut en un mercat inestable. No obstant 
això Mario García diu que no és una bogeria llançar un nou produc-
te imprès en aquests temps, que és només qüestió d’aconseguir 
donar-li al format imprès el lloc adequat en el quintet de mitjans.

Per què llançar un producte imprès quan la circulació està 
en declivi?
Una gran quantitat de persones afirmen que l’edició impresa 
està morta. Però hi ha un paper per a l’imprès com a part del 
quintet dels mitjans i potser la seva funció no ja no sigui donar 
les notícies d’última hora però es pot utilitzar per imprimir una 
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gran quantitat d’altres històries. De Telegraaf té una presència 
molt activa en les notícies digitals, però al mateix temps el seu 
producte imprès de caps de setmana és un dels més popu-
lars. Una gran quantitat dels seus lectors gaudeixen asseguts 
i llegint el diari sense interrupcions. És el que moltes persones 
defineixen com el luxe del paper - pel fet de no estar connectat-. 
Però no es pot idealitzar l’edició impresa -si ho fas, moriràs amb 
l’edició impresa-. Cal posar l’ imprès en el context del nou. En 
aquest sentit, els millors diaris impresos viuran per sempre. Un 
cop dit això, crec que molts d’ells no viuran de dilluns a diven-
dres. Els diari impresos seran de cap de setmana.

És per això que De Telegraaf i molts dels clients amb els quals 
treballem estan reforçant el producte de cap de setmana. Crec 
que hi ha un gran futur per al diari imprès de cap de setma-
na, que és una combinació de llibre, revista i pel·lícula docu-
mental... que et porta a aprofundir en llocs als quals no tens el 
temps per anar de dilluns a divendres. 

Quin paper juga el contingut original en l’èxit de les edi-
cions impreses?
Crec que cal tenir alguns elements de contingut original en 
l’edició impresa. El que el director d’un diari de cap de setmana 

diu al lector és “Sé que vostè ja sap sobre això, però vaig a 
explicar-li més.” I al mateix temps, Què més pot buscar el lector 
per començar la seva setmana de molta feina?

Un diari imprès ha d’arribar a ser 
essencial i ha d’arribar a ser ne-
cessari en la vida dels seus lec-
tors. Al final anem a, irònicament, 
començar a veure productes simi-
lars als del segle 19, en els quals 
fins i tot es publicarà literatura o 

les novel·les dels millors escriptors o els primers capítols en un diari.

Encara hi ha editors que tanquen les seves edicions impreses a la 
una del matí per obtenir els resultats més recents dels esports. Creu 
que les persones que segueixen aquests partits de futbol estan es-
perant al diari de demà per saber qui va guanyar? No podem tenir 
editors que estan saltant per la notícia. El diari ha de ser una plata-
forma molt relaxada i per a això requerirà un nou tipus de mentalitat.

Com poden els diaris i editors adoptar aquesta nova mentalitat?
Tot i que se’m coneix com un dissenyador, el que faig en aquests 
dies és una combinació de disseny i teràpia. Fem tallers on 
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realment es crea una situació, com un simulacre d’incendi, i 
ens preguntem: “Si hi ha un incendi a l’edifici com sortiré?” Així 
que és el mateix per a les notícies i has de trobar la manera que 
cada plataforma estigui informant.

Quan vaig anar a l’escola de periodisme, la regla del joc era 
“assumeix que el lector no sap”. Ara li diem als estudiants que el 
lector sap més que tu. Si vostè té damunt el periodisme ciutadà, 
com pot esperar-se a imprimir 16 hores més tard, per recapitu-
lar aquesta notícia? No es pot crear un diari per a les persones 
que no estan connectades. Has de fer-ho per a les persones 
que estan connectades.
Hi ha un mite que la gent de la meva edat (69) no estan connec-
tats, però ho estan. Els meus amics, alguns que estan en els 
seus 70, prefereixen llegir en l’iPad, ja que poden engrandir el 
text. La idea que som una generació de persones que esperen 
pel diari The New York Times de demà per llegir, ja no existeix. 
Al metro o l’autobús a l’aeroport, no veuen a persones de la 
meva edat amb tauletes i telèfons davant d’ells? I tant que sí, 
però els editors no ho veuen d’aquesta manera.

D’aquí a deu anys, molts dels editors que avui tenen 55 anys es 
retiraran i durant aquest període tindran l’elefant a la sala de lle-

gat. Alguns editors creuen que no és notícia fins que apareix en 
lletra impresa, però estem començant a veure que desaparei-
xen. Els meus clients estan molt preparats per saltar, alguns no 
infeliçment, però s’adonen que el tren ja ha sortit de l’estació.

Com s’ha d’incorporar l’enfocament multiplataforma en la 
redacció?
Els periodistes han d’aprendre a promocionar les seves his-
tòries en els mitjans socials. En el meu curs de la Universitat 
de Columbia, anomenat “Disseny i narrativa multiplataforma”, 
em sento orgullós de crear editors que pensen en termes de 
que cada plataforma serveix a un propòsit diferent, i no que una 
s’adapti a tot. En algunes publicacions, escriuen una història i 
la insereixen en totes les plataformes.

Tots parlem de la desaparició de les edicions impreses, però la 
home d’un lloc digital és la que probablement travessi un temps 
encara més difícil. Ningú entra a través de la pàgina principal. 
Un gran percentatge llegeix els articles a través dels mitjans so-
cials. És com dissenyar la part davantera de casa i que tothom 
entri per la porta de la cuina i això és el que està succeint als 
diaris.
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Fil a l’agulla?
Certament. És hora d’abordar aquesta evolució on la pàgina 
d’inici ja no és tan important. L’important és com arribar a lle-
gir el segon article. Així que quan dissenyem aquestes pàgines 
web la pàgina de l’article es torna molt important. Necessites 
vendre tres articles més, per exemple els articles més vistos 
fins ara o els cinc articles més enviats per correu electrònic i la 
publicitat. La pàgina de l’article s’està convertint en la pàgina 
principal i en aquest sentit tens 1.000 pàgines principals al dia. 
Això dóna vertigen, però és el canvi i l’evolució que vénen.
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La publicitat a Internet mòbil superarà 
a la del PC en 2017
Per Control - CTRL
 

El mòbil superarà al PC per convertir-se en el principal mitjà 
publicitari d’Internet en 2017, un any abans del que Zenith havia 
previst. La pantalla tradicional s’estanca i la Xina s’alça com el 
mercat mòbil pioner a desenvolupaments. Y què passa amb el 
Brexit?

Segons el nou informe de Zenith publicat sobre les previsions 
de la inversió publicitària, els anunciants de tot el món invertiran 
99.300.000.000 de dòlars en publicitat a internet mòbil en 2017, 

en comparació amb els 97,4 mil milions de dòlars de la publici-
tat a internet per a PC.

En l’informe de desembre pronosticaven que la publicitat a inter-
net mòbil superaria a la dels PC el 2018, però el ràpid desenvo-
lupament del mercat de la publicitat mòbil des de llavors ha fet 
que s’avanci aquesta predicció un any. La publicitat mòbil està 
creixent a un ritme ferotge: va créixer un 95% el 2015, i es preveu 
un 46% de creixement en 2016, seguit d’un creixement del 29% 
tant el 2017 i el 2018. i és que el mòbil ja és el principal dispositiu 
a l’hora de consultar Internet. El mercat publicitari s’està acostant 
al consumidor en tant que els anunciants determinen la millor 
manera de comunicar-se utilitzant l’internet mòbil.

L’accés a Internet per a PC es contrau
Va aconseguir el seu màxim en 2014 amb 98.900.000.000 de 
dòlars i es va contraure un 0,2% el 2015 (98.700.000.000 $) 
quan els anunciants van començar a invertir els seus pressu-
postos en mobile. La publicitat per a PC caurà durant el que 
queda del període contemplat: un 0,9% el 2016, un 0,4% el 
2017 i un 0,6% en 2018. Es creu que aquesta inversió publici-
tària arribarà als 91,5 mil milions de dòlars el 2018, i represen-
tarà un 42% de tota la publicitat a internet, i la mòbil un 58%.
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Xina és el mercat mòbil pioner, seguit del Regne Unit
Xina és el líder en el mercat publicitari mòbil, sent pioner en des-
envolupaments que més tard es difondran a la resta del món. La 
publicitat mòbil és ja la forma predominant de publicitat a Internet 
i representarà el 56% de la inversió publicitària en aquest país 
aquest any i el 78% el 2018, superant a qualsevol altre país del 
món. A tot el mercat publicitari, la publicitat mòbil enguany repre-
sentarà el 29%, moment en el qual superarà a la televisió per 
esdevenir el gran mitjà publicitari a la Xina, i un 47% el 2018. 
L’any que ve la Xina superarà als Estats Units per convertir-se 
en el més gran mercat publicitari mòbil: els anunciants xinesos 
invertiran 32.700.000.000 de dòlars en publicitat mòbil, mentre 
que els Estats Units n’invertiran 30.500.000.000.

El Regne Unit és el segon mercat publicitari mòbil més avançat. 
Aquest any serà l’altre únic mercat on el mòbil representi més 
de la meitat, amb un 51%, de la publicitat a internet i on la major 
part de la inversió publicitària es destina més a mobile que a 
qualsevol altre mitjà. La publicitat mòbil representarà aquest any 
un 28% de la inversió total en el Regne Unit, i un 39% en 2018.

A nivell global, la publicitat mòbil està, d’alguna manera, per da-
rrere de la televisió i romandrà així almenys durant els propers 

anys. En 2018 es creu que la inversió publicitària mòbil arribarà 
a ser de 127.800.000.000 de dòlars, en comparació de la de la 
televisió que serà de 192.200.000.000 de dòlars.

La pantalla tradicional està estancada
La publicitat en display tradicional (banners i formats similars) 
es contraurà un 3,1% aquest any, després d’haver crescut un 
8,6% en 2015. Tot i que s’estima que hi haurà una mica de crei-
xement en els dos pròxims anys, tot just serà suficient per re-
cuperar el terreny perdut aquest any. El creixement del display 
serà d’una mitjana del 0,3% a l’any entre 2015 i 2018, sense 
grans canvis. D’aquesta manera, el vídeo en línia i les xarxes 
socials serà les úniques fonts de creixement del display en els 
pròxims tres anys. Per sort, estan creixent ràpidament i vam 
pronosticar que la publicitat de vídeo en línia creixerà un 20,1% 
a l’any de mitjana entre 2015 i 2018, i les xarxes socials ho 
faran un 23,6%.

L’abrupta caiguda del display tradicional es deu a la ràpida tran-
sició a la publicitat mòbil. Els banners són molt menys efectius 
en mòbils que en PC, els usuaris creuen que són més intrusius, 
i és més probable que facin clic a aquests més per error que 
no pas pel seu disseny. El vídeo en línia, en canvi, s’està bene-
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ficiant de la creixent disponibilitat de contingut d’alta qualitat i 
de les millores en l’experiència de visualització mòbil, així com 
també millors pantalles i connexions més ràpides. Per a la ma-
joria de consumidors, consultar al mòbil les seves xarxes so-
cials és una cosa normal, un costum arrelat, i els anuncis en 
aquestes s’integren perfectament en les app dels seus mòbils.

Amenaça potencial al creixement europeu del Brexit
El Regne Unit ha votat no continuar dins la Unió Europea. A 
principis de mes Zenith va publicar una anàlisi dels danys que 
provocaria el sí a la sortida al mercat publicitari del Regne Unit. 
Es va descobrir que abandonar la Unió Europea (Brexit) li cos-
taria al Regne Unit 70 milions de lliures esterlines en el creixe-
ment de la inversió publicitària a l’any, arribant als mil milions en 
2030. El Brexit afegirà inseguretat en els negocis i els consumi-
dors de tot Europa, creant un risc de caigudes en tota la regió.
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Mitjans a la carta: la fragmentació i 
les noves pantalles transformen el 
consum dels mitjans de comunicació 
a Espanya
Per Jordi Bou / Canela PR

El consum de mitjans de comunicació a Espanya ha canviat ra-
dicalment en els últims anys. Els consumidors trien cada vega-
da més Internet davant de la televisió; la popularitat dels dispo-
sitius mòbils i les xarxes socials fomenta un consum de mitjans 
cada vegada més fragmentat i multipantalla; mentre s’imposa el 
contingut visual i generat pels usuaris, el qual incorporen fins i 
tot els mitjans més tradicionals.

Són les conclusions de l’estudi International Media Landscape 
Report, que analitza el panorama dels mitjans de comunicació 
en 24 països de 5 continents. L’estudi l’ha realitzat Canela PR 
juntament amb la xarxa d’agències de comunicació ECCO PR 
Network a la qual pertany, i s’ha basat en la comparació dels 
principals indicadors sobre el consum dels mitjans a cada país.

Espanya es manté en la mitjana dels altres mercats analitzats, 
si bé destaca en alguns aspectes, com la major penetració dels 
telèfons intel·ligents i de la xarxa social Twitter. També crida 
l’atenció l’escàs consum de premsa i ràdio comparat amb altres 
països.
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Internet amenaça amb superar la televisió
La televisió continua sent el mitjà de comunicació més popular, 
amb un consum diari del 88,50% de la població. No obstant 
això, Internet està escurçant distàncies amb rapidesa: 1 62,40% 
dels espanyols ho utilitza diàriament i és el mitjà dominant en 
algunes franges d’edat. Per exemple, el consum d’Internet dels 
adolescents espanyols entre 16 i 17 anys arriba al 93,3% i su-
pera el 82% de consum de televisió en aquesta franja d’edat, 
segons el panell de llars de la Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència (CNMC).

Espanya està en la mitjana dels 24 països pel que fa a penetra-
ció de televisió (propera al 90%). En canvi, pel que fa a la ràdio 
el consum és un dels més baixos d’Europa. Tot just el 60,40% 
de la població escolta la ràdio diàriament, enfront del 91% del 
Regne Unit o el 81,20% de França.

També destaquen pel seu baix percentatge les dades sobre 
premsa escrita: el consum de diaris a Espanya és el tercer més 
escàs dels 24 països analitzats (29,10%). Això vol dir que amb 
prou feines 1 de cada 3 espanyols llegeix diaris cada dia, en-
front del 49,90% d’Alemanya o el 40% del Regne Unit. En canvi, 
les revistes impreses tenen més acceptació, 39,80% de lectors, 

xifra que ens apropa al nivell de consum en altres països com 
França (49%).

Un consum cada vegada més fragmentat i multipantalla
En tot just unes dècades, Espanya ha passat de ser un país 
amb un nombre reduït de cadenes de televisió i capçaleres de 
premsa que gaudien de grans audiències, a presentar un pano-
rama de consum de mitjans de comunicació cada vegada més 
fragmentat. Això es deu principalment a dos motius: l’auge dels 
mòbils (que supera la penetració d’Internet) i les xarxes socials.

Per exemple, mentre que en països com Alemanya l’ús d’Internet 
a les llars és superior al d’Espanya (86,78% enfront de 74,40%), 
al nostre país hi ha un percentatge més gran d’usuaris que te-
nen telèfons intel·ligents (58, 8% enfront de 81%). El mòbil és 
el principal dispositiu de connexió a internet per 9 de cada 10 
internautes i cada vegada és més habitual usar-lo per consumir 
mitjans de comunicació: el 53,5% dels internautes fa servir el 
mòbil per llegir diaris electrònics.

A través d’Internet, els usuaris tenen accés a una oferta de mi-
tjans molt més variada. Encara que al nostre país no hi ha un 
cens dels mitjans digitals, l’Associació Espanyola d’Editorials 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de Publicacions Periòdiques estima que hi ha prop de 3.000 
publicacions digitals actives a Internet, sense comptar blocs. A 
això s’afegeix el fet que cada vegada és més habitual que els 
internautes simultaniegin el consum de mitjans: per exemple, 
un 72% dels usuaris navega per Internet mentre veu la tele-
visió. El consum de mitjans a Espanya és cada vegada més 
multipantalla i es torna interactiu.

A aquest fet ha contribuït sens dubte l’auge de les xarxes so-
cials. Facebook a la majoria de països, però, a Espanya Twit-
ter és la segona xarxa social a la qual dediquem més temps, 
alguna cosa que ens diferencia de la mitjana dels 24 països. 
A més, destaca la importància de les xarxes socials basades 
en contingut visual, ja que Instagram i YouTube són la tercera i 
quarta xarxes socials més usades, cosa que no succeeix de la 
mateixa manera en la majoria de països de l’estudi.

Més contingut visual i generat per usuaris
El tipus de contingut que s’està imposant a Espanya és el 
visual. Això es reflecteix en el lideratge de la televisió i l’èxit 
d’Instagram i Youtube a Espanya. El vídeo és el contingut que 
més creix: d’acord amb el Consumer Barometer de Google, el 
71% dels usuaris d’Internet espanyols veuen vídeos en línia 

almenys una vegada a la setmana, xifra que augmenta fins a 
un 93% en el cas dels menors de 35 anys. Això explica per què 
cada vegada més mitjans de comunicació no visuals incorporen 
continguts de vídeo en línia o canals de televisió online.

 
Sovint, aquests mitjans animen els usuaris a contribuir enviant 
els seus propis vídeos, àudios i fins i tot creant blocs personals 
dins les seves xarxes. Un exemple de la creixent importància 
que adquireixen els continguts generats pels usuaris van ser 
els atemptats de París en 2015, que vam veure principalment a 
través dels vídeos gravats pels ciutadans amb els seus mòbils, i 
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no amb imatges pròpies produïdes pels mitjans de comunicació. 
No obstant això, aquest tipus de col·laboracions no són sempre 
degudament reconegudes: el 72% del contingut generat pels 
usuaris no s’acredita com a tal pels mitjans que el difonen.

El contingut generat pels usuaris també comença a compe-
tir amb els mitjans de comunicació professionals. Cada ve-
gada més usuaris fan servir les xarxes socials per informar 
d’esdeveniments que han viscut, pujar fotos i vídeos de fets 
noticiables, etc. Aquests continguts sovint es viralitzen i contri-
bueixen a augmentar la fragmentació dels mitjans.

Fitxa tècnica de l’estudi
L’estudi International Media Landscape Report va ser realitzat 
en 24 països: Espanya, Alemanya, Argentina, Austràlia, Àustria, 
Bèlgica, Brasil, Bulgària, Egipte, Estats Units, França, Hong 
Kong, Hongria, Índia, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Polònia , 
Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Sud-àfrica i 
Suïssa. Es basa en la informació recopilada per les agències de 
comunicació que formen part de ECCO International PR Net-
work a partir de fonts oficials de cada país. Les fonts usades 
per a Espanya són: Institut Nacional d’Estadística, Comscore, 
Fundació Telefónica, IAB Spain i InfoAdex.

Per gentilesa de Canela PR, els lectors d’El Butlletí de l’AMIC 
poden accedir a la part de l’estudi Media Landscape Report 
que dona informació sobre el panorama de mitjans a Espanya i 
Portugal. Només cal CLICAR AQUÍ 
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L’avantatge de ser premsa local
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor

Ben aviat es compliran quatre anys des que la prestigiosa re-
vista Wired va presentar una portada lapidària: el web és mort. 
Va generar un gran debat entre experts en línia, els quals van 
concloure que no és així, ja que el web és la base de tota es-
tratègia digital. Llavors, què passa amb el format paper, encara 
uns segles més antic?

Moltíssim s’ha escrit sobre aquest tema, des de Bill Gates va-
ticinant en els 90 que “en deu anys ningú llegirà diaris” fins al 
prestigiós The Economist amb l’article Qui va matar el diari en 
paper? (2006). No obstant això, els fatalistes no va semblar que 
tinguessin ni massa present ni futur.

La informació que difon la Federació d’Associacions d’Editors de 
Premsa, Revistes i Mitjans Digitals de Catalunya ens afirma que a 
casa nostra hi ha més de 500 publicacions d’informació general (de 
pagament o gratuïtes) i digitals. La immensa majoria són de cober-
tura comarcal i local, quasi totes de difusió setmanal, com a mínim.

La influència d’aquest tipus de mitjans és encara més latent en 
els estudis publicats tant per l’associació AMIC com per Premsa 
Comarcal. Els seus llibres blancs o informes irrebatibles (realit-
zats per universitats i professionals de gran prestigi) ens parlen 
de l’avantatge de ser local: un 39% dels entrevistats en aquests 
estudis diu llegir-los cada dia, a diferència del 22% que prefe-
reix diaris de cobertura nacional o estatal.

A més, s’atribueixen tres qualitats en què els periòdics comar-
cals i locals estan per sobre qualsevol altre format de mitjà 
de comunicació: representar la localitat, informar de la zona, i 
proximitat amb la comunitat. Bastant curiós aquest últim punt, 
normalment més atribuït a ràdios i televisions locals i/o comuni-
tàries i ara a les xarxes socials.

Més enllà de les enquestes i del contingut dels estudis, hi ha 
dos factors addicionals que enforteixen el compromís dels ha-
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bitants de la comarca amb la seva publicació local. El primer és 
la tradició; la majoria de la gent ha crescut al costat d’aquests 
mitjans i més d’algun té “gravades a foc” portades de fets his-
tòrics locals. I el segon és l’estil, sigui formal o no; la particular 
forma de lliurar les notícies també és un factor que permet en-
capritxar-se amb “el diari de la meva comuna”. Mireu sinó com 
se segueix una campanya electoral des de la premsa nacional 
o des de la local. Fàcil de veure-hi les diferències.

I si realment mor el paper en el futur? Els experts en branding 
poden adduir que el pes de la marca i la integració amb la co-
munitat faciliten un possible canvi de format. La clau és convi-
dar els lectors a fer junts cada pas, tal com es va fer amb les 
visites al lloc web del mitjà i s’està fent amb la creixent aparició 
d’aplicacions mòbils informatives i eines socials.

Sembla que amb això es compleix el presagi realitzat fa cent 
anys en un dels mitjans locals dels més antics del país (tinc es-
crit que era una publicació badalonina, potser El Eco de Bada-
lona) quan en la seva primera editorial va concloure: “La forma 
en què avui ens lliurem al públic no és definitiva. Variarà tan 
aviat com n’hàgim trobat una millor”.
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