
Construïm grans audiències

EL BUTLLETÍ de l’amic
Premsa, comunicació, publicitat i màrqueting

15/07/2016

n
ú

m
e

ro 188

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media

mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
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La Universitat Oberta alerta sobre la 
publicitat il·legal de blocaires
Per Núria Bigas Formatjé / UOC News

És correu brossa o opinió? Aquesta és la pregunta que es fan 
molts usuaris quan passegen pels perfils dels blocaires, ins-
tagramers, YouTubers, tuiters o personatges famosos. Porta 
aquestes ulleres de sol, vas veure aquesta jaqueta, condueix 
aquest cotxe, beu aquest refresc o viatja amb aquesta empresa 
perquè és la seva elecció personal o en realitat és publicitat 
encoberta? Anglaterra i Estats Units han posat en marxa una 
llei que prohibeix als influenciadors (influencers), persones amb 
una forta presència i reputació en les xarxes socials, promo-

cionar productes sense que indiquin al públic que, en realitat, 
estan fent publicitat d’aquests.

“La publicitat encoberta és una modalitat de publicitat enganyo-
sa, és il·lícita i està prohibida també, per la legislació estatal”, 
afirma Sandra Vilajoana, professora de Ciències de la Informa-
ció i de la Comunicació de la UOC. La regulació és clara: en 
cas que hi hagi un acord del qual es derivi una remuneració 
econòmica o “en espècies” entre la marca i l’influencer, aquest 
ho ha d’indicar amb l’etiqueta #ad o #promo. El debat sobre 
la independència dels influencers pot fer trontollar la bombolla 
que fins ara els permetia viure.

El 85% dels espanyols segueix a influencers a les xarxes socials 
per conèixer les seves experiències i opinions. Aquest tipus de 
publicitat és un recurs molt útil i eficient per a les marques, so-
bretot quan ensopeguen amb una audiència jove -la majoria 
són Millenials (39%) d’entre 18 i 31 anys- que no consumeix 
televisió i, per tant, tampoc publicitat tradicional. La publicitat 
mitjançant els influencers infringeix “el principi d’identificació”, 
explica Vilajoana: “El receptor dóna molta més credibilitat a una 
opinió d’un tercer, objectiva i no condicionada, que a un missat-
ge emès pel mateix anunciant”. I és que “les millors campanyes 
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comercials són les que no es venen com a tals, les opinions i 
valoracions de prescriptors com els influenciadors generen més 
credibilitat i més receptivitat que la publicitat”, afirma Elisenda 
Estanyol, professora dels Estudis de Ciències de la Informació 
i de la Comunicació de la UOC. I això, les marques ho saben.

Les marques arran d’aquesta relació obtenen més visibilitat i 
credibilitat, “els permet comunicar un determinat estil de vida 
associat amb la marca, uns valors, els ajuda a establir una co-
municació més fluida, empàtica, propera i emocional amb els 
consumidors”, afirma Gemma Segura, professora dels Estudis 
d’Economia i Empresa de la UOC. Segons un estudi, el 73% 
dels seguidors ha comprat un producte basat en una recoma-
nació d’un influencer.

Se’ls acaba el negoci?
Per Elisenda Estanyol, la resposta és que no, tot i que conside-
ra que a qui pot afectar més aquesta llei és als influencers, ja 
siguin instagramers, tuiters o YouTubers. Els famosos són els 
que resultaran menys afectats: “El públic està més acostumat 
a que els famosos es converteixin en ambaixadors de diferents 
marques i promocionin una gran quantitat de productes i no li 
sorprèn”. En canvi, “el públic crea una relació més directa amb 
l’influencer, aconsegueix un diàleg més sincer i més bidirec-
cional i es converteixen en veritables líders d’opinió a l’hora 
de marcar tendències”. De fet, el 71% dels espanyols que se-
gueix a influencers, els llegeix diàriament a les xarxes socials i 
el 29%, a més, comparteix les seves opinions. Caldrà veure si, 
a partir d’ara, comencen a perdre likes i influència.

Les xifres que es paguen són desorbitades: Cristiano Ronaldo 
va cobrar cent seixanta mil euros a canvi de la publicació d’un 
tuit per a una marca comercial; gairebé 2.000 euros per caràc-
ter. De què depèn la remuneració? El resultat a l’equació és 
senzill: “El nombre de seguidors de l’influencer, la freqüència de 
les publicacions i el nombre d’interaccions que aquestes gene-
ren”, explica Vilajoana. 
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Aquestes informacions publicitàries haurien d’identificar-se 
com a tals: “Tant si hi ha contraprestació econòmica com a re-
muneració en espècies, ambdues situacions estarien incloses 
en el concepte de contraprestació”. En cas que no s’indiqués 
que és un missatge publicitari, “s’estaria cometent una infrac-
ció”, adverteix l’experta; “Existeix legislació al respecte, la Llei 
general de publicitat, la Llei de competència deslleial i la Llei de 
Serveis de la Societat de la informació prohibeixen la publicitat 
encoberta. Des del punt de vista de l’autoregulació el Codi de 
Conducta d’Autocontrol i el Codi de Confiança Online també 
prohibeixen aquestes pràctiques”.

L’aplicació d’aquesta llei en contra de la publicitat encoberta 
comportarà canvis per a la marca, tot i que “pot restar efectivitat 
al missatge des del punt de vista publicitari”, també és cert que 
aquestes pràctiques encobertes poden suposar un descrèdit, 
per a l’influencer, “ja que el consumidor percep l’engany i pot 
perdre la confiança en ell, en tant que consideri que les opi-
nions de l’influencer deixen de ser espontànies i responen a 
interessos merament econòmics de forma encoberta”, explica 
Vilajoana. (Gràfic: Barradeideas)
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Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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Els lectors de diaris es moren
Per Joaquín Abad / Eco Inteligencia

Si, em refereixo als lectors que van al quiosc diàriament per comprar, 
pagar, un diari, una revista impresa. Aquests es van morint i amb ells 
el propi negoci editorial que durant molts anys va donar guanys a 
les empreses que posaven milions d’exemplars en circulació. I la cul-
pa no només és Internet, ni dels gratuïts, ni de les xarxes socials on 
s’informen molts milions de joves des del seu smartphone.

La culpa és de tots. L’any 1995, al segle passat, es va posar 
en marxa el sistema de documents d’hipertext, sota l’expressió 
anglesa de World Wide Web, i de seguida tots els editors que 
ja començaven a notar la baixada dels ingressos publicitaris 

van creure trobar la gallina dels ous d’or traslladant les seves 
notícies al format de pantalla d’ordinador que gràcies a Internet 
tot l’univers podia llegir sense imprimir. 

D’aquesta manera deixarien d’estar esclavitzats per les mons-
truoses rotatives que escopien exemplars per milions cada dia. 
Deixarien de dependre de les distribuïdores, autèntiques màqui-
nes que es quedaven amb el 40% dels exemplars que venien al 
quiosc i et lliuraven els milers d’exemplars incendiats perquè te’ls 
mengessis amb patates fregides. 

I van començar les versions en línia dels diaris impresos. En la ma-
joria dels casos, al principi, reproduint a internet la versió impresa. Al 
començament de segle, el 2000, els principals editors van estudiar 
optar per cobrar pels continguts de les versions en línia. En un mo-
ment donat va semblar que tant elpais.com com elmundo.es, que 
liderava en aquells anys les versions a internet, implementarien els 
seus murs de pagament, però van preferir els milions d’impressions 
i explotar els banners publicitaris en lloc de cobrar als lectors. 

Paral·lelament hi va haver tota una irrupció de diaris impresos 
gratuïts que es repartien en parades d’autobusos, de trens, de 
suburbans... Van arribar Madrid i Barcelona y M@s, que des-
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prés es va dir 20 Minutos quan va ser comprat pel grup noruec 
Schibsted; Metro, editat per la multinacional sueca Metro Inter-
nacional, Público, ADN, Ahora ... Tots gratis que van acostumar 
durant anys a què no calia pagar per un diari imprès. 

En la seva defensa els editors dels gratuïts, que posaven diversos 
milions de còpies diàriament en circulació, sense devolució , és clar, 
manifestaven que fomentaven la lectura. Milers, milions de joves van 
accedir a la informació impresa sense pagar. I es van acostumar. 

Ahora, Metro, ADN i molts van tancar mentre els altres van 
reduir les seves milionàries tirades a uns pocs milers després 
de les pèrdues en la passada crisi. Però els que van deixar 
d’acudir al quiosc no van tornar... I pel camí han tancat més 
de 10.000 punts de venda a tot Espanya. Milers subsisteixen 
gràcies a que també venen articles de basar i llaminadures... 

I arribem al present on sembla que només es llegeixen versions 
digitals. El paper s’ha reduït a la mínima expressió i si sobre-
viuen és gràcies a ajudes oficials per defensar editorialment 
certes posicions polítiques del partit en el poder. A Catalunya, 
per posar un exemple, tots els diaris sobreviuen gràcies als 
ajuts de la Generalitat. També els digitals, com no. 

El problema és que la publicitat en les versions digitals és poc 
menys que una misèria que no permet sufragar les despeses 
d’una redacció amb periodistes que investiguin. Google i les 
agències que distribueixen la publicitat s’embutxaquen el 85% 
de la inversió. Al digital li arriba un escàs 15% en forma de CPM 
que amb l’invent de la publicitat programàtica es converteix en 
cèntims per cada mil impressions. 

Un bon negoci per a les empreses publicitàries, per a Google, 
per a les d’afiliació, i una autèntica ruïna per l’editor d’un diari 
digital que lluita per sobreviure davant la cada vegada més gran 
oferta de mitjans que neixen com a xurros. A cada crisi d’un 
diari tradicional neixen desenes de digitals capitanejats pels 
acomiadats, als que l’ERO els posa al carrer.

El ple de Parets nega als mitjans 
locals consell assessor i contracte 
programa
Parets del Vallès va fer dilluns un ple extraordinari on es van 
abordar diverses propostes de resolució relacionades amb els 
mitjans municipals presentades per tots els grups de l’oposició 
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amb l’objectiu de complir amb la Llei de Comunicació Audiovi-
sual de Catalunya. Dels quatre punts, només se’n va aprovar 
un –i per unanimitat–, el referent a l’actualització del Reglament 
d’organització i funcionament del servei públic audiovisual lo-
cal. Les altres tres propostes van ser rebutjades amb els nou 
vots contraris de l’equip de govern de Parets (PSC-CiU) i els 
vuit favorables dels grups de l’oposició (Sumem Parets, Ara Pa-
rets ERC, NOPP i Ciutadans).

En concret, es va tombar la constitució d’un consell assessor 
dels mitjans de comunicació municipals; l’aprovació d’un con-
tracte programa, i el nomenament del director per als mitjans 
audiovisuals. L’equip de govern va justificar el seu vot contrari a 
les tres propostes amb l’argument que esperaran al pronuncia-
ment del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la seva 
legalitat. (de Comunicació 21)

Absolt el treballador de TV3 acusat de 
filtrar els sous i l’ERO de la corporació

La jutgessa ha absolt Gustavo C, el treballador de TV3 acusat 
d’haver filtrat els sous de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA) i la intenció de l’empresa pública de fer 
un ERO l’any 2012, segons informa el diari El País. La ma-
gistrada considera que no ha quedat provat que fos l’acusat 
qui va accedir als correus de diversos directius i els esbombés. 
El fiscal demanava set anys de presó per un delicte continuat 
de revelació de secrets i un altre de descobriment. El comitè 
d’empresa va convocar diverses vagues en suport del treballa-
dor. (de Nació Digital)

Amber Capital augmenta el seu paquet 
accionarial i es converteix en el major 
accionista de Prisa
El financer Joseph Oughourlian ha comunicat a la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors (CNMV), a Madrid, una sèrie de 
compres d’accions del grup Prisa al llarg dels últims mesos, que 
ha portat el paquet que controla des del 16,9% fins al 18,3%. 
Amb aquest augment, Amber Capital (conglomerat de fons i in-
termediaris financers que representa Oughourlian) apareix en 
els registres de la CNMV com el major accionista del grup de 
comunicació. Fins ara aquest lloc l’ocupava Rucandio (partici-
pat per la família Polanco), en virtut del pacte accionarial que 
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manté amb el mexicà Grup Ferradura, que situava el seu pa-
quet accionarial en el 17,5%. 

Altres accionistes rellevants de Prisa són: Telefónica (13,1%), HSBC 
(9,6%), Caixabank (4,9%) i Santander (4,6%). (de Digimedios)

Cebrián busca nous ingressos i 
rellança El País Viajes al costat de B 
the travel Brand
És un diari, però també té agència de viatges. Els pitjors mo-
ments de la crisi han obligat els diaris a diversificar els seus 
negocis i a allunyar-se en molts casos de la seva essència ori-
ginal que no és altra que vendre exemplars i fer periodisme 
de qualitat. Cal buscar noves vies de finançament i en aquest 
sentit les capçaleres han aprofitat el seu èxit i la fidelitat dels 
lectors per llançar una sèrie de negocis alternatius.

Aquest és el cas d’El País Viajes, un web de viatges que funciona 
al més pur estil d’una agència tradicional. El projecte no és nou, 
encara que el seu èxit no ha estat precisament molt ampli entre el 
públic. De fet, la seva rellevància després d’un temps en el mer-

cat és pràcticament nul·la. Després d’un període estancat ara el 
portal reneix amb un nou partner: B the travel Brand (Barceló). La 
idea de Juan Luis Cebrián és rellançar aquesta font d’ingressos, 
que encara que sigui en petita mesura pugui ajudar a pal·liar mí-
nimament les constants pèrdues que acumula El País. 

El rellançament d’El País Viajes al costat de B the travel Brand 
en aquest mes de juliol es troba recolzat per un nodrit grup 
de noms coneguts per al gran públic que animen els possibles 
consumidors a viure experiències ‘extraordinàries’. Escriptors, 
fotògrafs, crítics gastronòmics, aventurers, exploradors, ar-
queòlegs, músics, dissenyadors, amants de l’art, esportistes, 
professors o historiadors seran els guies d’uns aquests viatges 
que busquen ser exclusius i molt reduïts. (de Prprensa)

Grup Godó gairebé triplicar el seu 
benefici d’explotació l’any passat

Grup Godó de Comunicació va tancar l’exercici de 2015 amb 
un benefici d’explotació de 8.182.000 d’euros, xifra que gairebé 
triplica els 2.902.000 de 2014, segons les dades recollides en 
els seus comptes anuals dipositats al registre mercantil. La mi-
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llora de l’explotació del grup, propietat de la família Godó, s’ha 
produït tot i el lleuger increment de la seva xifra de negoci, que 
només va augmentar el 1,2% al passar de 196,602 milions a 
199,035 milions entre tots dos exercicis.

Pel que fa al resultat de l’exercici, aquest també es va incre-
mentar notablement en passar de 1,.207 a 10,371 milions entre 
2014 i 2015. En aquesta millora ha influït, sobretot, el comporta-
ment d’algunes filials com La Vanguardia Ediciones (que publi-
ca La Vanguardia) o Catalunya Comunicació (8TV i RAC), que 
l’any passat van aportar pèrdues al conjunt del grup, mentre 
que aquest any han donat beneficis. A més, a tot això cal afegir 
que Prisa Ràdio, on Grup Godó manté un 20%, l’any passat va 
aportar menys de mig milió de beneficis i aquest any més de 3,5 
milions. (de Digimedios)

La influència del mitjà Revistes en el 
bon camí

Segons l’informe ARI 360º sobre l’audiència i la influència del 
mitjà revistes, la influència creix més d’un 2% respecte a fa dos 
mesos. L’informe ARI 360º, que va néixer a l’octubre de 2015, 

assenyala que les revistes membres d’ARI, és a dir, el 97% 
de l’audiència total de revistes de consum, segons l’associació, 
han generat 154.395.955 contactes al mes de maig de 2016. 

L’estudi ARI 360º de maig mostra també com l’abast d’aquestes re-
vistes s’ha incrementat en un +11,9% des del mes de desembre de 
2015, i un +2,3% vs. el mes anterior. En definitiva, les revistes demos-
tren que  tenen capacitat de generar influència a través de les seves 
múltiples plataformes i formats i que estan en el bon camí. (d’AEC)

FreedomPop llança el primer servei 
de telefonia “totalment gratuït”

FreedomPop acaba de llançar a l’Estat espanyol  el primer 
servei de telefonia “totalment gratuït”. La tarifa bàsica de 
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l’operadora inclou la subvenció de qualsevol dada consumida 
a través de WhatsApp, així com 200 Mb de dades addicionals, 
100 minuts de trucades de veu i 300 SMS cada mes.

Els usuaris de telèfons amb el sistema operatiu Android o iOS 
podran sol·licitar una targeta SIM de FreedomPop a través de 
la pàgina web de l’operadora, que ja està en procés de tramita-
ció de comandes per ordre d’arribada. La SIM de FreedomPop 
també oferirà servei roaming sense cost addicional, funcionant 
amb les mateixes condicions en 25 estats, incloent Estats Units, 
Regne Unit, Alemanya, França, Portugal i Itàlia, entre altres.

La nord-americana FreedomPop explica que rendibilitza tots 
aquests serveis a través de la venda de prestacions extra que 
ofereix per aportar valor afegit als plans bàsics, com un segon 
número de telèfon, descomptes per a trucades internacionals 
en més de 100 països, seguretat online i aprofitament de les 
dades sense utilitzar per al mes següent. (d’Àmbit d’Estratègia 
i Comunicació)

Konica Minolta és reconeguda per 
l’European Digital Press Association 

Konica Minolta han estat reconeguda per l’European Digital 
Press (EDP) Association, el fòrum de la indústria d’impressió 
digital fundada fa deu anys per sis publicacions comercials de 
tot Europa. Una de les tasques d’EDP Association és reconèi-
xer el valor de les tasques de recerca i desenvolupament de 
la indústria de la impressió, la concessió de premis als millors 
productes de l’any i informar els professionals europeus sobre 
aquestes distincions.

La AccurioJet KM-1 ha estat guardonada amb el premi al “Millor 
sistema d’impressió a color de mida de plec B2+”, mentre que 
la bizhub PRESS c71hc ha triomfat en la categoria de “Millor 
sistema de baixa producció de fulla tallada a color” en els pre-
mis EDP 2016. Els premis es van lliurar en la cerimònia oficial 
celebrada a Drupa (Düsseldorf), una de les fires d’impressió 
més importants del món. (d’Infoperiodistas)
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El fenomen dels chatbots canviarà el 
món digital?
Per Javi Sánchez Menéndez, director of programmatic, digital 
strategy and innovation de Mediacom

L’ésser humà, com tots sabem té la necessitat de comunicar-
se, de ser escoltat i sobretot interactuar amb els altres éssers 
vius que l’envolten. És tal la necessitat que durant dècades han 
sorgit plataformes a Internet que et permeten fins i tot la comu-
nicació multitasca mentre estàs desenvolupant altres activitats. 
Xats, jocs en línia, comunitats virtuals, xarxes socials, les pos-
sibilitats s’han anat multiplicant amb el pas dels anys.

Com succeeix amb altres tàctiques de publicitat digital com ara 
el Native Advertising, Influencer Màrqueting, Programmatic Bu-

ying, formats Out-Stream o la Creativitat Dinàmica per nomenar 
alguns que s’han posat tan de moda últimament quan porten 
anys existint, els Robots tampoc ho són, però lògicament han 
evolucionat amb el pas del temps.

Qui no se’n recorda d’estar buscant un producte en una pàgina 
web i rebre un pop-up de “assistent virtual”? O estar a punt de 
comprar alguna cosa, fer-te enrere i tenir un missatge al mig de 
la pantalla oferint ajuda o un descompte?

La realitat és que gràcies a l’auge dels telèfons mòbils i tauletes 
així com el gran desenvolupament de les línies d’Internet amb 
millores en servei i velocitat en el món les empreses de tecno-
logia i plataformes socials han sabut treure rendiment als robots 
sobretot en el entorn dels xats. Facebook, Slack, Kik, són clars 
exemples d’empreses que estan apostant per aquests “amics 
virtuals” que tenen respostes cada vegada més perfectes i so-
bretot immediates. El segueixen empreses desenvolupadores 
de tecnologia, 3rd party chabots, o proveïdors de creació de 
contingut.

Com succeeix amb qualsevol “moda digital” que destaca en 
l’ecosistema ja tenim a grans marques darrere apostant pels 
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seus serveis: HP, 1-800-Flowers, CNN, H & M... A diferència 
d’altres modes que han crescut molt en els últims mesos que 
no han aportat massa al món digital, els chatbots sí que tindran 
beneficis immediats tant per a usuaris com per a les marques 
finals:

Usuaris: Facilitat de trobar qualsevol informació a cop de dit; 
compres i recerques en un entorn divertit; rapidesa; immedia-
tesa.

Marques: Arribar a l’audiència d’una manera nativa a telèfons 
mòbils; solució integrada per tàctiques d’eCommerce; possibili-
tat de mesurament integra; idea per arribar a targets més joves 
en un entorn favorable; favorabilitat de marca; resposta imme-
diata sobre les 4Ps del Màrqueting.

Distribució de contingut: A més d’una altra gran via de mone-
tització per part de les plataformes i tercers, la proliferació dels 
chatbots canviarà la forma de “cerques en línia” per part dels 
usuaris, portarà milions de punts de data trets de les converses 
en els xats que enriquiran les accions de Màrqueting dels anun-
ciants i millorarà les planificacions i estratègies creatives per 
part de les agències.

PA incorpora als Grups RBA i Serra, 
entre altres
PA, la xarxa que presenta la seva publicitat de la manera més 
rellevant per a l’usuari a través de l’ús de la data, ha incorporat 
fins a 33 nous suports a la seva xarxa de suports publicitaris en 
els últims dos mesos, entre els quals destaquen les 9 capça-
leres digitals pertanyents al Grup RBA (National Geographic,  
Semana,  Lecturas,  El Mueble,  Cuerpo y Mente,  InStyle,  PC 
Actual,  Arquitectura y Diseño) i els mitjans del Grup IDG (Com-
puterWorld,  Pc World...),  especialitzat en informació tecnolò-
gica i informàtica. A més, ha afegit també els mitjans del Grup 
Gestiona, amb informació financera i econòmica, i diversos mi-
tjans regionals pertanyents a grups líders en la seva regió com 
el Grup Serra (Balears) o Rias Baixas (Vigo).
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Com explica Pere Ojeda, Head of Publishers d’PA, “l’objectiu 
actual de PA és augmentar la nostra àmplia presència regional, 
així com afegir mitjans especialitzats perquè són els que ens 
permeten conèixer millor els interessos dels usuaris. D’aquesta 
manera, podem segmentar amb més qualitat, oferint perfils més 
interessants a la demanda, augmentant així els ingressos dels 
publishers que es beneficien de l’ús de la data i de l’agregació 
d’audiències”.

En l’àmbit regional, PA afegeix el Grup Serra, grup editorial lí-
der d’informació a Balears, que en l’àmbit digital compta amb  
ultimahora.es,   menorca.info  i  periodicodeibiza.es. També 
afegeix  Diario de Avisos, la capçalera de referència de Tene-
rife;   El Correo Gallego, diari que es publica des de Santiago 
de Compostel·la amb informació regional;  El Atlántico, capça-
lera del grup Rias Baixas Comunicación amb informació de la 
província de Vigo; i també  El Correo de Andalucía  i els diaris 
digitals  noticiasdealmeria.com  i  lavozdealmeria.es.

Quant a mitjans verticals, PA incorpora al Grup IDG, (Com-
puterworld,   NetworkWorld,  CIO,  CSO,  DealerWorld,  ID-
GTV,  IDG, TVlab,   Computerworld university,  GamePro TV,  
PCWorld  i  MacWorld ), així com els mitjans financers  capital.

es  i  diariofinanciero.com, tots dos pertanyents al Grup Gestio-
na. Finalment, afegeix també  Cinemania, una veterana revista 
de cinema que compta en la seva versió digital amb 691.000 
usuaris únics, i les pàgines de receptes  divinacocina.es, coci-
na-familiar.com i cocina-casera.com. (d’Interactiva Digital)

BuzzFeed busca desemmascarar 
notícies falses

BuzzFeed enfrontarà les notícies falses amb la seva millor 
arma: el contingut viral. L’editor de BuzzFeed Canadà Craig 
Silverman estarà a càrrec d’aquest projecte. Com funcionarà? 
Silverman ha dit a First Draft News que la idea està en una eta-
pa inicial. “Estem veient que és el que funcionarà en termes de 
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contingut produït i què és el que funciona per a l’audiència de 
BuzzFeed”, ha assenyalat.

Silverman té experiència perquè va fundar el projecte Emer-
gent que segueix els rumors a la xarxa. Segons FDN, el gran 
repte de BuzzFeed és trobar formes perquè les seves notícies 
viatgin tan lluny i ràpid com ho fan els rumors falsos. Quines 
mesures prendran? Es donarà suport a l’anàlisi de la web social 
i de la comprensió del contingut que es comparteix. I no és el 
primer cas. Els periodistes de BuzzFeed a França van llançar a 
l’octubre un canal anomenat Verifie per desacreditar els rumors 
vinculats a temes a París com els atacs que va patir la ciutat.

El projecte de Silverman, assegura, no només busca detec-
tar contingut fals, sinó saber actuar davant d’aquest. Per això, 
seguirà amb les proves i l’aplicació de mesures per a trobar 
aquesta informació falsa. D’aquesta manera, segons Scott 
Lamb, de BuzzFeed, aquesta iniciativa “tindrà cura als lectors” 
de tot el món. 
Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden ampliar aquesta infor-
mació CLICANT AQUÍ  (de First Draft News)

El Independiente arrencarà amb una 
inversió inicial de 4 milions

L’exdirector d’El Mundo, Casi-
miro García-Abadillo, porta bol-
cat en el desenvolupament del 
que serà el seu nou diari des 
del passat 31 de maig, data en 
què es va complir l’any de no 
competència que havia signat 

amb Unidad Editorial. Encara que va començar a dissenyar els 
primers detalls del seu projecte quan encara era al rotatiu, ha 
estat ara quan la societat embrió ha vist la llum.

Els periodistes Victoria Prego i Casimiro García-Abadillo ja 
s’han constituït i inscrit la societat editora que donarà abric a El 
Independiente, el projecte periodístic que posaran en marxa de 
manera conjunta a finals de setembre i que estarà especialitzat 
en informació de política i economia. El nom que han triat per 
a l’empresa és Park Row Digital SL, l’objectiu social de la qual 
és “la creació de continguts informatius, d’opinió, acadèmics, 
analítics, publicitari i, en general de qualsevol altra índole, per a 
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la seva difusió per qualsevol mitjà inclòs el digital, estàtic o en 
‘streaming’, paper o un altre format que existeixi o pugui existir”. 
A la vista d’aquesta definició, hi hauria la possibilitat de pensar 
que Prego i García-Abadillo deixen oberta la possibilitat d’editar 
en paper. No obstant això, la veritat és que a dia d’avui tan sols 
contemplen l’edició digital.

La societat d’El Independiente s’ubica la seva seu social al ca-
rrer Velázquez, de Madrid, amb un capital social de 635.000 
euros; la redacció serà la propietària del 51% de l’empresa. 
D’aquesta manera volen garantir la independència editorial del 
projecte i evitar possibles subjeccions. L’accionariat restant 
quedarà en mans d’inversors. L’objectiu és arrencar el diari 
amb un capital proper als quatre milions d’euros,  quantitat que 
asseguraria el finançament del projecte durant almenys quatre 
anys. D’acord amb el pla econòmic dissenyat, El Independien-
te tindrà una estructura de despeses molt moderades amb la 
qual buscaran aconseguir la rendibilitat a partir del segon any. 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Orbyt ha redissenyat la seva 
plataforma per optimitzar accés a 
mitjans

Orbyt va redissenyar fa poc la seva plataforma i així busca op-
timitzar el seu servei d’accés a la premsa escrita, amb el format 
jerarquitzat del diari de sempre però d’una manera completa-
ment digital. El quiosc digital per a dispositius electrònics és 
obra d’Unidad Editorial, grup que edita les marques de premsa 
diària El Mundo, Marca i Expansión.

Les noves avantatges d’Orbyt fan que des de qualsevol disposi-
tiu i en qualsevol lloc del món es poden consultar les noves pu-
blicacions diàries, a partir de les 00.00 hores de la nit anterior. 
A més, és possible descarregar automàticament a l’ordinador, 
el mòbil o la tauleta la publicació que es vulgui, per gaudir-la 
després sense necessitat de connexions en línia.

Està garantit també amb Orbyt l’accés gratuït a tots els suple-
ments d’El Mundo, així com a la seva hemeroteca i a tot el con-
tingut audiovisual que enriqueix la plataforma, sense les limita-
cions del format imprès. Compartir els articles de les capçaleres 
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d’Unidad Editorial, per correu electrònic o per xarxes socials, és 
igualment possible. (d’El Mundo)

Orange llança Nobbot.com, un nou 
mitjà tecnològic digital

A Orange ha desenvolupat una nova plataforma de continguts 
en la qual donarà compte d’avenços i tendències tecnològiques 
a què pretenden aportar “un matís social i humà”. D’aquí el joc 
de paraules que dóna forma al nom: Nobbot, això és: “no sóc 
un robot”... 

Si bé fa temps que el panorama mediàtic està definit per 
l’aparició de noves capçaleres digitals, encara hi ha nínxols 
informatius per cobrir o, si més no, per reforçar. Sota aquest 
pretext, Orange ha decidit agrupar alguns dels diferents suports 
de marca que mantenia fins ara i desenvolupar-los de manera 
unificada en Nobbot, un mitjà digital especialitzat en informació 
tecnològica. “Ens hem embarcat en l’aventura de desenvolupar 
una nova plataforma de continguts en la qual donarem compte 
d’avenços i tendències tecnològiques a què pretendrem aportar 
un matís social i humà.

“Volem oferir una nova proposta que estarà més atenta al “per 
a què” o al “per què” que al “què” o el “quan”, i sempre tenint 
present el benefici que la tecnologia aporta a persones i empre-
ses.” Si bé el format i la intenció de ser “periodístics”, Orange no 
pretén competir amb els mitjans que ja aborden, “amb brillan-
tor”, l’actualitat tecnològica a Espanya. (de Nobbot)

Neix la revista digital elEconomista 
Immobiliària 

Ecoprensa posa en marxa una nova revista digital, elEcono-
mista Immobiliària, disponible des del dia 6 de juliol i tots els 
primers dimecres de cada mes. La capçalera està dirigida per 
Ana Brualla. La nova publicació arriba al mercat amb la intenció 
de convertir-se en la veu del sector immobiliari que està actual-
ment consolidant la seva recuperació després de dos anys amb 
rècord d’inversions. 

Els indicadors del mercat apunten a un cicle alcista, en què la 
promoció d’habitatge torna a ser de nou una realitat. La revista 
vol explicar tots els reptes a què s’enfronta ara aquest sector i 
demostrar que la forma de fer les coses ha canviat després de 
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la crisi. Editorial Ecoprensa continua la seva aposta per l’oferta 
editorial en línia i suma una capçalera més a la família de revis-
tes digitals. (d’Infoperiodistas)
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Cau la rellevància dels mitjans 
impresos per als departaments de 
comunicació
Per Dircom

El 72% dels professionals de comunicació creuen que el big data 
canviarà la professió, però només el 59% estan prestant suficient 
atenció a aquest àmbit, i només una minoria ho entén realment 
(21%).  Aquesta és una de les conclusions de l’estudi European 
Communication Monitor (ECM), que porta a terme l’European 
Public Relations Education and Research Association (Euprera) 
i l’European Association of Communication Directors (EACD), de 
la qual l’associació Dircom n’és membre; i està basat en enques-
tes a 2.710 professionals de comunicació en 43 estats.

Tres de cada quatre enquestats consideren que la funció de co-
municació hauria de funcionar amb algoritmes externs de mo-
tors de cerca o plataformes de social media. No obstant això, 
només el 29% afirmen que els seus departaments de comuni-
cació o agències ja han implementat aquestes rutines. Així, el 
23% fan servir aquesta tecnologia per a distribuir continguts, un 

7% per adaptar-los a l’audiència i el 12% per a la seva creació. 
En aquest apartat, Espanya és el país més avançat d’Europa, 
ja que el 30,3% dels entrevistats responen que ja han implantat 
el big data en les seves operacions.

En aquesta desena edició de l’estudi, els professionals consul-
tats segueixen considerant com el repte més important en la 
seva funció (42%) alinear la comunicació amb l’estratègia de ne-
goci, seguit de manejar la rapidesa i el volum d’informació digital 
(36%), i mantenir i construir la confiança en l’organització (29%).

No obstant això, la comunicació cara a cara és l’instrument 
més rellevant per als directius i professionals de la comunica-
ció, augmentant la seva importància des que l’estudi es porta 
a terme. Les xarxes socials, que van ser esmentades pel seu 
caràcter estratègic per una minoria entre 2007 i 2011, són con-
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siderades pel 76% dels enquestats com a molt importants, i 
gairebé el 89% creu que seran molt rellevants per a dirigir-se 
als seus grups d’interès en 2019.

Per contra, la comunicació a través dels mitjans considerats tra-
dicionals, com els impresos, és considerada en declivi. El 64% 
creu que manté certa importància en l’actualitat, però aquesta 
xifra cau fins al 30% en rellevància com a pronòstic per 2019.

Pel que fa a la utilització de les xarxes socials i els influencers, 
el 58% dels enquestats creu que aquest tipus de prescriptors 
són determinants per connectar amb els seus grups d’interès, 
però només el 42% fa servir estratègies per incorporar-los als 
seus plans de comunicació i el 40% té adequadament identi-
ficats a aquests líders d’opinió. Les consultores i agències de 
comunicació apareixen com avançades en aquest aspecte.

La competència i habilitats d’aquests professionals també 
s’analitzen en el ECM. Algunes de les seves conclusions són 
que el nivell de coneixement sobre l’ús de xarxes socials i di-
gitalització és bastant mediocre. Només el 65% reporta que 
compta amb altes capacitats en aquest àmbit, mentre que se 
senten més segurs sobre la seva capacitat per a la gestió i el 
management.

Entre el 70 i el 80% consideren que són bons planificant 
l’activitat, fent posicionament estratègic o gestionant les rela-
cions i equips. No obstant això, se senten més febles en els 
temes pressupostaris i financers. Els enquestats revelen així 
mateix una gran mancança entre les seves necessitats compe-
tencials i la formació que es rep des de l’empresa o organització 
en la qual treballen.

Les bandes salarials
L’estudi revela que el salari anual dels CEO i més alts directius 
es mouen en una banda dels 100.000 € bruts des de 2009 (en-
tre el 13% i el 18%) i hi ha també una porció estable guanyant 
el mateix però sense estar en el més alt de la jerarquia directiva 
(4,7%). Hi ha diferències significatives entre homes i dones, en-
cara que aquesta bretxa s’està reduint últimament. Així el 23% 
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dels homes està a la banda salarial esmentada, mentre que 
només el 13% de dones se situa en aquest nivell.

Les bandes salarials van des dels 300.000 de l’1,8% als 30.000 
bruts anuals per a una mica més del 20%. Generalment, les 
empreses cotitzades i les companyies privades paguen millor 
que les organitzacions no governamentals i sense ànim de lu-
cre. Molts dels enquestats refereixen un salari més baix: són 
els que treballen en agències o consultores. Però aquest tipus 
d’empreses estan també molt ben representades en les bandes 
més altes de remuneració. Aquest fet suporta la idea que tre-
ballar en una agència de comunicació compensa menys per als 
treballadors júnior i una mica experimentats, però que ofereixen 
atractius salaris quan s’ascendeix en la jerarquia.

El ECM analitza també quins són els departaments de comuni-
cació considerats excel·lents que són aquells avançats en l’ús 
del big data i els influencers, i que inverteixen significativament 
més en el desenvolupament de la qualificació del seu perso-
nal. Així mateix, fan servir professionals amb fortes habilitats en 
gestió i social media, i són aquells que empren menys temps en 
qüestions operatives i se centren en aspectes estratègics i en 
donar suport a l’alta direcció.

Als anunciants “se’ls en van de 
les mans” els filtres patrocinats de 
snapchat

Entorn de 14 marques han comprat un filtre de snapchat en les 
darreres cinc setmanes. L’aplicació està configurada per treure 
profit de les seves selfies o autofotos surrealistes i ha acon-
seguit convertir-se en la forma preferida de comunicació entre 
adolescents de mig món, per la privacitat que els atorga. Aquest 
target està migrant d’altres xarxes socials com Facebook -on 
tenen com a amics a familiars que poden veure les seves pu-
blicacions- cap snapchat. No té una interfície intutiva, i és clau 
que així sigui. En el moment en que es modifiqui l’essència de 
l’aplicació de missatgeria, i es popularitzi el seu ús entre tots els 
públics, els Millenials deixaran de ser-hi.

Els filtres canvien regularment, per mantenir els usuaris en-
ganxats. Des del passat tardor, les marques poden pagar a 
snapchat per crear filtres patrocinats que estan disponibles 
durant un dia. Snapchat ven un bloc d’anuncis més o menys 
un cop cada tres dies. Estudis de cinema com Sony Pictures, 
Universal Studios i Pixar han comprat un d’aquests filtres per 
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a la promoció dels èxits de taquilla d’estiu, com ara la recerca 
de Dory i Cazafantasmas dirigides als consumidors de la Ge-
neració Y. Mentrestant, Starbucks, Michael Kors, L’Oréal Paris, 
Urban Decay i Benefit Cosmetics van produir campanyes -les 
de cosmètics aplicaven filtres de maquillatge per selfies-. Ca-
dascuna d’aquestes accions patrocinades triga una mitjana de 
sis setmanes a crear-se. Un cop llesta, els anunciants treba-
llen amb snapchat per modificar la creativitat final abans que 
s’executi. (de Prnoticias)

El grup xinès Dalian Wanda compra 
Cinesa

AMC Theatres, controlada per la xinesa Dalian Wanda, ha ad-
quirit per 921 milions de lliures (1.095 milions d’euros) el grup 

de cinemes britànic Odeon & UCI, al que pertany la cadena 
d’origen català Cinesa.

La caiguda de la lliura esterlina davant la futura sortida del Regne 
Unit de la UE ha facilitat l’operació, segons ha indicat el director 
executiu de AMC, Adam Aron, en declaracions als mitjans. 

“Tot i que som conscients que existeixen certes incerteses re-
lacionades amb el brexit, ens ha animat el fet que els tipus de 
canvi són molt favorables, amb la lliura caient a mínims de tres 
dècades respecte al dòlar”, ha declarat Aron. 

El financer britànic Guy Hands, president del fons de capital de 
risc Terra Firma, va adquirir les cadenes Odeon i UCI per se-
parat l’any 2004, per 650 milions d’euros i 350 milions d’euros, 
respectivament, per unir-les en un sol grup. 
AMC, que va ser adquirida el 2012 per Dalian Wanda, el grup 
del magnat xinès Wang Jianlin, serà propietari després de 
l’adquisició de 7.600 pantalles de cinema a vuit països, incloses 
les 535 de Cinesa a l’Estat espanyol. 

L’acord amb Terra Firma inclou una pagament de 500 milions 
de lliures (595 milions d’euros) en metàl·lic i en accions per part 
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d’AMC, que assumirà a més un deute net de 407 milions de 
lliures (484 milions d’euros). (de Via Empresa)

Ikea selecciona Dentsu ja GroupM per 
gestionar la seva publicitat

Ikea ha seleccionat a les xarxes d’agències de mitjans de 
Dentsu Aegis i GroupM perquè gestionin a 30 països la com-
pra d’espais publicitaris en mitjans de comunicació, entre ells, 
Espanya, Regne Unit o els Estats Units. D’aquesta manera, 
aquests 30 mercats locals iniciaran cadascun d’ells en els 
propers sis mesos un concurs d’agències de mitjans, al qual 
podran acudir quatre agències de GroupM (MEC, Mediacom, 
Maxus i Mindshare) i dues de Dentsu Aegis (Carat i Vizeum). 
Queden fora, per tant, Interpublic i Publicis, que també van pre-
sentar oferta a la seu central d’Ikea a Suècia, situada a Malmö.

En el cas d’Espanya, aquest concurs podria iniciar-se al setem-
bre. Actualment, gestiona aquest compte YMedia, que podrà 
participar en el futur procés en ser la marca de Vizeum a Es-
panya. No és cap sorpresa la selecció de GroupM i Dentsu per 
als seus futurs concursos locals, ja que, per exemple, Vizeum ja 

gestionava el seu compte al Regne Unit i MEC ho feia als Estats 
Units. El que sí és nou és el fet que hagi triat dos grans grups 
i atorgui completa autonomia a cada país en l’elecció final de 
l’agència de mitjans. L’habitual en el sector és seleccionar una 
o dues firmes o, si no, un holding publicitari a nivell mundial. (de 
Dircomfidencial)

Nou anunciant en el sector de les 
elèctriques: Podo

El 22% de les llars es-
panyoles desconeix que 
pot canviar de com-
panyia subministradora 
d’electricitat o gas, i al 
voltant d’un 12% de les 
llars no canvia d’operador 
perquè pensa que pot ser difícil o problemàtic, afirma un estudi 
recent. La realitat, però, és diferent i és que a Espanya can-
viar de comercialitzador d’electricitat és més fàcil que canviar 
d’operador de mòbil, i que els estalvis que es poden aconse-
guir són superiors en l’electricitat que en les telecomunicacions. 
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D’aquesta premissa sorgeix el naixement de Podo, una com-
panyia comercialitzadora d’electricitat creada per Eugenio Gal-
dón, Juan Béjar i Joaquín Coronat (tots tres, alts càrrecs d’Ono 
abans de la seva compra per Vodafone).

Segons Podo, el canvi de companyia elèctrica és possible en 
menys de dos minuts, proporcionant unes dades bàsiques a 
través de la seva web www.mipodo.com, que calcula la millor 
tarifa per a cada client en temps real i ofereix una oferta per-
sonalitzada en la qual informa quant pagarà al mes i quin és 
l’estalvi que es pot assolir.

Segons la mateixa empresa, Podo és possible gràcies a la in-
novació tecnològica, usant un sistema absolutament innovador 
amb base a Big Data i Intel·ligència Artificial, “és possible ges-
tionar un servei molt senzill per al client, personalitzat i 100% 
on-line.” Caroline Wakefield és la directora de màrqueting de 
Podo, i Jorge Capella, el director d’operacions. (de Marketing 
News)

Zenith, agència de mitjans de la Ciutat 
dels Arts i les Ciències

La Ciutat dels Arts i les Ciències (CAC) de València ha adju-
dicat a l’agència de mitjans valenciana Zenith el seu concurs 
per a la campanya de publicitat 2016. El pressupost destinat 
a la producció i a la compra de mitjans ascendeix 408.00 eu-
ros.  L’objecte del contracte preveu una campanya de publicitat 
d’àmbit PaÍs Valencià per a impulsar la imatge de dues unitats 
de negoci de la Ciutat dels Arts i les Ciències (Hemisfèric i Mu-
seu dels Ciències) com emblemes turístics i culturals de quali-
tat. Fins ara el compte estava en mans de MEC Mediterrània.

El CEO de Zenith València, José María Rubert, destaca que “es 
tracta d’una campanya molt plural i equilibrada en què s’ha fet 
un enorme esforç per contemplar la gran majoria de mitjans i 
suports del País Valencià”. Segons Rubert, “la desaparició de la 
televisió i ràdios autonòmiques, el desordre en l’adjudicació de 
llicències de TDT i la coexistència de nombrosos operadors ale-
gals, obliga a reforçar l’estructura de mitjans valencians. Amb 
l’actual, anunciants i institucions tenen molt difícil arribar amb 
els seus missatges a tota la població. En aquest sentit, hem 
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hagut de fer un gran esforç per obtenir les millors cobertures i 
complir amb els objectius que es buscaven”. (d’AEC)

Fiat posa en revisió el seu compte de 
mitjans, en mans de Maxus

Fiat ha posat en revisió la seva planificació i compra de mitjans en 
les regions d’EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) i Àsia Pacífic. 
Aquest compte està en mans actualment de Maxus, agència de la 
xarxa de GroupM (WPP), que es va fer amb el contracte al gener 
de 2009. La marca italiana de cotxes és un dels comptes més 
importants que Maxus gestiona a Espanya, sinó la que més. Cal 
recordar que entre les seves marques, a més de la pròpia Fiat, 
també està Alfa Romeo, Jeep, Lancia o Chrysler. A més, és un 
dels anunciants més actius a l’Estat espanyol. Prova d’això és que 
Fiat va ser la marca  número 18 en inversió publicitària digital de 
tot Espanya en el primer semestre de l’any passat, segons l’IAB.

Fiat va tenir un gran comportament l’any passat a Espanya, 
amb 37.764 vehicles venuts, un 28,6% més que el 2014. Resul-
tats que li van fer facturar el 2015 a l’Estat espanyol 768 milions 
d’euros, gairebé 200 milions més que l’any anterior. El seu de-

partament de Màrqueting a Espanya i Portugal està liderat per  
Luca Barta, responsabilitat que ocupa des de fa dos anys i mig. 
(de Dircomfidencial)

La Loteria espanyola de Nadal fa 
campanya d’estiu 

Sembla que l’estiu i el Nadal són períodes antagònics, però res 
més lluny de la realitat, i és que el Sorteig Extraordinari de Nadal 
de Loteria Nacional és el nexe que els uneix. És més, igual que 
“el gordo” del 22 de desembre dóna començament a les festes 
nadalenques, al mes de juliol, i amb la presentació i la nova cam-
panya de publicitat, es donen les primeres passes del sorteig.

Una altre vegada l’agència Leo Burnett ha estat l’encarregada de 
donar vida a la campanya que, un cop més, se centra en el ja tra-
dicional missatge, “I si cau aquí?”, Per informar que ja es poden 
comprar els dècims i resguards de la Loteria Nacional de Nadal a 
qualsevol punt de la xarxa comercial espanyola. Amb la idea de 
generar expectació, la campanya inclou gràfica, ràdio i una peça 
de vídeo rodada a Roquetas de Mar, localitat almerienca en què 
va caure íntegrament la grossa l’any passat. (de Control)
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Iris Media guanya el compte de 
Turisme de Balears

L’agència de mitjans Iris Media es fa càrrec de la gestió d’una 
campanya estatal i internacional durant el segon semestre de 
l’any, ampliant així la seva cartera després de guanyar el con-
curs “Turisme de Balears”. D’aquesta manera, suma un client 
més al seu portfoli de clients turístics, entre els quals es troba 
el Perú, tant com marca com per turisme a nivell internacional, 
l’Ajuntament de Madrid, Junta d’Andalusia i Turisme de Noruega.  

El treball de l’agència se centrarà en una campanya multimè-
dia que té l’objectiu de promocionar les Illes com a destinació 
turística a través de la difusió de segments com la nàutica, la 
gastronomia o el benestar. La campanya, que serà estatal i in-
ternacional estarà activa al llarg d’aquest segon semestre de 
l’any. (d’El Publicista)
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WhatsApp: les funcions més 
esperades que aviat es faran realitat
Per César Salza / Prnoticias

Hom desitja que l’aplicació més popular de missatgeria a Es-
panya s’actualitzi perquè guanyi tants altres usos com els que 
posseeixen Line, Telegram o fins i tot Hangouts. Facebook, pro-
pietària de WhatsApp, va donar a conèixer fa alguns mesos que 
treballa en una beta pública que incorporarà diverses novetats, 
entre les que destaquen la possibilitat d’editar imatges dins de 
la pròpia app, i fins i tot la d’afegir traços sobre la pantalla del 
teu mòbil, cosa que actualment permeten fer apps de tercers. 
Per descomptat no és això l’únic que podem esperar del futur 

de WhatsApp. L’app de missatgeria també està treballant per 
habilitar les trucades de vídeo, un detall molt sol·licitat i que 
podria fer-li ombra fins i tot a Facebook Messenger, una de les 
eines més utilitzades per comunicar-nos veient-nos les cares.

Amb ganes de més? WhatsApp no només integrarà videotru-
cades o dibuixos, una de les majors actualitzacions que també 
estaria preparant és la de incorporar fins a sis efectes diferents 
per les teves fotos, quelcom probablement similar als filtres 
d’Instagram, al que se sumarà el suport complet per als po-
pulars GIF, que actualment es reprodueixen com si fossin un 
vídeo, perdent totalment la gràcia.

De fet, WhatsApp pretén permetre als usuaris que copiïn i en-
ganxin l’enllaç d’un GIF, fent l’app la resta. Una mica del que 
també s’està parlant encara podria quedar relegat per a més 
endavant és el tema dels grups. Una de les idees més clares 
pel que fa a això és que, en el futur, l’administrador del grup no 
hagi de incloure als convidats en la seva llista de contactes, 
sinó que podran unir-se mitjançant enllaços, codis QR i fins i tot 
NFC. També podrien arribar els grups públics. A més, podràs 
citar persones dins dels grups, alguna cosa similar a quan fas 
una menció a Twitter, perquè aquest usuari es doni per al·ludit, 
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encara que s’hagi perdut mitja conversa (ja sabem com són els 
grups de WhatsApp).

Algunes filtracions sobre el futur del app de missatgeria reve-
len que permetrà compartir cançons i que hi haurà emojis més 
grans, convertint-la definitivament en una eina més adaptada a 
l’actualitat, i no en un xat antic i avorrit. Facebook probablement 
llanci aquesta actualització aviat, abans que Google estreni 
Allo, una app amb intel·ligència artificial que intentarà cridar la 
teva atenció.

Canvis en l’algoritme de Facebook

Canvis en l’algoritme que mostra contingut als seus usuaris, i 
en aquesta ocasió afectarà bastant a la majoria de les pàgines. 
El canvi donarà preferència al contingut publicat pels nostres 
amics, molt més que al publicat per les pàgines que seguim, de 
manera que l’abast de cada publicació a la nostra pàgina dis-
minuirà. L’efecte serà que no n’hi haurà prou amb publicar a la 
teva pàgina per assegurar que la teva comunitat de seguidors 
ho vegin i ho comparteixin. Al contrari, seran les pàgines més 
afectades, ja que els seguidors veuran més contingut dels seus 

amics, de manera que segurament perdran el contingut publicat 
a les pàgines en qüestió.

Les que tinguin un mitjà al darrere, que comparteixen enllaços 
publicats no veuran importants canvis ja que quan un lector es-
criu en el seu perfil una notícia, directament, des d’un lloc web, 
ho veuran com a contingut compartit per un contacte, no per 
una pàgina. Facebook pretén aconseguir que més pàgines pa-
guin perquè es vegi el seu contingut. 

Aquests són els tres casos:

- Si la pàgina és per portar visites a un lloc web, i el seu tràfic ve direc-
tament de publicacions dins de Facebook caldrà canviar d’estratègia, 
publicar menys, contingut més interessant, més divertit. 
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- Si una pàgina té el mateix objectiu, però el trànsit ve d’usuaris 
que comparteixen notícies amb el botó de Facebook tampoc hi 
haurà grans diferències ja que el canvi afecta és sobre el que 
es publica des dels perfils de pàgines de Facebook, no des de 
perfils personals. 

- Si una pàgina no té web ni és per portar trànsit enlloc patiran 
bastant, ja que no hi ha un botó de “compartir” en cap pàgina 
web, i depenen exclusivament del percentatge de visualització 
de les notícies publicades en cada perfil. L’estratègia serà fer 
publicacions més virals per permetre als pocs seguidors que ho 
vegin, compartir i interaccionar. (de Programa Publicidad)

La millor manera de guardar un web: 
FireShot

Tancar ordina-
dor.  Desar web. 
A. Núñez, de 
Comunicac ión 
y Empresa, ha 
decidit compartir 

públicament el “seu secret”: FireShot. A vegades és necessari 
tenir identificades i localitzades totes les fonts d’informació que 
poden ser-nos d’utilitat. No podem confiar que dins d’un temps 
indeterminat acudirem a Google i ens retornarà en un instant 
just aquell recurs que estem buscant. El primer pas és conser-
var aquesta adreça url de forma correcta dins de Marcadors en 
el disc del teu ordinador o en un servei en el núvol com Pocket,  
Delicious o altres. 

No obstant això, en alguns casos aquest sistema pot resultar in-
suficient. Potser algú es pregunti per què vol conservar la imatge 
d’una web si ja pot conservar la seva direcció. Tots tenim multitud 
de URL guardades com Marcadors, però una pàgina pot desa-
parèixer i el dia que vols tornar a consultar alguna cosa desco-
breixes que el web s’ha volatilitzat o el seu contingut ha canviat. 
Certament, pot ser molt útil guardar la imatge d’una web.

No fem servir l’opció del navegador de “ guardar com” ni la de 
impressió. Per veure realment un web tal qual apareix a la pan-
talla el més indicat és generar una captura completa del web. 
FireShot permet copiar tot el que veiem en fer un scroll down 
o anar-ho baixant amb el cursor. Addicionalment es poden fer 
anotacions, afegir fletxes, formes, traços de dibuix, exportar, im-
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primir, enviar l’arxiu per correu, traspassar-lo al porta-retalls... 
A més de guardar-lo en format .jpg també es pot fer en altres 
tipus d’arxiu com .PDF i altres. FireShot  és una extensió per a 
navegadors que cadascú ha d’instal·lar-se en el seu navegador 
preferit.

Un cop instal·lat  FireShot, només cal activar-lo quan es visi-
ta un web que volem conservar perquè interessa el contingut, 
el format, fer un seguiment de la seva evolució a través del 
temps... Es pot triar capturar una secció de la pàgina o tota. 
I no ens hem de preocupar per la seva longitud. Naturalment, 
l’extensió és gratuïta. (de Comunicación Corporativa y Gestión 
Empresarial)

Càmeres de TV robotitzades 
substituiran 46 professionals de Sky

Fa poc, McCann Japó contractava un robot com a director crea-
tiu; Zume Pizza introduïa la automatització en els seus proces-
sos d’elaboració i ara toca parlar del futur de la Televisió; la 
cadena Sky ha apostat per l’automatització de les càmeres.

L’agència AP anunciava l’any passat que els robots comença-
rien a substituir els periodistes; aquest relleu podria arribar tam-
bé als departaments audiovisuals de les cadenes de televisió. 
I és que Sky ha anunciat que acomiadarà 46 persones a Sky 
News i Sky Sports. El motiu? L’automatització de les càmeres. 
Concretament els llocs afectats seran els de directors tècnics, 
operadors de càmera i realitzadors. Aquests professionals han 
de ser substituïts per un sistema automatitzat que es basa en 
càmeres-robot. Això sí, com a contrapartida es crearan 31 llocs 
de treball nous en àrees com Direcció d’Automatització. Un re-
lleu que s’estima que estigui completat a finals del vinent mes 
d’agost. (d’AEC)
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The Economist troba la fórmula per 
afrontar la crisi publicitària
Per Miriam Garcimartín / Media-tics

El setmanari britànic ha basat el seu creixement econòmic en 
un augment de les subscripcions, una menor dependència dels 
diners de la publicitat i una confiança en les plataformes de 
distribució dels gegants d’Internet.

En un context en què els mitjans de comunicació britànics han 
vist com queien els seus ingressos publicitaris fins a un 15%, 
The Economist obté beneficis. I no, no és que el setmanari 
s’hagi lliurat de la crisis de la publicitat impresa (els seus in-
gressos han passat de 118 milions de lliures el 2009 a tan sols 
47 milions al març de 2016), sinó que ha apostat per altres vies 
per no dependre exclusivament dels diners dels anunciants.

Segons informa PressGazette, el benefici ha pujat de 59,3 a 60,6 
milions de lliures i la facturació ha passat de 324 a 331 milions 
de lliures. L’explicació a aquest augment en els guanys es troba 
en un increment del 31% en els ingressos per circulació. Els lec-
tors van respondre positivament a les promocions ofertades per 
convertir-se en subscriptor i la seva incorporació a paquets pre-
mium en paper i digital. La circulació total és de 1,6 milions, amb 
un nombre de subscriptors que creix un 3,5% a l’any. En total, 
els ingressos de la circulació/subscripció arriben als 176 milions, 
davant dels 76 milions que procedeixen de la publicitat.

Per Tom Standage, editor adjunt del setmanari, que la major part 
dels seus ingressos provingui d’aquestes subscripcions els permet 
ser més immunes que altres mitjans al bloqueig publicitari i a la 
desviació de la despesa al duopoli format per Google i Facebook.

Una altra clau de l’èxit de The Economist és que la companyia 
ha entès que ha de tenir presència a Facebook Instant Articles 
o Apple News, i compta amb un equip de deu persones que 
s’encarreguen de promoure els seus articles en xarxes socials. 
Segons l’opinió de Standage, aquestes noves plataformes de 
distribució són una extensió lògica d’uns esforços en mitjans 
socials que han augmentat aquest any per intentar atreure nous 
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lectors. Perquè tenen molt present que el seu objectiu principal 
és conduir-los cap a la seva pròpia web i aplicacions, pas previ 
a convertir-los en subscriptors de pagament. 

Saó, quaranta anys vivint la pròpia 
història

Saó, la revista degana en català al País Valencià, ha complert 
quadre dècades. Per a commemorar la fita, divendres passat 
tingué lloc al Paranimf de la Universitat de València un acte en 
què participaren el vice-rector de Cultura i Igualtat de la Univer-
sitat de València, Antoni Ariño; el president de les Corts Valen-
cianes, Enric Morera; el fundador i primer director de la revista, 
Josep Antoni Comes; i l’actual director, Vicent Boscà.

Es projectaren en dues pantalles vídeos d’agraïment i de bons de-
sigs per a la revista: en el primer, dos xiquets de la Nova Muixe-
ranga d’Algemesí ens contaven el paral·lelisme entre l’acció de fer 
pinya dels castellers i la que havia fet durant quaranta anys Saó. 
Després, l’actriu valenciana Pilar Almeria llegia, amb una cadència 
i un ritme perfectes, l’editorial del primer número de 1976. Ja des 
del principi, la revista volia donar opinió amb l’objectiu que el lector 
també hi digués la seua; pretenia obrir les pàgines al diàleg, sem-
pre sense cap filiació política ni eclesial. Perquè, no ho oblidem: 
Saó naix de la confluència entre el cristianisme progressista, el 
valencianisme democràtic i el socialisme humanista. Fou, doncs, 
una rara avis en uns moments convulsos i d’incertesa.

A continuació, dos vídeos més. En un, la periodista Amàlia Garri-
gós recordava algunes de les signatures més destacades de la 
publicació mensual, com ara Joan Fuster, Manuel Sanchis Guar-
ner, Enric Valor i Joan Francesc Mira, que hi era present. En l’altre, 
Josep Escribano, president del Tempir, comentava –des del sud 
del sud– que Saó sempre ha tingut voluntat de fer avançar el País 
Valencià, sempre al servei de la llengua i de la cultura.

El vice-rector Antoni Ariño, remarcà la doble fidelitat de la revis-
ta: d’una banda, al cristianisme progressista; d’una altra, al va-
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lencianisme. Igualment, enumerà quines eren, al seu parer, les 
tres raons de la revista: la primera, que era un espai de llibertat 
per a la societat i la cultura valencianes; la segona, que era un 
espai de convivència natural entre els diverses sectors culturals 
(‘capellans i agnòstics’), que sempre havien avançat dialogant; 
i la tercera, el lideratge davant dels canvis, atès que s’havia 
sabut adaptar a les noves circumstàncies i als nous temps. 
Abans d’acabar, encara ens va deixar una frase sintetitzadora: 
“La revista Saó ha tingut la tasca de sembrar valencianisme en 
moments difícils. Per això és la revista degana.”

El següent parlament fou a càrrec del periodista Francesc 
Martínez Sanchis, autor del llibre “La revista Saó (1976-1987). 
Cristians i esquerrans nacionalistes”, que féu un resum de 
la història de la revista. I després tingué el torn de paraula 
l’actual director, Vicent Boscà, que recalcà que sempre ha-
vien dit la seua humilment, sense alçar la veu, però sense 
cap recança, raó per la qual resultaven incòmodes al poder. 
I llançava la pregunta que molts li havien fet: com és que no 
havien tancat ja? Per la il·lusió i l’estima al país i a la cultura, i 
perquè una societat amb una llengua pròpia necessita mitjans 
en aquesta llengua”.

A tall de clausura dels parlaments, l’actiu Pilar Almeria llegí 
el darrer editorial publicat, que acabava amb unes paraules 
d’esperança i de futur: “Havent travessat vint anys de desert, 
dels quaranta que ha fet, Saó se’ns apareix com una presència 
ben digna i ben plantada. Com una publicació dreta i feta: dis-
posada, ara com abans i com el seu país i nostre, a seguir vivint 
la seua pròpia història.”  (d’AEC i revista Saó)

L’oferta de cinema i sèries en català, 
consultable en línia  

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de 
Cultura obre una nova base de dades en línia de pel·lícules i sè-
ries en català amb l’objectiu de fer conèixer els continguts dis-
ponibles en llengua catalana. La base de dades, que ja es pot 
consultar, conté fins al moment informació de 850 pel·lícules i 
més de 50 temporades de sèries de 130 distribuïdores. El 80% 
dels continguts són produccions dels darrers quatre anys, la 
majoria de les quals han rebut suport de la Direcció General de 
Política Lingüística per al doblatge i la subtitulació en català.
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La base de dades de cinema en català s’integra a l’espai 
web Cinema en català i és una evolució de la base de dades 
VOSCbd, estrenada el setembre passat i que se cenyia només 
a les pel·lícules i sèries subtitulades. La base, que s’actualitza 
setmanalment amb nous continguts, és una iniciativa que 
s’inscriu en el Pla d’actuacions per fer créixer l’oferta i el con-
sum de cinema doblat i subtitulat en català, que impulsa la Di-
recció General de Política Lingüística del Departament de Cul-
tura. (d’AEC)

Movistar+ subtitula en català 230 
pel·lícules i 20 sèries segons acord 
amb el Departament de Cultura 
 

El Departament de Cultura ha 
renovat, per al 2016, l’acord 
amb Movistar+ impulsat per 
la Direcció General de Polí-
tica Lingüística. Els objectius 

de l’acord són incrementar l’oferta de cinema subtitulat en ca-
talà a la televisió; incorporar la llengua catalana a les sèries de 

ficció de gran èxit; impulsar l’oferta de continguts subtitulats en 
català en els serveis de vídeo a la carta, i fomentar l’hàbit de 
veure continguts audiovisuals en versió original subtitulada en 
català (VOSC). Al llarg d’aquest any es podran veure subtitula-
des al català, com a mínim, 230 noves pel·lícules i més de 20 
temporades de sèries de ficció. A més, Yomvi, el servei de vídeo 
a la carta de Movistar+, oferirà més de 40 noves pel·lícules do-
blades en català.

Actualment Movistar+ emet diàriament més de 25 obres de ficció 
subtitulades en català, que també són accessibles a través de 
Yomvi, on actualment hi ha publicades, amb drets vigents, més 
250 pel·lícules i 270 capítols de sèries amb subtítols en català. 
Entre els títols subtitulats destaquen The revenant, StarWars, 
el despertar de la força, InsideOut, Mad Max FuryRoad, Carol, 
Viaje a Sils Maria, Els Mínions, Spotligth, The Danish Girl, The 
Manfrom U.N.C.L.E., Steve Jobs, etc. Entre les sèries desta-
quen Game of Thrones, House of Cards, Masters of Sex, The-
Blacklist, Ray Donovan, Orange is the New Black, etc. (d’AEC)
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Es donen a conèixer els premiats de 
la tercera edició dels Premis Impacte   

El lliurament dels premis Impacte es va fer ahir, dijous, en el de-
curs de la Festa d’Estiu del Col·legi de Publicitaris i Relacions 
Públiques de Catalunya, a la seu de l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm. El Col·legi va homenatjar Gerard Olivé, emprenedor 
d’empreses digitals com Wallapop i uns dels emprenedors més 
influents segons IESE, fent-lo membre d’honor de l’entitat. 

Els candidats als Premis Impacte havien estat proposats per 
col·legiats i professionals del sector i han participat aquelles 
campanyes o accions globals de comunicació, publicitat, rela-
cions públiques o bé accions a les xarxes, realitzades en la 
seva totalitat o en part a Catalunya i que han desenvolupat una 

estratègia de comunicació notòriament exitosa o han tingut una 
gran repercussió mediàtica en la societat catalana. També s’ha 
tingut en compte el caràcter innovador i creatiu de les campan-
yes de comunicació.   

D’acord amb el veredicte del jurat composat per l’actual junta 
del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques, les entitats 
guanyadores del Premis Impacte 2016 en l’àmbit comercial són  
“Mediterràniament”, d’Estrella Damm, i el festival Primavera 
Sound, mentre que en l’àmbit social han estat guardonades “La 
Marató” de TV3 i la iniciativa no governamental “Proactiva Open 
Arms”.  (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Convocat el premi periodístic ATLL de 
l’aigua

El Col·legi de Periodistes de Catalunya col·labora en la tercera 
edició del Premi Periodístic ATLL de l’aigua 2016 per reconèi-
xer els treballs periodístics que millor pedagogia han fet sobre 
el recurs hídric. El termini acaba el 30 de setembre. El Premi 
valorarà tos aquells reportatges o treballs periodístics que han 
contribuït al coneixement i la difusió de la importància de l’aigua 
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en l’àmbit català, tant des del punt de vista mediambiental com 
social, tecnològic i cultural. 

El Premi Periodístic ATLL de l’Aigua 2016 compta amb un jurat 
format per periodistes i experts en el sector de l’aigua. Aquests 
seran els encarregats de seleccionar els quatre millors treballs 
periodístics que seran premiats amb una dotació econòmica de 
3.000 euros pel primer premi, així com tres accèssits de 1.500 
euros cadascun. A aquest premi, hi podran optar tots els arti-
cles, reportatges o treballs periodístics publicats en mitjans de 
premsa impresa o mitjans de comunicació online, emesos en 
mitjans audiovisuals com emissores de ràdio, televisions o pu-
blicats en suport online durant el període comprès entre el mes 
d’octubre de 2015 i el mes de setembre de 2016. Es poden 
consultar les bases CLICANT AQUÍ  (d’AEC)
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La publicitat institucional, eina 
d’educació social
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Víctor Curto, doctor en comunicació per la Universitat Ramon 
Llull, va analitzar la publicitat Institucional en la seva tesi doc-
toral, accèssit en el VII Premi Prat Gaballí atorgat pel Col·legi 
de Publicitaris. Els resultats d’aquest anàlisi els va compartir 
en una xerrada-networking en un cèntric restaurant barceloní. 

Potser és necessari apuntar primer que la tesi es presenta amb 
dues cites espatarrants, que val la pena reproduir:

“La idea que no tracta de convertir-se en paraula és una mala 
idea, i la paraula que no tracta de convertir-se en acció és una 

mala paraula”, Gilbert Keith Chesterton.

“No estem governant, perquè la societat no sap el que estem 
fent”, Alfonso Guerra

El doctor Curto va iniciar la seva exposició afirmant que les 
administracions públiques són, en el seu conjunt, el primer 
anunciant mundial i ho va plasmar amb xifres nord-americanes 
i espanyoles. A continuació va exposar les deu característiques 
diferencials que té la publicitat realitzada per les administra-
cions públiques. Així mateix, va proporcionar als assistents sis 
criteris per a la seva correcta valoració.

Per a Víctor Curto, la publicitat Institucional és una valuosa eina 
d’educació social al temps que una manifestació d’un dels prin-
cipis bàsics de la democràcia: l’obligació de “retre comptes” per 
part dels governants. Curto creu que “podríem inferir que les 
noves tipologies de discurs polític del futur també poden fer-
se ressò en el si de la publicitat institucional, ja que, en certa 
mesura, comparteixen actors i principis. Per això, l’evolució del 
missatge polític i la seva correlació amb la publicitat institucio-
nal pot ser establerta com un camp d’estudi futur”.
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Ja en una altra esfera, però seguint amb possibles temes de 
futur anàlisi relacionats amb l’objecte de l’estudi, l’autor afirma 
que “podríem constatar com la publicitat institucional tampoc 
hauria de romandre aliena als nous camps d’investigació i 
avenços sobre la publicitat i el màrqueting. En aquest context 
d’innovació, la disciplina del neuromàrqueting està començant 
a explicar des d’una estricta òptica científica -allunyada de 
passats apriorismes- les evidències i les raons profundes del 
comportament humà vinculat a les activitats del màrqueting. I el 
màrqueting i la publicitat polítiques no són una excepció.”

En un altre ordre de coses, i canviant de perspectiva, Victor Curto 
estudia un altre factor que pot incidir en el futur de la publicitat 
institucional, que seria “la progressiva desideologització de la 
política, convertida aquesta en un mer exercici tècnic de gestió 
de candidats i processos electorals, fins i tot ja des del poder -a 
través de la permanent campaign.  La publicitat institucional, com 
a instrument de comunicació, està també al servei de la ideolo-
gia del partit governant, el qual li encomana la seva funció infor-
mativa i persuasiva. Per aquesta raó, si els partits redueixen la 
seva càrrega ideològica, es podria produir un cert transvasament 
d’aquest fenomen a la seva activitat comunicacional, tant en 
l’àmbit del propi partit com en el de les institucions que governa”. 

Curto és clar quan diu que “Quan la pròpia política sembla bui-
dar-se de continguts ideològics realment diferenciadors o inno-
vadors, es torna menys ambiciosa en els seus desenvolupa-
ments quotidians i ens trobem amb un plantejament empobridor 
de la confrontació de partits.”

Al finalitzar la xerrada, els assistents van tenir l’ocasió 
d’intercanviar opinions i realitzar networking en l’espai habilitat 
per a l’ocasió. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir 
a la tesi doctoral “Escenaris de la publicitat institucional. Defi-
nició, contextualització, històrica i operativa de la publicitat de 
les administracions públiques”, del doctor  Victor Curto Gordo 
CLICANT AQUÍ  
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Congrés de l’AE-IC: La premsa 
gratuïta és el resultat de la 
convergència mediàtica
Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació

La inauguració oficial del V Congrés Iberoamericà de Comuni-
cació (AE-IC), va tenir lloc a Caixa Fòrum, de Madrid. El presi-
dent d’AE-IC Miquel de Moragas Spà (fundador y ex-director de 
l’Institut de la Comunicació (INCOM) de la UAB i col·laborador 
de l’AMIC) va explicar sobre el programa del congrés “els dos 
eixos fonamentals del nostre ideari, la cooperació científica i el 
compromís d’establir llaços acadèmics amb la comunitat ibe-
roamericana.” Així mateix, de Moragas va destacar del tema 
central del congrés “Comunicació, Cultura i Cooperació, temàti-

ques en tres sessions plenàries: Política Científica, Formació 
de Postgrau i publicacions”. 

Una anàlisi comparada entre Espanya i el Regne Unit de David 
García Martul i Guillermina Franco, de la Universitat Carlos III 
de Madrid, va reflectir que la premsa gratuïta és el resultat de la 
convergència mediàtica i es planteja com a complementària a la 
premsa tradicional. La premsa gratuïta va perdre quota de mer-
cat a causa de la crisi de la premsa global i de la publicitat, però 
torna a ressorgir durant l’any 2015-2016, gràcies a l’estirada de 
les notícies locals. Un exemple notori ha estat la reconversió en 
diari gratuït del diari de pagament anglès London Evening Stan-
dard, que es distribueix tres vegades al dia en les principals 
ciutats angleses, sent el diari amb més tirada del Regne Unit.

Política Científica i Comunicació
Mercedes del Hoyo (rectora de la Universitat Rey Juan Carlos) 
va insistir en la recuperació de la investigació especulativa i en 
aconseguir que les investigacions sobre comunicació adquirei-
xin igual importància que les que es realitzen en altres àmbits. 
La intervenció d’Elea Giménez-Toledo (CSIC), ha recalcat so-
bre les polítiques científiques que són un dels objectius de la 
comunitat científica ha de ser “que les nostres bases de dades 
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puguin competir amb les d’àmbit angloamericà”. Espanya ha 
estat pionera en la creació de bases de dades però la crisi va 
frenar l’avanç d’aquestes bases mentre que la resta de països 
europeus van seguir invertint en les seves. Un factor a tenir 
en compte a l’hora de la rellevància de les publicacions és la 
influència de la font. Del Vallel també va coincidir que el valor 
d’una publicació s’avalua a través de la seva producció acadè-
mica, el que defineix com a “política d’incentius”. “És més va-
luós el que produeix més”, afirma.

Celia Crovi (presidenta de ALAIC) va destacar la crisi de la dè-
cada dels 80. Enric Saperas (Universitat Rey Juan Carlos) va 
realitzar un diagnòstic del model de professionalització i institu-
cionalització comunicativa des de la dècada dels 90. Per Sape-
ras hi ha diversos actors que han adquirit una gran rellevància 

en l’àmbit acadèmic: les revistes internacionals, les cadenes 
d’investigació i l’hegemonia de la indústria editorial angloameri-
cana, sobretot nord-americana. 

Postgraus de Comunicació
Sobre el tema dels postgraus de Comunicació, van debatre els 
ponents Manuel Palau (Universitat Carlos III), Paulo Speller 
(secretari general OEI), Juan Fernando Muñoz Uribe (presi-
dent de FELAFACS), Juan Antonio García Galindo (represen-
tant de ATIC a Espanya), Carmen Ciller (professora de la Uni-
versitat Carlos III). Per a Manuel Palau, degà de la Facultat 
d’Humanitats, Comunicació i Documentació de la Universitat 
Carlos III, hi ha la necessitat de cooperació per al desenvolupa-
ment dels diferents postgraus de les universitats iberoamerica-
nes. El professor García Galindo va comentar la diferenciació 
que hi ha entre els màsters acadèmics i els professionals, que 
porten a una especialització en el món laboral. També s’ha re-
ferit a les fortaleses i debilitats dels estudis de postgrau, sent 
una fortalesa fonamental la col·laboració amb empreses i com 
a element negatiu ha destacat la manca d’internacionalització 
d’aquests estudis. Així mateix, ha comentat “la falta d’adaptació 
als canvis produïts en el sistema educatiu que impedeixen una 
anàlisi més rigorosa de l’oferta”.
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Carmen Ciller aposta per desenvolupaments de postgraus 
“com ponts cap a l’activitat professional i el món empresarial”, 
dirigits a la internacionalització, així com màsters professio-
nals desenvolupats amb les empreses cap a les que després 
es dirigeixen els alumnes professionalment. Paulo Speller, 
com a secretari general de l’Organització d’Estats Iberoameri-
cans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura, va manifestar la 
necessitat “de reconeixement de títols i crèdits dels alumnes 
entre les diferents universitats iberoamericanes, a través de 
convenis i acords bilaterals”, a més va destacar l’augment de 
l’ensenyament universitari a Llatinoamèrica.

Què s’investiga en Comunicació?
En l’actualitat la imatge de les dones en la premsa esportiva 
està lluny de reflectir la realitat. Sobre qui informa sobre les 
dones en la premsa esportiva? segons un estudi realitzat per 
Clara Sainz de Baranda, de la Universitat Carlos III de Madrid, 
entre 1979 i 2010, només el 2,18% de les informacions apa-
regudes a la premsa esportiva durant aquests anys es refe-
rien a dones esportistes. Segons Sainz de Baranda els llocs de 
responsabilitat de la premsa esportiva estan en mans d’homes 
que manifesten que fan diaris per a homes, que marquen una 
agenda els temes i informacions s’elaboren pensant en els seus 

interessos. Tot això malgrat l’augment de dones en les redac-
cions que, però, no s’ha traduït en l’augment d’informacions 
sobre assoliments esportius femenins. Un altre dels aspectes 
que assenyala l’autora de la investigació és que l’èxit de les 
informacions sobre esdeveniments esportius protagonitzat per 
dones, sol ser l’assistència de personalitats d’àmbit polític o so-
cial el que, per desgràcia, sol ser bastant infreqüent.
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“No sé si som una estructura d’Estat, 
però gairebé”, Ramon Grau, president 
de l’AMIC

Per Pere Giménez / Comunicació 21

L’editor del grup santcugatenc Totmedia, Ramon Grau, és pre-
sident de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
(AMIC) des de juliol de 2015, gairebé un any després que l’entitat 
hagués apostat per una reconversió i obertura que deixava enre-
re l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta. Grau, de fet, va 
ser el primer president de l’ACPG entre 1997 i 2003.

Des dels inicis amb l’ACPG hauran canviat molt les coses, oi?
En la primera etapa érem pocs mitjans, tots de paper, i eviden-
tment en aquests 20 anys l’associació ha experimentat un crei-
xement molt important; s’ha adaptat als nous temps, als nous 
hàbits, i als nous mitjans. Va ser un gran encert en el seu mo-
ment obrir l’associació perquè també fos el paraigües del sector 
digital, i per aquí és on ha vingut el gran creixement de l’entitat. 
Som 260 mitjans, dels quals podem dir que gairebé un 50% són 
paper i l’altre 50% digitals, i en creixement constant.

Fa dos anys, amb el relleu de l’ACPG per l’AMIC, es va obrir 
encara més el ventall per formar-ne part.
L’AMIC intenta ser una central de mitjans amb eines útils de cara 
al sector. Per tant hi ha mitjans de pagament que també han pogut 
venir amb nosaltres, però bàsicament no anem a buscar-los, sinó 
que el que fem és oferir una sèrie de serveis i si algú s’hi vol acollir 
és benvingut. Però el gran gruix de mitjans que tenim són gratuïts.

I com va la nova etapa?
Estem molt enfocats al tema de serveis, cada vegada més; es-
tem aconseguint grans acords, com amb OJD i l’Agència Cata-
lana de Notícies, cosa que per si sols els mitjans de proximitat 
no haurien pogut, pel cost i per la dificultat d’accedir-hi. Com 
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més volum d’associats tinguem, ens permet treballar més per 
al conjunt i aconseguir acords molt avantatjosos per al sector. 
Aquest és el camí: professionalització, rigor, millora de contin-
guts; aquests són els nostres objectius per al mandat. Penso 
que l’associació està responent molt bé i cada vegada més els 
mitjans estan caminant en aquest sentit, perquè és l’única ma-
nera de sobreviure.

Entre els associats hi ha empreses amb realitats molt diferents.
Hi ha des de microempreses d’un o dos treballadors fins a mi-
tjans amb unes estructures més grans. Alguns temàtics, alguns 
generalistes, molts territorials; el món local és el més important 
que tenim, i per al qual oferim més serveis.

I per gestionar totes aquestes diferències?
Aquesta és la realitat del país, és el gran tresor: té una varietat de 
mitjans impressionant, no hi ha ciutat o poble petit que tingui els 
seus, i hem de fer valdre aquesta força, que és el de la proximi-
tat, el dels continguts propers. Aquest és el nostre punt fort, que 
és el que hem de fer evident i visible davant d’administracions, 
centrals, grans clients... És un dels serveis que estem treballant 
molt, el poder oferir publicitat mancomunada per a tots els mi-
tjans. I ens n’estem sortint: aquest any el pressupost de l’AMIC 

ha superat el milió d’euros [l’exercici anterior van ser 800.000], i 
gran part ve de la gestió comercial i publicitària.

Cada any anem augmentant el creixement a nivell de serveis 
comercials. Hem reforçat molt aquest departament, s’ha incor-
porat una persona per als grans comptes; tenim un equip de 
tres persones que es dedica bàsicament a buscar recursos per 
als associats, petits i grans.

D’on prové aquest increment?
El gran creixement ha vingut per l’empresa privada, oferint pro-
postes redaccionals, de patrocinis, de seccions noves, etc. No 
parlem de la publicitat típica, que d’aquesta cada publicació ja 
se n’ocupa, sinó de crear propostes de conjunt que ofereixin la 
diversitat de l’associació. Per exemple, amb propostes molt terri-
torials, per a les diferents demarcacions o per a zones concretes.

Paral·lelament estem desenvolupant molt el Banc de Contin-
guts, que ofereix serveis redaccionals i d’imatges per als nos-
tres associats. Tot allò que sigui un enriquiment per als mitjans, 
que per si sols els és difícil de fer, doncs l’associació ho està 
oferint. Cada vegada més ens estem convertint en un lloc on 
trobar eines que faciliti la feina als mitjans.
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Un dels objectius de l’AMIC és aconseguir un millor mesu-
rament dels mitjans de proximitat.
Estem treballant molt en la millora d’eines com l’EGM. El Barò-
metre en el seu moment era difícil de mantenir, des de la Gene-
ralitat es va optar per pagar un complement perquè l’EGM donés 
dades d’audiència de les publicacions catalanes, i estem treba-
llant perquè es millori. Tot i l’ampliació, la fotografia surt desdi-
buixada: la realitat és molt més important del que l’EGM ens diu.

És una qüestió de recursos: com més petita és la mostra, 
més afectat en resulta el mitjà de proximitat.
Exacte. Estem lluitant i reunint-nos amb ells, però diuen 
“l’Administració ens dóna tants diners, no podem fer més que 
això”. El que s’està pagant des del Govern són molts diners, 
uns 600.000 euros, i crec que això mereix un esforç i un tracta-
ment important de cara als mitjans locals.

S’ha notat molt la pèrdua del Baròmetre?
Sí que s’ha notat d’alguna manera a l’hora de mostrar la força 
real d’aquest sector. El que tenia 100 ara té 50, perquè la lupa 
no s’acosta prou al territori. Això ens afecta perquè necessitem 
eines que ens posin en valor de cara a les agències i als grans 
anunciants. L’anunciant petit ja sap la importància del mitjà, 
perquè pot veure cada dia el que som, la confiança que desper-
tem en la gent, la fidelitat, etc.

Un dels objectius per al proper any és que tots o gairebé tots 
els mitjans associats a l’AMIC estiguin auditats per OJD/PGD.
Sí. Ara estem en uns 170 mitjans dels 260, més del 50%, i hem 
d’aconseguir arribar a la gran majoria, per no dir tots. Si volem 
que se’ns respecti i se’ns tingui en compte, som els primers que 
hem de donar dades fiables, i estem treballant cap aquest camí, 
perquè el col·lectiu sigui cada vegada més professional i rigorós.

Els mitjans de proximitat sempre han reclamant a la Gene-
ralitat un major equilibri respecte els grans mitjans pel que 
fa a les subvencions i la publicitat institucional.
Aquest és un dels temes que sempre estem reclamant cons-
tantment, que es tingui més en compte el conjunt de mitjans 
de proximitat del país, que són els més importants que té. Són 
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els que sens dubte treballen per a la cohesió del país i la dina-
mització de les poblacions; tenen un component d’arrelament i 
de país molt identificat en els mitjans. Costa, perquè la mirada 
sempre és molt barcelonina, però la nostra feina és fer-los obrir 
els ulls, mostrar-los que hi ha mitjans molt arrelats en el territori 
que són més importants que els grans mitjans d’informació ge-
neralista, i que han de tenir el seu tractament i el seu pes en els 
pressupostos de publicitat institucionals.

En les darreres convocatòries de subvencions, els digi-
tals han guanyat pes respecte els mitjans en paper, i dins 
d’aquests les publicacions de proximitat ho han fet respec-
te els diaris generalistes. En la publicitat s’ha notat algun 
canvi?
Sí que és veritat que cada vegada ens tenen més en compte, i 
no tan sols la Generalitat, també ens com la Diputació de Bar-
celona, que està fent bastant bona feina en aquest aspecte. 
És cert que cada vegada la sensibilitat va augmentant, però 
encara falta.

Tothom té molt clar que la premsa de proximitat és la de la gent, 
que són els mitjans que estan molt a prop del territori i formen 
part d’aquesta diversitat important que té el país, però d’això a 

transformar-ho en recursos costa. És una feina de divulgació 
que hem d’anar fent des de l’AMIC i les associacions.

Ara hi ha un president de la Generalitat periodista i que a 
més ve de la premsa de proximitat...
Ell més que ningú coneix la realitat. La veritat és que Carles 
Puigdemont és una persona molt sensible a tots aquests temes 
i esperem que hi hagi un canvi. El que passa és que el país té 
molts fronts oberts, i el nostre és un de més. Nosaltres sempre 
hem estat al costat del país i de les reivindicacions del país, i 
per tant som un aliat del Govern en aquest aspecte, i com a tals 
se’ns ha de veure. No sé si som una estructura d’Estat, però 
gairebé.

Des de que es va fundar l’ACPG han canviat força les co-
ses...
No fa massa anys érem els grans invisibles. Quan es va cons-
tituir l’Associació Catalana de la Premsa Gratuïta, la feina que 
teníem perquè se’ns obrin portes, estaven tancades totes. No 
teníem ajuts, ni publicitat institucional, ni res. Mica en mica s’ha 
anat fent aquesta feina de divulgació i s’han anat adonant que 
la realitat del país és una, perquè als despatxos a vegades es 
pensen que és una altra.
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També és cert que els mitjans de proximitat han evolucio-
nat molt i han anat guanyant pes.
Clar, han anat guanyant en qualitat, en continguts, en rigor, hi 
ha hagut una evolució evidentment. El fenomen de la prem-
sa local en aquest país, i gratuïta concretament, no és nou, 
ve de lluny. Hi ha mitjans a l’associació que porten molts anys 
d’existència; segueixen sent referents a la seva zona, i han de-
mostrat que s’han adaptat a tots els moments, a les dificultats 
econòmiques, als canvis d’hàbits, a les noves tendències, etc., 
i anem aguantant.

Des de l’AMIC s’ha notat la suposada sortida de la crisi?
Sembla que hi ha una mica, no d’alegria, però sí de canvi de 
tendència. Després de la baixada continuada dels últims set-
vuit anys, hi ha una certa inflexió, una certa recuperació publici-
tària. L’any passat es va notar, i aquest any els primers mesos 
han estat molts durs, però ara torna a semblar que revifa.

A nivell publicitari el paper encara té vida...
El valor que tenen el paper i la premsa gratuïta encara té molta 
força. Això que el paper morirà, en el nostre cas penso que 
aguantarà molts anys. La premsa de pagament és una altra 
història, que té problemes de distribució perquè cada vegada hi 

ha menys quioscos. De fet, els grans diaris mantenen la difusió 
gràcies als exemplars que regalen: vas al tren, al metro, a les 
universitats o qualsevol lloc públic important i veuràs les piles 
de diaris que regalen. On és el pagament i on la gratuïtat? La 
línia es va desdibuixant cada cop més. Hi ha mitjans en paper i 
mitjans digitals, i ja està.

Per sort, la premsa local i de proximitat crec que té molta vida, 
està aguantant molt bé. De fet estan sortint nous mitjans, i hi 
ha digitals nadius que de tant en tant decideixen treure una pu-
blicació impresa –semestral, trimestral, etc.– perquè en l’àmbit 
local la inversió publicitària encara està molt en el paper.
Penso que el digital i el paper són complementaris, sobretot 
en l’àmbit de proximitat. Una cosa ajuda l’altra, la combinació 
dels suports és l’ideal. Tot i que encara no està clar el model de 
negoci en els digitals de proximitat, hem d’anar cap aquí. No 
sabem cap a on ens portarà tot això, però hi hem d’estar, hem 
d’innovar constantment i hem d’estar en primera línia.

Des de gener també és president de la Federació 
d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Di-
gitals. Com va la interrelació entre les tres associacions, 
perquè cadascuna té les seves singularitats?
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S’han de mantenir, són una part de la riquesa del país, amb 
tipologies diferents de mitjans i de productes. El que hem de fer 
és trobar coincidències en allò que ens puguem posar d’acord, 
que és el estem fent. Hi ha sis-set grans projectes on confluïm, 
com per exemple la Nit de les Revistes i la Premsa en Català, 
l’iQuiosc, les Jornades Internacionals de Premsa Gratuïta i Di-
gital, i en el Llibre Blanc de la Premsa Comarcal. Sabem que és 
complicat fer coses junts, però les que podem les fem.

La Federació és un paraigües que ens ajuda a tirar endavant 
coses conjuntes, algunes que ja es venien realitzant i altres de 
noves que puguin sorgir, com temes de formació, etc... on com-
partim recursos. A mi m’hagués agradat que això hagués anat 
a més, acabant sent una única associació amb diversitat de 
productes, però entenc que és molt difícil.

L’anterior Govern apostava per això...
Hauríem d’anar cap aquí, perquè al final, on és la línia? Hi ha 
empreses que fan productes gratuïts i de pagament... Som un 
país relativament petit, i no hi ha un mercat tan gran per dir 
que ens diferenciem tant. Però com que cada associació es vol 
mantenir i marcar perfil, almenys posem-nos d’acord en algu-
nes coses on podem anar de bracet, que és el que estem fent.
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El panorama mediàtic a 2020
Per Miquel Pellicer, blog

El 1955 Alex Lewyt, president de la companyia Lewyt Corpora-
tion i inventor d’una de les millors aspiradores d’Estats Units, 
va afirmar rotundament que “les aspiradores amb energia nu-
clear serien una realitat en deu anys”. Aquestes i altres pre-
diccions tecnològiques ara ens semblen d’allò més exòtiques. 
Si ens posem en l’àmbit dels mitjans, ens referim a un passat 
no molt llunyà. En 2014, un informe de la UDECAM (una unió 
d’agències de mitjans francesos) juntament amb el diari Le Fi-
garo, va analitzar el futur dels mitjans de comunicació. Sabeu 
quines van ser les principals afirmacions? 

La meva amiga i coautora d’Optimisme per a Periodistes, Marta Fran-
co, va escriure un article sobre aquest informe fa dos anys:  Com serà 
el panorama mediàtic a 2020? Aquest matí m’ha aparegut entre els 
meus Facebook Memories i, a mig camí entre 2014 i 2020, he estat 
revisant el text. A quatre anys vista per arribar a 2020, em sembla 
interessant reflexionar sobre l’horitzó cada vegada menys llunyà.

Per començar, un dels més atractius de “Quel sera le paysage 
Média en 2020? “és la separació entre el missatge del mitjà”. 

De la mateixa manera, apunten, tots els mitjans es converteixen 
en multimèdia de comunicació: “Ja no parlarem de la premsa, 
sinó de la informació, no parlarem de la televisió, sinó de vídeo. 
I ja no podrem parlar de la publicitat, sinó de comercialització”.

La centralitat dels usuaris
L’informe apunta la ten-
dència de la centralitat 
dels usuaris en el centre 
de la gestió dels nous 
mitjans de comunicació, 
una idea cada vegada 
més necessària sobre els 
Costumers Media. Només cal llegir l’informe de Pepe Cerezo 
de l’Agència Evoca presentat aquest setmana per adonar-se 
de la seva importància (el lector el pot llegir CLICANT AQUÍ  
. El 2014 els mitjans podien tenir informació detallada sobre 
qui està llegint, per quant temps i en quina plataforma però 
no s’aprofitaven del tot aquestes dades. El Big Data ens dóna 
un poder cada vegada més gran i els nous mitjans ho hauran 
d’aprofitar completament el 2020: “Es refinarà el coneixement 
sobre el consumidor i també s’integrarà en la producció i el con-
tingut editorial”, deia l’informe de UDECAM.
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Models de negoci
Pel que fa a models de negoci, Marta Franco també destacava 
que en l’estudi es subratlla que la publicitat nativa encara ne-
cessita algunes millores i els paywalls encara no estan pagant 
els comptes. El 2016 veiem com el camí de la publicitat nativa 
cada vegada és més important mentre que els murs de paga-
ment s’estan diluint i no es contemplen com una tendència amb 
força. Cal tenir en compte, però, el que planteja l’informe fran-
cès. Els mitjans de comunicació experimentaran amb tres nous 
models de negoci:

1. Funcionar com una fundació, amb els filantrops que financen 
la producció d’informació.
2. Ser part d’una empresa de comunicació global.
3. Tenir activitats al voltant de serveis i esdeveniments.

El futur dels mitjans és una gran incògnita. S’apunten tendèn-
cies però no hi ha certeses pures, tot i que els gurus i els vene-
dors de fum encapritxen a donar-nos lliçons.

De 2012 per a 2020
I anem més enrere. El web News & Tech  va fer una recreació 
de com serà el paisatge a l’any 2020 i van extreure les següents 

conclusions. I ull!, que l’article es va escriure el 2012!: “20 Ten-
dències per a l’any 2020”. Hi ha pintoresques prediccions com 
aquestes:

• La qualitat ven. La recerca de la veritat segueix sent important.
• El diari imprès sobreviu, però no en totes les ciutats ni tots els 
dies de la setmana.
• La participació és clau. Alguns mercats tenen reporters vo-
luntaris, igual que algunes ciutats tenen bombers voluntaris. 
L’objectiu és reduir els costos associats a la creació de con-
tinguts.
• Els editors que s’adapten amb èxit es preparen per gaudir de 
la propera edat d’or del periodisme.

En definitiva, esperant que les aspiradores nuclears arribin a 
les nostres llars, estem a quatre anys de comprovar fins a quin 
punt es compliran les prediccions de l’informe francès de la 
UDECAM.
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Adblockers, aliats o enemics?
Per Carlos Prieto, director comercial de Ooyala / El Publicista

El bloqueig d’anuncis (adblocking) és l’eliminació automàtica de 
la publicitat en les pàgines web. El adblocking es porta a terme 
a través d’una extensió per al navegador web, un programari 
o una aplicació, però també a través d’un router o un proveï-
dor d’accés a Internet. L’ús d’adblockers ha passat de ser un 
comportament aïllat, a un hàbit de consum cada vegada més 
massiu. Segons l’estudi de IAB Spain de març d’aquest mateix 
any, un de cada quatre internautes declara usar adblockers per 
navegar per internet. El que suposa més de cinc milions i mig 
d’usuaris de adblockers només a Espanya. El 2015 els adbloc-
kers van suposar un impacte negatiu de 19.000 milions d’euros 
per als editors.

El seu fort creixement és conseqüència de l’augment de la pu-
blicitat en línia, però també de la seva facilitat d’ús i de la mi-
llor experiència d’usuari que genera. Alguns dels usuaris, cada 
vegada un major nombre, són partidaris d’ells, però per a la 
indústria publicitària és un enemic que no s’ha de subestimar. 
Sense els ingressos per publicitat, els mitjans no poden seguir 
operant, per la qual cosa el seu auge preocupa tant a mitjans 
de comunicació com a anunciants.

Moltes empreses, com Yahoo o The Washington Post, han 
apostat per no permetre l’entrada als seus sites als usuaris que 
utilitzen adblockers. Hulu o CBS.com no permeten veure ca-
pítols de les sèries de moda tenint el bloquejador activat. I a 
Espanya, El Confidencial o Xataka han apostat per un missatge 
conciliador en el seu landing page. Fa més d’un any, el Finan-
cial Times ja informava que algunes de les multinacionals més 
importants del món, com Microsoft, Google o Amazon, estarien 
pagant a certs bloquejadors d’anuncis perquè no actuessin en 
les seves pàgines. És comprensible, situacions desesperades 
requereixen mesures desesperades.

No parlem només d’auge en altres països com els Estats Units 
o el Regne Unit, l’últim informe News Digital 2016 de l’Institut 
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Reuters confirma que Espanya és el cinquè país del món amb 
major taxa de penetració d’adblockers amb un 28%, per darrere 
de països com Polònia, Grècia, Turquia o França. Tendència, 
segons l’informe de Reuters, que no para de créixer entre el 
públic juvenil i la previsió és que segueixi així.

Entre tots els entrevistats per IAB en el seu estudi, més del 62% 
declara que la publicitat en els mòbils és la que més molesta, 
per això els dispositius en què més s’està implantant l’ús de ad-
blockers són els terminals mòbils. Això no només és simptomàtic 
de l’invasiu que és rebre publicitat en un dispositiu que conside-
rem tan personal, sinó que a més, demostra que els anunciants 
no han estat capaços de captar encara l’essència dels mòbils. 
Aquests s’han convertit en un element indispensable del nostre 
dia a dia, el nostre contacte amb l’actualitat, amb la nostra família 
i amics i amb el nostre treball. Per aquest motiu els usuaris consi-
deren invasiva la major part de la publicitat mòbil.

Per combatre aquesta mala percepció, és vital que els anun-
ciants i els mitjans comprenguin que la publicitat ha de ser 
personalitzada i ajustada al màxim als gustos de cada usua-
ri. D’aquesta manera s’assegura que el contingut suggerit 
és a priori atractiu i d’interès. Per definir això, existeixen en 

l’actualitat analítiques que permeten mesurar el comportament 
dels usuaris davant de cada contingut, per saber en tot moment 
quina publicitat convé utilitzar.

Des del principi d’internet, hi ha un acord tàcit amb els usuaris 
pel qual es consumeix contingut gratuït a canvi de ser impactats 
amb publicitat. Si eliminem d’arrel la publicitat no serà viable 
que les empreses es mantinguin.
Part dels usuaris fan servir eines d’aquest tipus contra els abu-

sos comesos per part de la indústria publicitària. Indústria que 
paga pels excessos d’uns quants que han sobrepassat els lí-
mits tàcits establerts per a una convivència plàcida entre anunci 
i usuari. Parlem de vídeos amb autoreproducció, so i vídeo pre-
activats, pops-ups i pops-latents, volum elevat intencionalment, 
pestanyes impossibles de tancar, etc.
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Potser fins fa poc alguns anunciants i mitjans es basaven en el “tot 
s’hi val” i van desenvolupar tecnologies cada vegada menys respec-
tuoses fins que van néixer aquestes eines de bloqueig de publicitat. 
Ara perilla la totalitat del sistema publicitari a la xarxa i amenaça 
els comptes de resultats dels mitjans. Clarament, paguen justos per 
pecadors, ja que no tots van recórrer a les males pràctiques.

No obstant això el sentiment general és que la publicitat, si és res-
pectuosa i d’interès, és benvinguda. Mostra d’això són, per exem-
ple, els vídeos recomanats. La recomanació de contingut suposa un 
notable impacte en la retenció de l’espectador. Quan un contingut 
és suggerit a l’usuari basant-se en els seus comportaments previs 
i, per tant, en els seus gustos, es provoquen més visualitzacions ja 
que els usuaris visualitzen el 40% dels continguts recomanats.

Ús de l’analítica per conèixer a les audiències
L’analítica és essencial per entendre què passa a la web i pren-
dre decisions adequades que permetin augmentar l’impacte 
en el consumidor i crear així publicitat més eficaç. Mitjançant 
aquestes analítiques s’obté només la informació que és relle-
vant per a l’empresa, sense perdre en dades innecessàries. 
També ajuda a descobrir què publicitat funciona i quina no, ren-
dibilitzant així les inversions.

Moltes vegades sorgeixen les preguntes com per què en el 
seu moment consumidors potencials no es van transformar en 
una venda o en un registre?, en quin punt de l’anunci en vídeo 
abandona l’usuari? En quin pas del funnel o procés de compra 
l’usuari va abandonar el nostre site?, Són algunes de les moltes 
qüestions a les que, a dia d’avui, podem trobar resposta gràcies 
a l’analítica. Fins i tot pel contingut més complex i alhora més 
demandat com el vídeo. Les analítiques ens ajuden a extreure 
informació de l’activitat realitzada pels usuaris a la xarxa i a 
millorar la segmentació dels mateixos a través de la utilització 
d’aquestes dades en un DMP (Digital Management Platform).

L’analítica és, a més, vital dins el món programàtic, un entorn 
cada vegada més predominant en altres països i que està arri-
bant a Espanya. Així, des de les primeres hores del llançament 
d’una campanya, disposem d’informació fonamental per interpre-
tar els resultats i poder actuar per aconseguir una major optimit-
zació de la mateixa.

La solució: continguts recomanats
Els continguts recomanats són aquells que s’han personalitzat 
de manera lògica atenent a les necessitats i interessos dels 
nostres usuaris. És, en altres paraules, contingut que canvia de 
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manera dinàmica en funció de les interaccions passades dels 
usuaris. A través de contingut personalitzat o “smart content” 
(contingut intel·ligent), aconseguiràs oferir el contingut adequat 
a les teves usuaris, perquè no sigui percebut com molest i per-
què l’anunci de veritat impacti en el target.

Aquest nou sistema que tan ràpid està creixent ja ha estat 
adoptat, o almenys està en procés d’implantació, per empreses 
clau com Yahoo, Google, Amazon, Fnac, etc. Això permet crear 
una millor experiència amb usuaris i clients. Com més segmen-
tada sigui la publicitat, i més específic sigui el seu públic, més 
efectiva és, i el seu nivell de conversió serà més gran.

Una nova etapa
L’optimització del big data, l’auge dels nous suports publicita-
ris, l’arribada de la compra programàtica i el desafiament dels 
adblockers dissenyen un nou tauler de joc en el sector publici-
tari. Els reptes es poden convertir en oportunitats si es coneix 
a cada usuari i identifiquen els continguts més adequats per a 
cada audiència. Enrere va quedar la publicitat massiva, ara el 
propi usuari exigeix converses personalitzades i contingut relle-
vant d’acord amb els seus gustos.

Les empreses i els editors han de regir-se per aquesta màxima 
i per optimitzar les seves inversions i ser més eficaços s’han 
de basar en dades. Només així podrà tornar la màgia de la 
publicitat.
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”Clic”: així sona el gallet que dispara 
al periodisme bales d’irrellevància
Per David Martínez, comunicador i periodista / blog Comunica-
ción y otras cosas

“Mira David, que no et dic pas que la roda de premsa aquesta 
a la qual em convides no tingui interès però és que el meu 
treball ho mesuren per clics i, encara que el que expliqueu allà 
sigui d’enorme transcendència, no em val la pena perdre mig 
matí per aconseguir el que puc aconseguir en uns minuts amb 
qualsevol història escrita a partir de les tendències de Google o 
qualsevol llista xula de 10 coses que tal”. Paraules semblants a 

aquestes sonen de manera més freqüent, a cada dia que pas-
sa, en les converses que mantenen periodistes i comunicadors.

Els primers, sotmesos a una pressió asfixiant per aconseguir 
elevar les xifres d’audiència del seu mitjà; i els segons, patint 
per fer forat a les seves informacions, fins i tot a les que tenen 
valor real, en l’espai que deixen a les webs dels consells de 
bellesa, la recepta perfecta per guanyar el cor de la persona 
estimada o les fotos robades a un as de la pilota.

Informacions que, depenent del nombre de clics, retuits o 
m’agrada registrats, fins i tot poden trobar el seu espai en el 
diari de paper del dia següent. 
 
Als que vivim l’ascens i declivi de la bombolla 2.0 al comença-
ment d’aquest segle ens hauria de causar certa sorpresa 
aquesta revaloració del terme “pàgines vistes” que tan bona 
fortuna va fer llavors i que va portar al desastre a molts projec-
tes empresarials que, un cop assolida la seva “massa crítica”, 
van ser incapaços de “monetitzar-la” de manera rendible. 

Recordo que la meva mare em preguntava llavors de què vivien 
els portals d’internet i jo contestava recitant xifres d’audiències 
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milionàries i parlant de futur, d’innovació, d’una societat con-
nectada, de coneixement compartit, dels Estats Units, de... 
“Però tots aquests us paguen? “, deia ella, pobre ignorant digi-
tal. I llavors jo li plantava dos petons i donava per finalitzada la 
visita a la llar paterna amb gest emmurriat.

Doncs bé, anys després veiem als mitjans repetint formes i fons 
rancis darrere de l’anhelat clic, aquesta cosa etèria de valor mai 
revelat -qui va dir que a Internet tot és mesurable? -. Un valor 
dubtós que, però, posa preu al cap d’aquest periodisme orfe de 
model de negoci. Mitjans que s’alien amb xarxes socials i que, 
potser per això que el frec fa l’afecte, cada vegada s’assemblen 
més a elles, encara que en versió mutilada i necessitada. 

Davant d’això, estimats mitjans d’informació, aquest humil ciu-
tadà us demana menys notícies i més informació, més silenci i 
menys soroll, més reflexions i menys flexions de cossos escul-
turals a la vora d’una platja paradisíaca. També us prego una 
publicitat menys molesta a internet, que qualsevol diria que es 
tracta de tapar amb la mida i vistositat dels anuncis els dits que 
s’eleven a la xarxa demanant torn per preguntar per la seva 
eficàcia.

A canvi, aquest humil lector es compromet a pagar per la infor-
mació de valor, la qual ajuda a comprendre aquest boig món en 
què vivim, la qual impulsa els canvis que poden fer d’aquesta 
roca errant un lloc millor per viure. I, sobretot, estic disposat 
a pagar per una mica de silenci com el que segueix a aquest 
punt final.
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