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EL BUTLLETÍ de l’amic

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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: La majoria de diaris digitals en català van perdre lectors al juny
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La Comissió Europea amplia l’acusació d’abús a Google per afavorir el seu cercador de compres

COMUNICACIÓ DIGITAL
Claus per gestionar les xarxes socials de la nostra publicació a l’estiu

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els panelistes de Zenith Vigía auguren una caiguda una mica més gran dels mitjans impresos

NOVES EINES
Els cinc grans reptes de la Tecnologia de la Informació a Europa

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els executius reaccionen a l’excés d’informació consultant més contingut, però de menys fonts

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La nova Time Out no valdrà res (o molt)
TRIBUNA: Què porta la premsa a retirar els seus murs de pagament?
ENTREVISTA: Un editor canvia sala de premsa per Universitat per estudiar els desafiaments de la transformació digital dels mitjans
ANÀLISI: Sobre la importància de l’article de revista, la revisió científica i l’impacte de la investigació
DOSSIER: Proposta per a una sala de redacció: entre el breaking news i el contingut de qualitat
OPINIÓ: El rumor emmascarat: el condicional dels periodistes per donar informacions no confirmades
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ACTUALITAT/ LA PRIMERATot l’equip de l’AMIC us desitgem unes bones vacances!
Us informem que les nostres oficines romandran tancades del 8 al 21 d’agost

El proper núm. d’El Butlletí sortirà el 9 de setembre
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La majoria de diaris digitals en català 
van perdre lectors al juny
Per Comunicació 21

Tradicionalment, al juny, el nombre de lectors de la gran majoria 
de diaris digitals en català baixa respecte al maig. I aquest any 
no ha estat una excepció, malgrat hi havia un nou procés elec-
toral, fet que en circumstàncies normals pot ajudar a incremen-
tar les audiències, especialment entre els diaris generalistes. 

En concret, al juny, Nació Digital va tornar ser líder per 17è mes 
consecutiu amb 2.408.787 usuaris únics, un 10,59% menys 
que els 2.694.200 assolits al maig, però un 6,34% superior als 
2.265.072 registrats el juny de 2015.

Per la seva part, l’Ara.cat va conservar el segon lloc amb 
1.942.170 navegants únics, un 1% més que els 1.922.956 del 
mes anterior, però un retrocés del 5,94% en comparació als 
2.064.783 de fa un any.

A continuació, elMón es manté tercer amb 1.589.616 usua-
ris únics, un 11,78% inferior als 1.801.918 de maig, però un 
269,32% més que els 430.413 de l’any passat (aleshores enca-
ra denominat elSingular).

Tot seguit, VilaWeb registra 1.334.056 navegants únics, un 
5,37% menys que els 1.409.817 de l’anterior onada, i un 4,98% 
menys que els 1.403.996 de juny de 2015.

Finalment, El Punt Avui continua cinquè amb 889.708 usuaris 
únics, un 5,69% menys que els 943.370 de maig, i un 10,15% 
inferior en comparació als 990.198 de juny de fa un any.
  
Després dels cinc primers es 
manté delCamp.cat, amb 632.217 
usuaris únics (gairebé com 
al maig, quan en va registrar 
632.246); Directe!cat amb 588.662 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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(-6,80%); elperiódico.cat, amb 526.256 (-4,79%); Diari de Giro-
na, 449.954 (-5%); elNacional.cat, 337.345 (-8,92%); Racó Ca-
talà, 324.974 (-7,68%); Regió 7, amb 253.028 (+0,82%); Diari 
Català, 179.323 (+7,55%); e-notícies.cat, 153.100 (+11,57%), i 
AraGirona, amb 116.323 (-2,71%).

Per sota dels 100.000 navegants únics es troben La Veu del País 
Valencià, amb 91.978 (-0,39%); AraBalears, 87.150 (-9,99%); 
Segre, 85.193 (-10,46%); Osona.com, 83.163 (+7,40%); Eix 
Diari, amb 81.062 (-28,11%); Crític, 75.409 (+4,71%); Aguaita.
cat, 72.088 (-10,36%), i Tot Sant Cugat, 70.245 (-61,64%).

A continuació hi ha El 9 Nou, amb 67.012 usuaris únics 
(-4,77%); Tot Mataró, amb 65.129 (-3,89%); Cugat.cat, 56.643 
(-20,96%); Empordà.info, 54.463 (-18,38%); dBalears, 51.795 
(+5,97%); Diari Més, 48.345 (-19,73%); Reus Digital, 46.543 
(-8,77%); Diari de Vilanova, 43.910 (+7,99%), i iSabadell, amb 
39.863 (+6,34%).

Tancant la classificació de digitals en català que superen 
els 20.000 usuaris únics es troben Rubítv.cat amb 36.862 
(-13,35%); Capgròs, 36.821 (+52,67%); AraGranollers, 32.419 
(+127,44%); Anoia Diari, 29.982 (-26,64%); Contrapunt, 25.522 

(-58,57%); InfoAnoia, amb 25.017 (-20,62%); elRipollès.info, 
22.340 (-18,64%), i AquíBerguedà, amb 20.848 (-5,89%).

* En aquesta classificació de diaris digitals en català que su-
peren els 20.000 usuaris únics només hi apareixen els mitjans 
auditats per OJD Interactiva.

Es poden consultar les dades del mes de juny dels digitals en 
català, segons OJD Interactiva, CLICANT AQUÍ   

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

http://www.ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala
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endesa.com

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.

AMIC_ButlletíPrensa_188x122_S&S_Endesa2016_OP_MP_AD_CAT.indd   1 15/7/16   11:59



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La Comissió Europea amplia 
l’acusació d’abús a Google per 
afavorir el seu cercador de compres
Per Redacció El HuffPost

La Comissió Europea va ampliar la setmana passada l’acusació 
a Google per presumpte abús de la seva posició de domini en 
afavorir sistemàticament els seus propis serveis de comparació 
de compres en els resultats generals del seu cercador, amb 
l’enviament de dos nous plecs de càrrecs.

Aquests documents, en què la CE especifica formalment les 
irregularitats de les que acusa Google, afegeixen “evidències 
addicionals i dades” al plec enviat a l’abril de 2015 a la com-

panyia, en què ja va formular les mateixes acusacions al cap de 
cinc anys d’investigacions.

La Comissió explica que, en un dels dos nous plecs de càrrecs, 
reforça la seva conclusió preliminar que va abusar del seu do-
mini en afavorir de manera sistemàtica la seva comparació de 
compres en les recerques, mentre que a l’altre també l’acusa 
d’abús per restringir artificialment la possibilitat que pàgines 
web terceres mostrin anuncis de recerques de competidors. Els 
dos documents han estat remesos tant a Google com a la seva 
matriu, Alphabet.

Després del primer plec de càrrecs enviat a l’abril de 2015 i la 
resposta al mateix presentada per la companyia al setembre 
d’aquest any, la Comissió va continuar les seves investigacions. 
De tota manera, la  Comissió recorda que l’enviament d’aquests 
documents no prejutgen el resultat de les seves investigacions, 
i a més assenyala que Google tindrà ara l’oportunitat de “res-
pondre a les nostres preocupacions” en un termini de vuit set-
manes en el cas del primer plec, i de deu setmanes, en el del 
segon. En canvi, ha precisat que “si les nostres investigacions 
conclouen que ha infringit les normes antimonopoli de la UE”, 
actuarà per “protegir els consumidors europeus i la lliure com-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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petència”. Si no veu satisfetes les seves peticions, la CE podria 
imposar a Google una multa de fins al 10% de la seva facturació 
(uns 6.001.000 de dòlars o 5.661.000 d’euros), segons els seus 
comptes de 2014. 

En paral·lel, la CE va acusar formalment a Google el passat 
20 d’abril de abusar de la seva posició dominant en obligar als 
fabricants i operadors dels mòbils i tauletes que operen amb 
Android a instal·lar per defecte els seus serveis, com el seu 
cercador i el seu navegador Chrome , i no altres dels seus com-
petidors.

El gegant nord-americà Google ha reiterat aquesta setmana 
que les seves innovacions i les seves millores de productes 
augmenten i no limiten l’elecció dels consumidors comunita-
ris, ja que, de fet, promouen la competència. “Considerem que 
les nostres innovacions i millores de productes han augmentat 
l’elecció dels consumidors comunitaris i promouen la compe-
tència”, assenyala un portaveu de Google a resposta al pas 
donat per la Comissió Europea. “Examinarem els renovats ca-
sos de la CE i oferirem una resposta detallada en les pròximes 
setmanes”, afegeix.

Segons OJD, 20 Minutos només 
cedeix un 1,8% en el seu primer any 
amb el Grupo Heraldo

Fa just un any el Grupo Heraldo prenia les regnes del diari gra-
tuït 20 Minutos després de tancar la seva adquisició als amos 
originals de la capçalera, el grup Schibsted. L’estiu de 2016 
va ser molt convuls dins de la redacció del diari, ja que la ven-
da incloïa un delicat procés de retallades i acomiadaments així 
com diverses reestructuracions internes. Però al llarg d’aquest 
any l’únic gratuït d’àmbit estatal que sobreviu a l’Estat espan-
yol sembla haver aconseguit certa estabilitat, una sensació que 
també s’ha traslladat als professionals que conformen la seva 
graella.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Quant a la seva distribució el Grupo Heraldo ha apostat per in-
tentar mantenir les xifres que aconseguia el diari en termes inte-
ranuals. No obstant això, es tractava d’uns registres que s’havien 
anat aprimant cada vegada més durant els anys de la crisi i que es 
quedaven molt lluny del milió d’exemplars que va arribar a distri-
buir per tot el territori espanyol 20 Minutos en els anys de bonança.

Ara, un any després de trobar-se sota el paraigua del Grupo He-
raldo el diari només ha cedit al mes de juny un 1,8% de la seva 
distribució, segons les dades del PGD (pendents d’auditar) i 
que publica Prnoticias. Si al juny de 2015 la capçalera distribuïa 
301.774 exemplars en el mateix mes d’aquest any aquesta xifra 
baixava als 296.304. Això suposa que en un any només hagi 
perdut 5.470 números. (d’AEC)

El CAC dóna l’aprovació a les 
missions de servei públic de la CCMA

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha constatat, una ve-
gada més, que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
segueix complint amb les missions de servei públic que li assig-
na la llei. Així ho determina l’informe de control corresponent al 

2015, el qual conclou que la CCMA “incorpora de manera ge-
neralitzada l’observança de les missions de servei públic amb 
l’aplicació de criteris de qualitat, pluralisme i diversitat”.

Com ja és habitual darrerament, i a diferència de l’informe de 
2014, l’estudi d’enguany ha rebut els vots favorables dels tres 
consellers nomenats a proposta de CDC i ERC (Roger Loppa-
cher, Yvonne Griley i Salvador Alsius) i el vot contrari dels de PP 
(Daniel Sirera), PSC (Carme Figueras) i UDC (Eva Parera), de 
manera que s’ha acabat aprovant gràcies al vot de qualitat del 
president Loppacher. (d’ACN)

Vocento i Zeta estenen el seu acord 
per als suplements a XL Semanal

Des del proper agost, El Pe-
riódico, rotatiu català del Grup 
Zeta, distribuirà el suplement 
de cap de setmana XL Sema-
nal, que edita Taller de Edito-
res, empresa majoritàriament 

participada pel grup de comunicació Vocento.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Amb aquest acord s’amplia el que vinculava els dos grups i 
en virtut del qual el passat gener El Periódico de Catalunya va 
començar a distribuir els caps de setmana el suplement femení 
Mujer Hoy i el seu complement Mujer Hoy y Moda.

Gràcies a aquesta ampliació de la seva distribució, XL Semanal 
afegirà a la seva difusió de 666.041 exemplars (gener-desem-
bre de 2015, segons dades d’OJD), uns 64.000 exemplars que 
és el que Dominical, de Grup Zeta, distribueix a Catalunya amb 
El Periódico (també dades a partir de la certificació d’OJD per 
Dominical, de gener a desembre de 2015).

ABC agreuja els seus números 
vermells: perd 3,5 milions d’euros en 
el primer semestre
Vocento ha perdut 4.039.000 d’euros en el primer semestre de 
l’any, xifra que suposa tornar als números vermells a meitat 
d’exercici, ja que l’any passat la companyia va guanyar en entre 
gener i juny 2,1 milions d’euros. El comportament de la com-
panyia dirigida per Luis Enríquez ha estat desigual en aquesta 
primera meitat de l’any. I és que, si bé en el primer trimestre va 

perdre 9 milions d’euros, en el segon va aconseguir registrar un 
resultat positiu de 5 milions d’euros. En l’apartat d’ingressos, la 
editora basca va arribar als 224.100.000 d’euros fins al juny, un 
4,4% menys que en el mateix període de l’any passat.

El gran forat en els comptes de Vocento és produït pel diari 
ABC, que va perdre entre gener i juny d’aquest any 3,5 milions 
d’euros, 1 milió més que l’any passat. No en va, la capçale-
ra centenària va ingressar en el primer semestre 49,8 milions 
d’euros, un 12% menys que el 2015. De la xifra total de factura-
ció, 22.900.000 provenen de la venda d’exemplars (-8%) i 18,2 
milions de la publicitat (-9%).

També decreix el negoci a la part més rendible del grup: els 
diaris regionals. Aquestes capçaleres van reportar a Vocento 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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fins a juny un benefici de 7,5 milions d’euros, gairebé 3 milions 
menys que fa un any. Quant als ingressos, van caure un 3,7%, 
fins als 138.400.000 d’euros.

La publicitat digital ja reporta el 31% dels ingressos per anuncis 
en Vocento, quatre punts bàsics més que fa un any. Així doncs, el 
creixement de la publicitat digital a Vocento (+13,6%) i, en parti-
cular, de ABC.es (+16,4%); no ha pogut evitar la caiguda total per 
anuncis soferta pel grup: -3,6%. D’aquesta manera, la part digital 
ja suposa el 31% dels ingressos publicitaris de Vocento, quatre 
punts bàsics més que fa un any. En el cas de ABC, el pes digital 
és el 34% (+6,8 pp). (de Programa Publicidad)

Prisa torna a les pèrdues

Després d’uns trimestres amb beneficis, les pèrdues han tornat 
a Prisa. En el segon trimestre de l’any, el grup ha obtingut un 
resultat net de 23,4 milions d’euros negatius, quan en el mateix 
període de 2015 va registrar 2,1 milions de beneficis. Això fa 
que en el primer semestre de 2016 el grup acumuli unes pèr-
dues de 10,5 milions, en contrast amb els 10,8 milions positius 
de l’any passat.

Per altra banda, de gener a juny, Prisa registra un benefici 
d’explotació de 44,9 milions d’euros, un 33% superior als 33,8 
milions de 2015. Quant als ingressos d’explotació, han estat 
624,5 milions, un 3,9% menys que els 650 milions de fa un any. 

Segons informa la companyia a la CNMV els seus ingressos 
han crescut un 6,7% a tipus de canvi constant. La publicitat dels 
seus mitjans a Espanya augmenta gràcies al creixement en di-
gital i als esdeveniments. Els ingressos publicitaris augmenten 
un 8,6%. La publicitat digital puja un 20,4% (el que represen-
ta ja un 39% del total dels ingressos publicitaris de la divisió), 
compensant la caiguda en publicitat tradicional (-5%). (d’AEC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Claus per gestionar les xarxes socials 
de la nostra publicació a l’estiu
Per Puro Marketing / Social Media

Quina estratègia seguiu en les xarxes socials del vostre digital 
a l’estiu? Heu pensat en deixar-les en silenci? Si us esteu plan-
tejant deixar de millorar les vostres xarxes socials aquest estiu, 
estareu cometent un gran error. Segons un estudi presentat per 
Adglow, empresa de tecnologia i serveis publicitaris per a xar-
xes socials, l’estiu és precisament l’època de l’any en què els 
catalans i espanyols més fan servir les xarxes socials, amb més 
de 15’4 milions d’usuaris actius durant aquesta època.

El contingut més compartit són les fotografies del nostre mi-
tjà. A l’estiu els usuaris publiquen el doble de fotografies que a 

l’hivern, mentre que els dispositius mòbils copen el mercat amb 
un 91%. A la vista de les dades, deixar d’actualitzar les xarxes 
socials durant l’estiu no és una bona estratègia per a cap publi-
cació, per petita que sigui. 

Quines són les xarxes socials més utilitzades?
Atès que el contingut més compartit a l’estiu són les fotografies, 
del nostre digital o del mateix usuari, no és estrany que les xar-
xes socials més utilitzades en aquesta època siguin Facebook 
i Instagram. Facebook és el rei absolut, amb més de 14 milions 
d’usuaris actius cada dia, augmentant un 67% la quantitat de 
publicacions diàries compartides.

La tercera xarxa social més popular durant aquesta època és 
Twitter, que serveix sobretot perquè els usuaris es posin al dia 
amb les últimes notícies, les quals les de proximitat tenen molta 
importància. En canvi, xarxes socials professionals com Linke-
din pateixen un gran descens en l’ús.

Claus per gestionar les xarxes socials del teu negoci a 
l’estiu
Publica un contingut adaptat.- Un dels punts més importants 
perquè el vostre mitjà triomfi  en les xarxes socials a l’estiu és 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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adaptar el contingut. Ja no només a l’època de l’any, sinó també 
al tipus de dispositiu. A l’estiu el 91% de les connexions a xar-
xes socials es produeixen des de dispositius mòbils, així que és 
convenient usar continguts més curts i directes.

També hi ha estudis que avalen que, a l’estiu, i sobretot durant 
les vacances, la gent s’atura menys a buscar informació, cal 
doncs servir continguts més cridaners i que exigeixin poc esforç 
per part del lector. A l’estiu, repetim-ho, triomfen sobretot les 
imatges.

Crear un calendari editorial i cenyir-se a ell.- Sempre és 
molt important tenir una planificació del que es va a publicar en 
xarxes socials, però durant l’estiu molt més. Amb els torns de 
vacances pot ocórrer que les xarxes socials caiguin en l’oblit o 
es destini més temps a altres coses. Per això és molt important 
crear una planificació detallada dels que es publicarà durant 
l’estiu i cenyir-se a ella.

Programa les publicacions.- No cal passar les 24 hores del 
dia connectat a les xarxes socials a l’estiu, per tant, l’editor por 
aprofitar el calendari editorial per avançar i programar els con-
tinguts que així ho permetin.

El nombre d’eines que teniu al vostre abast és il·limitat, però, 
hau de tenir en compte les característiques de cada xarxa so-
cial. A Facebook, des que es va implementar la possibilitat de 
programar continguts, fer-ho des aplicacions externes està pe-
nalitzat pel que fa a l’abast. En canvi, a Twitter o Instagram no 
trobareu aquest problema i podeu usar eines com Hootsuite 
o Buffer. Linkedin també penalitza les publicacions programa-
des, però com hem dit abans a l’estiu pateix una gran baixada 
d’activitat i podem deixar-ho una mica apartat.

No ens oblidem d’interactuar.- Està molt bé programar publica-
cions per poder disposar de més temps lliure, però també és molt 
important dedicar cert temps per poder interactuar amb la vostra 
comunitat. El més recomanable és dedicar 30 minuts al dia divi-
dits en intervals de 10 minuts al matí, tarda i nit. No us traurà molt 
de temps del vostre descans i podreu estar al cas de tot.

Heu d’estar pendents sobretot dels trolls que intenten aprofitar èpo-
ques de vacances per abusar de comentaris negatius, i que poden 
arribar a causar una crisi de reputació si no els tallem a temps.

Llançar promocions i concursos.- L’estiu sol ser el moment 
en què millor funcionen les promocions, sobretot les que tenen 
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a veure amb l’oci. Els concursos, promocions, ofertes o codis 
descompte són una gran alternativa per mantenir les nostres 
xarxes socials actives durant aquesta època.

Si a més uneixes a aquesta tendència productes relacionats 
amb l’estiu com petites escapades, entrades per a parcs 
aquàtics, ulleres de sol o experiències d’oci veureu com aug-
menta la interacció amb les vostres promocions.

No oblidar-se del monitoratge.- Monitoritzar l’activitat de les 
vostres xarxes socials és molt important durant tot l’any, però 
molt més a l’estiu. Ja que els continguts que compartiu i que 
més èxit tenen canvien durant aquesta època, és fonamental 
poder mesurar l’abast i la interacció per saber on ho estem fent 
bé i on estem fallant.

Tampoc es pot oblidar l’observar què fa la competència, ja que 
podeu inspirar-vos per a les vostres pròpies campanyes o com-
provar en què estan fallant ells per no repetir-ho.

No aviseu de les vostres vacances.- Com a últim consell, re-
cordeu de no avisar que us en aneu vacances a les xarxes 
socials, per diversos motius, però el més important és no donar 

via lliure als ciberdelinqüents per llançar atacs contra la vostra 
publicació sabent que no seran respostos amb brevetat.

També repercutirà negativament en la vostra comunitat que 
percep que no s’està generant una conversa de tu a tu, sinó 
mitjançant publicacions programades i tendeix a disminuir la 
interacció i l’atenció.

En conclusió, és molt important no deixar les nostres xarxes 
socials del mitjà en silenci durant l’estiu, ja que pot generar una 
opinió negativa que pot repercutir-vos durant tot l’any. L’estiu és 
una època molt important en l’ús de les xarxes socials i podem 
afermar una gran comunitat si aconseguim crear continguts 
atractius i que aportin valor.

Rànquing de digitals econòmics: 
Cinco Días, l’únic que baixa dels grans

Els digitals econòmics amb més usuaris únics d’Espanya es van 
anotar creixements al mes de juny, excepte Cinco Días, segons 
comScore. El líder de tots ells, El Economista, va créixer un 10% 
entre els mesos de maig i juny, fins a registrar 6,2 milions d’usuaris.
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Expansión, per la seva banda, s’acosta a la primera posició, 
després incrementar els seus visitants un 17% i assolir els 5,7 
milions. Tanca el pòdium  Cinco Días, els usuaris es van veure 
reduïts al juny un 2%, fins als 2,7 milions. S’aproxima al digi-
tal de Prisa, per tant, Bolsamanía, que es queda a menys de 
400.000 visitants, amb un creixement del 5%.

A gran distància ja se situen la resta de digitals econòmics, 
entre els quals destaca l’ascens de Libre Mercado (+36%), el 
que el fa pujar a la setena posició, provocant el descens en la 
classificació de Finanzas, Yahoo i Invertia. (de Dircomfidencial)

Time canvia d’estructura per tornar-se 
més digital

Time Inc està canviant i 
com a part d’aquest pro-
cés, la seva estructura 
editorial ara està com-
posta per quatre grups, 
en part, millorats per 
centrar-se en el digital, 

d’acord amb WWD. Els grups són: Notícies, celebritats / En-
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treteniment / Estil, esports i Estil de vida. Es destaca que els 
canvis radicals sorgeixin una setmana després que Alan Murray 
assumís el seu rol com a director de continguts. Ell va ser qui en 
un correu electrònic al personal va oferir un esbós dels canvis 
interns.

Murray va explicar que tots els títols estan sent repartits en qua-
tre grups, cada un dels quals serà dirigit per un director editorial 
que tindran la tasca de “trobar noves maneres de treballar junts 
per fer créixer l’audiència i el nostre negoci a través de mar-
ques, noves formes de prendre avantatge d’oportunitats digitals 
i vídeo que poden abastar diverses marques i noves eficiències 
en la forma en què operen a través de les marques”. És a dir, 
pensar més en digital és la nova ordre. En tant, es produeixen 
canvis en les posicions dels editors per mantenir el ritme de 
treball. (de Clases de Periodismo)
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Els panelistes de Zenith Vigía auguren 
una caiguda una mica més gran dels 
mitjans impresos
Per Bloggin Zenith Vigia

Els panelistes de Zenith Vigía, directius de mitjans de comu-
nicació, esperen que la inversió publicitària creixi aquest any 
un 4,9%, especialment amb automoció (tot i el final dels plans 
PIVE); Telefonia i Telecomunicacions. Des començament d’any 
les previsions d’inversió s’han estabilitzat en tot moment en 
aquest entorn del 5%, amb oscil·lacions de poques dècimes.

El mercat publicitari està resistint bastant bé els elements 
d’incertesa que s’han anat superposant al llarg dels primers 
mesos de l’any: amenaça de secessió a Catalunya (una preo-

cupació que disminueix poc a poc en els últims mesos, si l’índex 
de preocupació per la situació catalana era de 61 (sobre 100), 
ara és de 39); incertesa política a nivell estatal (en aquest cas 
comença a preocupar més a mesura que es perllonga); Brexit 
i les seves implicacions en comptes multinacionals (preocupa 
més des d’una perspectiva europea que des d’una espanyola).

Les expectatives de creixement es basen en l’evolució esperada 
per a alguns sectors, especialment els d’Automoció (encara que 
aquí es veu amb certa preocupació la més que probable finalit-
zació dels plans PIVE); Telefonia i Telecomunicacions (en el qual 
s’espera que el desembarcament de grans multinacionals dels 
continguts obligui a augmentar les inversions) i Transport i Turis-
me que viu un moment dolç davant el fort creixement del turisme.

El sector publicitari manté un cert optimisme. Els índexs de 
percepció de la situació milloren respecte als que s’obtenien al 
maig; fins i tot al llarg de l’any estem veient com els anunciants 
del panell Zenthinela (més propers a l’economia real) són fins i 
tot més optimistes i produeixen uns índexs més alts.

L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmica) creix una 
mica més de 10 punts i se situa ara en 43,4; també creix l’IPMP 
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(Índex de Percepció del Mercat Publicitari) en aquest cas una 
mica més de cinc punts fins situar-se en 50.

Previsions per mitjans
Les previsions per mitjans es mantenen força estables en 
aquests dos últims mesos, en molt pocs casos el moviment se 
situa a l’entorn del punt. Els mitjans per als quals s’esperava un 
creixement més gran que la mitjana del mercat segueixen en 
aquesta mateixa situació, fins i tot lleugerament millorada; per 
als mitjans que poden experimentar un creixement menor, les 
expectatives disminueixen una miqueta. Es mantenen les ex-
pectatives de caigudes per als mitjans impresos, si bé aquestes 
caigudes ara s’espera que siguin una mica més grans.

Les previsions d’inversió per mitjans es poden veure a la taula 
següent. Es comparen amb les previsions elaborades al març. 
A la tercera columna es representa el sentit de la variació. Un 
signe + indica que la previsió és ara millor; un signe - que la 
previsió ara és pitjor. Un major nombre de signes suposa major 
intensitat en la variació.

La inversió en Xarxes Socials i en Vídeo a Internet.- La in-
versió en publicitat en Xarxes Socials podria arribar aquest any 
als 56,9 milions d’euros, una mica més d’onze punts per sobre 
de la xifra estimada per a 2015. El Vídeo a Internet captarà 
aquest any 65,6 milions d’euros gairebé un 13% per sobre de la 
xifra estimada per a 2015. 

El vídeo “in stream” (pre, middle o post roll) manté la seva po-
sició com l’opció més utilitzada pels anunciants: 1 63,9 % de la 
inversió es destina a aquesta modalitat mentre la modalitat “in 
banner” es queda en només un 36,1%

La inversió en àudio On Line.- L’Audio on Line sembla es-
tar enlairant després d’uns inicis complicats. Suposa ara un 
4,5% del total de la inversió digital. S’espera que en els propers 
mesos aquesta inversió creixi un 6,7%
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Zenith Vigía és un estudi de previsions de la inversió publicitària 
posat en marxa, dissenyat i coordinat per Eduardo Madinaveitia, 
director general tècnic de Zenith. És un panell compost per direc-
tius dels departaments Comercial, de Màrqueting i Investigació 
de la gairebé totalitat de mitjans i grups de mitjans espanyols.

Els índexs IPMP i IPSE varien des -100 fins a 100. Qualsevol 
índex positiu és una mostra d’optimisme mitjana; les dades ne-
gatives són un clar signe de pessimisme. Després d’una època 
de profund pessimisme, entre 2008 i 2013, aquests indicadors 
se situen ara en valors positius. El valor -100 és el mínim pos-
sible; és molt poc probable però va arribar a produir-se al co-
mençament de 2009 en els moments més durs de la crisi. El 
valor +100 és igualment poc probable però el 2015 es va assolir 
en el panell Zenthinela. (Foto: blogginzenith)

Deu grans grups de comunicació es 
reparteixen el 70,9% de la inversió 
publicitària
Els grans grups de comunicació controlen el 70,9% de la in-
versió publicitària a Espanya. Atresmedia, amb una quota del 

25,1%, s’emporta el major tros del pastís: una mica més de 528 
milions d’euros.

Segons l’informe i2p d’Arce Media, els grans grups de comu-
nicació van rebre un 5,5% més de publicitat en els primers sis 
mesos d’aquest any, encara que de manera molt desigual, ja 
que cinc d’ells van veure disminuir els seus ingressos publici-
taris.

Atresmedia, líder del grup, va créixer un 6,9%, però va ser Gru-
po Cope, amb uns ingressos publicitaris de 52,4 milions d’euros 
i sisè del rànquing, el que millors resultats va obtenir en aquest 
primer semestre, amb un creixement del 19,3%.

Per la seva banda, Mediaset, que es col·loca a prop de Atres-
media, va ser el segon grup que més va augmentar el seu 
compte publicitari, concretament un 8,8%.

En el pol oposat, les companyies que durant aquesta primera 
meitat de 2016 han vist minvats els seus ingressos publicitaris 
han estat Grupo Prisa (-1,1%), Vocento (-2,1%), Grupo Godó 
(-0,2%) , Grupo Zeta (-0,4%) i Prensa Ibérica (-3,5%). Un fidel 
reflex que la premsa és un dels principals damnificats de la crisi 
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econòmica i de model de negoci que afecta els mitjans de co-
municació. (de Media Hotline)

Vocento explora el negoci dels 
cupons en línia
Vocento entra en l’accionariat de GELT, l’aplicació mòbil de cu-
pons en línia, per tal d’incrementar la diversificació digital del 

grup. Després de l’acord assolit, Vocento ha adquirit el 19,8% 
del capital d’GELT via una ampliació de capital Media for Equity 
(M4E). Aquesta operació s’emmarca en l’estratègia del grup en-
focada a fer-se amb noves audiències i incrementar els ingres-
sos d’internet (publicitat més e commerce), que el 2015 van 
suposar ja el 28% del total d’ingressos de Vocento.

GELT és una aplicació mòbil que ofereix descomptes de les 
marques favorites dels consumidors i torna diners en efectiu 
als compradors. Els consumidors poden tenir accés a les seves 
promocions de manera instantània i guardar en els seus dispo-
sitius els cupons en línia de descompte, que funcionen en tots 
els supermercats, sense tenir la necessitat de portar un paper 
físic. (d’Ipmark)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Condé Nast Espanya presenta Ad 
Transfer per millorar el mercat publicitari
En el seu afany per la innovació, Condé Nast 
ha desenvolupat Ad Transfer, una eina que 
permet enviar els materials de publicitat de 
forma més ràpida i senzilla, optimitzant temps 
i fent més eficaços els processos de treball.

El nou sistema analitza els materials enviats, com els pdf ‘s, i 
reporta a l’usuari directament al seu correu electrònic, avisant-lo 
de possibles canvis i ajustaments relacionats amb les especifica-
cions tècniques, o si pel contrari està tot correcte.

El projecte ha estat desenvolupat per l’equip de producció de Condé 
Nast, sota el lideratge de Francisco Morote, director de producció, 
i amb més de 25 anys d’experiència en el sector. (d’El Publicista)

Carat Espanya perd 1,7 milions d’euros 
en 2015
Carat ha tornat a tancar el seu últim exercici econòmic amb 
pèrdues. En concret, la companyia del grup Dentsu Aegis va 

tenir un resultat negatiu l’any passat de 1,7 milions d’euros a 
l’Estat espanyol, segons els últims comptes dipositats al Regis-
tre Mercantil.

Malgrat seguir en números vermells, Carat ha aconseguit mi-
llorar el resultat de l’any anterior (2014), quan va perdre 4,7 
milions d’euros. (de Programa Publicidad)

FullSix Media, la nova xarxa 
d’agències de mitjans de Havas Group

FullSix Media és la tercera xarxa de agències de mitjans 
d’Havas Group, que s’afegeix a Havas Media i Arena Media. 
L’anunci del llançament es produeix un any després de produir-
se la adquisició de FullSix Group.

La nova operació d’agències de mitjans estarà operativa a partir 
del proper 1 de setembre, reforçada amb el suport de Forward 
Media, a Europa, Llatinoamèrica i USA. El seu funcionament 
serà totalment autònom, apuntalat en la seva experiència en 
data i en estratègies digitals de comunicació i amb el suport de 
les capacitats globals d’Havas Group. Al capdavant de FullSix 
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Group estarà Marc Tinelli, fundador de FullSix Group, que pas-
sa a formar part del comitè executiu de Havas Media Group. 
(d’Ipmark)

El mètode Solvia, protagonista de la 
campanya feta per * S, C, P, F...

Solvia, servicer líder al mercat immobiliari espanyol, ha posat en 
marxa la seva última campanya en la qual es desmarca un cop més 
dels models habituals de comunicació en el seu sector. De la mà 
de * S, C, P, F..., Solvia segueix evolucionant la seva comunicació 

La nova campanya de Solvia pretén reforçar el posicionament 
de la marca fent un pas més. Aposta per una evolució del seu 
característic icona de la caseta cap el conceptual i el simple, 
innovant la seva línia gràfica cap a la senzillesa i simplicitat. En 
aquest cas, la caseta es veu reduïda a la seva mínima expres-
sió ja que és mostrada només amb les dues línies que dibuixen 
la seva teulada. L’objectiu principal d’aquestes peces creatives 
és presentar “el Mètode Solvia”; un concepte que posa en relleu 
el valor afegit de la marca durant tot el procés de compra i / o 
lloguer d’un actiu immobiliari.

El partner encarregat de la producció ha estat Canadà, qui ha 
aconseguit presentar “el Mètode Solvia” amb unes peces ele-
gants i atractives que evoquen els inicis de la marca. La res-
ponsabilitat de traslladar totes les idees i el to de la campanya a 
les peces gràfiques ha recaigut en Javier Jaén, que ha aportat 
a Solvia un estil i una barreja de tècniques molt característiques 
i diferencials. La nova campanya ja es pot en mitjans digitals, 
televisió, mitjans gràfics, ràdio i també en màrqueting relacio-
nal. (d’AEC)
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Els cinc grans reptes de la Tecnologia 
de la Informació a Europa
Per Interactiva Digital

L’estudi Claranet Research Report revela els principals desa-
fiaments als quals s’enfronten els departaments de TI euro-
peus: garantir la seguretat, complir les normatives, optimitzar 
l’eficiència o aplicar mobilitat a la tecnologia, entre d’altres.

A mesura que creix la innovació, augmenten els desafiaments 
als quals s’enfronten els departaments de TI europeus. Així, 
la seguretat i el compliment de normatives és el principal rep-
te tecnològic actual,  segons el 50% dels responsables de TI 
entrevistats en l’última edició de l’informe Claranet Research 
Report.

Aquest estudi de Claranet, elaborat per la consultora indepen-
dent Vanson Bourne, revela l’estat de la innovació TI a Europa a 
partir d’entrevistes a més de 900 líders TI de Alemanya, Bene-
lux, Espanya, França, Portugal i Regne Unit. Segons l’informe, 
el departament de TI europeu s’enfronta a més reptes que fa 
un any, probablement a causa de l’augment de la criticitat i la 
complexitat de la feina del departament tecnològic que impacta 
directament en el creixement del Shadow IT, la manca de conei-
xements i la velocitat a la qual canvia el negoci.

En aquest sentit, després de la seguretat, la eficiència i opti-
mització de les TI a la qual s’enfronten les empreses europees 
s’erigeix com la segona major preocupació, assenyalada per un 
46% dels enquestats, ja que el ritme frenètic del negoci exigeix 
als líders de TI innovar en un entorn canviant.

En tercer lloc, el 41% dels responsables de TI entrevistats 
considera la incorporació i integració de noves tecnologies de 
forma eficient en les operacions com un repte TI. El segueix 
la mobilitat i el BYOD (Bring Your Own Device) amb un 40% 
reportant que els llocs de treball es basen cada vegada menys 
en escriptoris i equips tradicionals, i els treballadors tendeixen 
a usar els seus propis dispositius per treballar.
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El manteniment 24x7, la pressió dels stakeholders i l’aparició cons-
tant de noves tecnologies incrementen la complexitat del paper del 
departament de TI, que es posiciona com el cinquè repte tecnolò-
gic més important actualment per un 39% dels líders TI europeus.

Previsió per 2021
Tot i que els sis països europeus analitzats en l’informe esperen 
que els seus desafiaments es redueixin durant els propers cinc 
anys, les seves expectatives són diferents. Així, Benelux espera 
que la complexitat, la innovació i la col·laboració dins de les em-
preses sigui significativament més problemàtica, i s’observen 
tendències similars a França, Espanya i Portugal. No obstant 
això, els responsables de TI del Regne Unit i Alemanya esperen 
que es redueixi el pes de tots els reptes tecnològics llistats.

Una constant a tot Europa és la percepció de la seguretat com 
el major repte tecnològic a mitjà i llarg termini. Així doncs, les 
empreses hauran d’estar molt atentes als canvis de legislació 
i a les noves amenaces de ciberseguretat a mesura que em-
magatzemen, processen i analitzen més i més dades.

El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors l’accés a l’informe Claranet 
Research Report “Innovació Ti a Europa. Només cal CLICAR AQUÍ

Teads llança el primer format 
publicitari de vídeo outstream 360 

Teads, creadors dels formats de vídeo outstream i Market Pla-
ce de vídeo publicitari anuncia el llançament de inRead 360, 
l’última innovació en la seva gamma de formats de vídeo outs-
tream. Des d’ara les agències i anunciants poden valer-se de la 
xarxa de publishers premium de Teads per distribuir les seves 
campanyes de vídeo 360 en formats de vídeo outstream, que 
situen l’espot entre paràgrafs d’un text o galeria fotogràfica.

Els vídeos 360, ofereixen a les marques la capacitat de comu-
nicar amb l’audiència de manera que li permet observar la gra-
vació des de qualsevol angle, transformant al consumidor en 
protagonista de l’experiència amb la marca, de manera similar 
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a un entorn de Realitat Virtual. Així mateix, els Publishers que 
tenen integrada la tecnologia de Teads, poden beneficiar-se 
entre altres coses, de la capacitat per retenir audiències que 
posseeixen aquests vídeos 360 en què el temps d’interacció 
és més gran. El format inRead 360 de Teads situa l’usuari en el 
centre, atorgant-li complet control en el seu interactuació amb 
l’anunci des de qualsevol angle, tan sols movent el dispositiu 
mòbil o clicant i arrossegant al vídeo en un dispositiu desktop.

inRead 360 està ja disponible en molts dels mitjans editorials 
més importants del món, incloent El País, ABC, El Economista, 
The Washington Post, Forbes, Mashable, Slate, The Telegraph, 
The Guardian, El Món, Die Welt, Corriere della Sera, Nikkei, 
entre d’altres. (de Programa Publicitat)

El nou tipus de lletra de WhatsApp i 
com fer-la servir

WhatsApp ha afegit una nova 
funció al seu servei de missatge-
ria que permet als usuaris canviar 
la font del text que enviaran. Fa 

uns mesos, l’aplicació que fan servir més de mil milions de per-
sones, va incloure l’opció d’escriure el text en negreta (posant 
la paraula entre asteriscs), cursiva (usant guions baixos en la 
paraula o paraules que vulguis modificar) o ratllat (col·locant la 
vírgula abans i després del text). Negreta: *ElHuffPost*; cursi-
va: _ElHuffPost_; ratllar text: ~ElHuffPost~.

Ara es podrà fer servir la tipografia FixedSys. Per canviar la font 
és necessari posar tres accents greus abans i després del text. 
Aquest és el símbol que has de posar per canviar la font:

El text ha de quedar així: ```aquesta és la prova```.  (de Huff-
ington Post)

NOVES EINES
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Verizon compra Yahoo per 4.800 
milions

Una vegada més, els rumors eren certs. Verizon ha vist valor 
en els milers de milions d’usuaris amb què compta Yahoo, cosa 
que per a altres inversors no ha tingut el pes suficient. Final-
ment el proveïdor de serveis de telecomunicacions ha comprat 
Yahoo per 4.800 milions de dòlars. Amb la compra de Yahoo, 
Verizon busca reforçar la seva estratègia per millorar la seva 
línia de negocis enfocada a mitjans digitals i publicitat.

Yahoo va anunciar recentment unes pèrdues de 536.700.000 
de dòlars en el primer semestre, després de guanyar 2,9 mi-
lions de dòlars en el mateix període de 2015. (d’Infotendencias)

Android permetrà identificar contacte 
spam

Quan fas o reps una trucada amb l’opció ID de trucada i spam 
activada, pots veure informació útil sobre les persones o em-
preses que et truquen i que no estan en els teus contactes, o bé 

avisos sobre possibles trucades spam. Això és el nou d’Android, 
ha informat Google en un post.  En aquest cas, el telèfon podria 
enviar informació sobre les teves trucades a Google.

L’opció ID de trucada i correu brossa no controla si el teu nú-
mero es mostrarà quan truquis a algú altre. També pots desac-
tivar aquesta funció seguint aquests passos: 1. Obre l’aplicació 
Telèfon; 2. Toca Més opcions; 3. Toca ID de trucada i correu 
brossa o spam; 4. Toca No. Per tornar a activar l’opció ID de 
trucada i spam, toca Sí. ( de Mobile)
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Els executius reaccionen a l’excés 
d’informació consultant més 
contingut, però de menys fonts 
Per Jesús Díaz / Programa Publicitat

 
Desbordats per la quantitat de contingut que els arriba, els exe-
cutius diuen ser més selectius amb les fonts d’informació que 
trien i es decanten per aquelles marques que són líders d’opinió 
creïbles. Aquesta és una de les conclusions que s’extreu d’un 
nou estudi global publicat ahir, dijous, per The Economist Group 
en col·laboració amb Hill + Knowlton Strategies.

L’estudi Thought Leadership disrupted: New rules for the con-
tent age (Pensaments disruptius sobre el Lideratge: Noves Re-

gles per a l’Era del Contingut) investiga la rellevància d’algunes 
de les estratègies de màrqueting més destacades en una època 
en la qual l’explosió de continguts està aclaparant als alts exe-
cutius. Aquest estudi s’ha basat en una enquesta entre més 
de 1.600 executius que segueixen continguts sobre lideratge 
d’opinió a tot el món.

L’estudi conclou que, tot i que el lideratge d’opinió encara pot 
reportar grans beneficis, els seus gestors afronten múltiples 
reptes, incloent la necessitat de reenfocar cap a la producció de 
contingut original -basat en fets i que l’elaboració d’aquest con-
tingut es desenvolupi amb una metodologia pròpia de treball-.

“Els alts executius es troben sobrepassats pel contingut, però 
continuen buscant noves idees i formes de pensar que resul-
tin creïbles, innovadores i basades en fets. Mostren el seu in-
terès pel contingut sobre lideratge d’opinió, però accedeixen a 
aquesta informació a través de menys fonts. Els professionals 
del màrqueting que vulguin formar part d’aquesta selecció han 
d’invertir la tendència de ‘com més, millor’ i començar a produir 
menys quantitat d’informació, però de més impacte”, explica 
Jeff Pundyk, vicepresident sènior global de Solucions de Con-
tingut Integrades de The Economist Group.
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Joan Ramon Vilamitjana, CEO d’Hill + Knowlton Strategies Es-
panya, afegeix: “l’estudi posa de manifest que els professionals 
del màrqueting semblen tenir dificultats per crear contingut origi-
nal basat en fets. El lideratge d’opinió és una activitat estratègica 
i, com a tal, hauria d’implicar majors nivells de rigor, de la mateixa 
manera que s’espera de qualsevol altra activitat de gran valor”.

Resum de conclusions 
· Tres de cada cinc executius se senten confusos o incòmodes 
algunes vegades pel volum de contingut amb el que tracten, 

i més de la meitat assenyala que el nivell de “intrusisme” ha 
augmentat. 
· Tot i així, els experts en màrqueting continuen produint contin-
gut: el 80% planeja augmentar la quantitat de contingut sobre 
lideratge d’opinió en els propers 12 mesos. 
· Tant executius com a professionals del màrqueting estan 
d’acord en que, de mitjana, tan sols un quart de tot el contingut 
sobre lideratge de opinió que es genera cada dia arriba a tenir 
públic, de manera que una gran part resulta rebutjat. 
· Més del 60% dels experts en màrqueting estan d’acord o molt 
d’acord que l’alineació interna representa una barrera per a la 
creació efectiva de lideratge d’opinió. 
· Com a nota positiva, la gran majoria dels executius reconeixen 
una millora en la presentació i l’accessibilitat al contingut. 
· No obstant això, el 75% s’ha tornat més selectiu pel que fa 
als continguts sobre lideratge d’opinió que consumeix i el 80% 
al·lega com a motiu el volum d’aquest contingut. 
· el 33% dels executius consumeix informació relativa al liderat-
ge d’opinió diàriament i el 20% ha incrementat el seu consum 
“considerablement” en els últims 12 mesos. 
· Després de consumir continguts de qualitat sobre lideratge 
d’opinió, set de cada deu tornen a recórrer a la mateixa font; al 
76% veu influenciada seves decisions de compra, el 67% esta-
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ria disposat a promocionar la marca i el 83% es veu influenciat 
en l’elecció de possibles socis comercials. 
· Els experts del màrqueting consideren el lideratge d’opinió 
com una estratègia flexible que pot contribuir a una àmplia 
varietat d’objectius: diferenciació (47%), reconeixement d’una 
empresa o individu (42%), millora del reconeixement de mar-
ca (34%), augment d’ingressos (27%), violació del camí abans 
d’un canvi de direcció o entrada en un nou mercat (20%), i su-
port a l’agenda d’assumptes públics (17%). No obstant això, 
tan sols el 8,8% fa servir actualment estratègies vinculades al 
lideratge d’opinió per fer campanya sobre qüestions socials.
· El lideratge d’opinió convincent és “innovador”, “amb visió glo-
bal”, “creïble” i “transformador”, mentre que el contingut medio-
cre és “superficial”, “guiat per les vendes” i “esbiaixat.” 
· la credibilitat del lideratge d’opinió se sustenta en la qualitat de 
la tasca d’investigació, no en la marca. Gairebé la meitat dels 
executius tindrien en compte una nova font de contingut si es 
tractés d’una “font de dades contrastades”.

Es pot ampliar la informació sobre aquest estudi sobre Noves 
regles per a l’era del contingut CLICANT AQUÍ 

Les bibliopiscines i biblioplatges del 
país milloren a l’agost l’oferta de revistes

El Servei de Biblioteques de la Generalitat distribueix 100 lots 
de les 10 capçaleres més llegides en català. La iniciativa inclou 
així una promoció́ de l’associació́ d’editors APPEC que regala 
100 subscripcions digitals als 100 primers tuïts amb l’etiqueta 
#biblioestiurevistes.

Cada estiu les biblioteques públiques ofereixen als seus usuaris 
la possibilitat d’apropar-los els seus fons a diversos emplaça-
ments fora de l’edifici de la biblioteca. Hi ha diferents maneres 
a dur-ho a terme però̀ les més conegudes són les bibliopisci-
nes i biblioplatges. Aquest estiu n’hi ha 91 i en totes elles hi 
haurà també́ durant aquest mes d’agost una selecció́ de revis-
tes perquè̀ els lectors gaudeixin de més publicacions en català̀. 
Els usuaris hi trobaran exemplars de Cavall Fort, Cuina, Des-
cobrir, El Tatano, El Temps, Enderrock, Experiències, Repor-
ter Doc i Sàpiens. A més a més, llegir una revista en català té 
premi. Els primers 100 tuits amb l’etiqueta #Biblioestiurevistes 
podran aconseguir una subscripció digital d’un any a través de 
l’iQUIOSC.cat.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Aquesta acció és una iniciativa del Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura de la Generalitat fruit d’un acord amb 
l’APPEC. Actualment totes les biblioteques públiques del país 
compten amb les col·leccions de les principals capçaleres en 
aquesta mateixa línia de col·laboració́ per incentivar la lectura 
de revistes en català. (d’APPEC)

Alejandro Kowalski (Popular) nou 
dircom de Gas Natural Fenosa a les 
ordres de Gª Tabernero

Alejandro Kowalski serà el substitut de Germán Pariente al cap-
davant de la comunicació de Gas Natural Fenosa. Pariente havia 
deixat el lloc a finals de l’any passat per donar el salt al depar-

tament de comunicació d’Inditex. Després d’un llarg procés de 
selecció, finalment Gas Natural Fenosa ha triat a Kowalski dins 
d’una nova organització del departament que dirigeix Jordi Gar-
cía Tabernero. Així, Kowalski s’uneix a un equip de professionals 
de reconegut prestigi, i amb una àmplia trajectòria en el sector de 
l’energia com, Laura Sabaté, subdirectora de Comunicació o Luis 
Alonso, responsable de relacions amb els mitjans.

Amb aquest nomenament, García Tabernero reorganitza la 
Direcció General de Comunicació i Gabinet de Presidència 
establint tres direccions: Comunicació i Relacions Externes, 
depenent d’Alejandro Kowalski; Estratègia, sota la direcció de 
Gemma Giner i Màrqueting Corporatiu, que liderarà María Luisa 
de la Penya. La direcció general integra així mateix la Fundació 
Gas Natural Fenosa, amb Marti Solà com a director.

Alejandro Kowalski, especialista en comunicació corporativa a 
nivell internacional i amb una extensa experiència en sectors 
regulats com les telecomunicacions o la banca, és llicenciat en 
Ciències de la Informació per la Universitat Complutense i va 
començar la seva carrera professional com a periodista a Diari 
16. Posteriorment va treballar en la Comissió Europea, concre-
tament a la Direcció General de comunicació, on ja es va ocupar 
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de la comunicació de temes regulatoris. El 1997 es va traslladar 
als Estats Units per treballar com a corresponsal a Los Angeles 
per a diversos mitjans de comunicació. El 2003 es va traslladar 
a Madrid i com a director de Burson-Marsteller a Espanya va 
ser assessor en matèria de comunicació, marca i publicitat per a 
clients com HP, SAP o Standard Life Investments. Entre el 2006 
i el 2012 va exercir de director de Comunicació i Marca a Banco 
Pastor, i  l’any 2012, després de la integració de Banco Pastor en 
el Grup Banco Popular, va passar a ocupar el càrrec de director 
de Comunicació de l’entitat fins a la seva actual incorporació a 
Gas Natural Fenosa. (de La Opinión de La Coruña)

Oberta la convocatòria del Premi 
Periodístic Solidari Joan Gomis

El Memorial Joan Gomis 
convoca el Premi Periodístic 
Solidari per mantenir viva la 
memòria de la figura de Joan 
Gomis i el seu exemple de 
compromís a favor de la pau, els drets humans i l’eliminació de 
la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats. Es premia una 

obra periodística, escrita o audiovisual, inèdita o publicada i una 
trajectòria periodística d’una persona, institució, mitjans, pro-
grames o iniciatives.  El Memorial inclou dues modalitats: Obres 
periodístiques en català o castellà, i trajectòries periodístiques. 
El premi per a cadascuna de les modalitats està dotat amb 
1.500 euros. El termini d’admissió finalitza el 5 de setembre de 
2016. Més informació CLICANT AQUÍ  

Regió7 rescata els millors articles de 
Josep M. Planes, assassinat el 1936 

La Comissió Josep M. Planes i el diari manresà han arribat a 
un acord per publicar cada dissabte una tria de cròniques sig-
nades pel destacat periodista, mort afusellat per la FAI l’agost 
del 1936. El Col·legi de Periodistes és un dels promotors de 
l’homenatge. Aquesta acció per reivindicar la tasca del perio-
dista forma part de l’Any Planes (juny 2016-juny 2017), un con-
junt d’activitats organitzades per un grup d’entitats manresanes 
que, sota el nom Comissió Any Planes, pretenen rescatar de 
l’oblit un dels periodistes més brillants del país considerat el 
precursor del periodisme d’investigació a Catalunya i aconse-
guir que sigui nomenat Manresà Il·lustre. (de CPC)
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La nova Time Out no valdrà res (o molt)
Per Antoni Maria Piqué / El Nacional

El setmanari Time Out serà gratuït a partir del 14 de setembre 
d’enguany, data en què deixarà l’actual sistema de distribució doble 
(dimecres al quiosc i divendres encartat a El Periódico) per un de 
gratuït que posarà al carrer cada dimecres 70.000 còpies en 172 
punts de repartiment. D’aquests, 150 són dispensadors estàtics en 
bars, restaurants, teatres, cinemes, botigues, equipaments cívics, 
centres esportius... i 22 estaran a càrrec de repartidors.

La revista mantindrà la paginació i hi incorporarà diverses millo-
res: seccions i col·laboradors nous, una impressió i un paper de 
més qualitat i un augment del format a 210x282mm.

Eduard Voltas, l’editor, ha dit a El Nacional que “l’univers te-
màtic de la publicació serà el mateix: inspirar l’oci de la gent. 

Aquest redisseny és una posada al dia basada en el de la revis-
ta de Londres. Guanyarem més notorietat de la marca al carrer 
i, per tant, més notorietat de la web”. La web mantindrà la seva 
presència actual. “Continuarem essent una revista amb contin-
gut editorial. No hi ha cultura del gratuït de qualitat en aquest 
país. Millorem el producte perquè volem combatre la idea que 
ser gratis equival a pitjor producte”, ha afegit.

Canvi radical
Aquest és un canvi radical pel setmanari, que aplega reportatges 
i llistats d’activitats d’oci a la ciutat. Segueix així les seves ger-
manes de Londres i de Nova York, que van adoptar aquest model 
al setembre del 2012 i l’abril del 2015, respectivament. Les dues 
distribueixen ara més de 300.000 còpies setmanals.

En el cas de la de Londres, la gratuïtat li va suposar un salt de 
52.198 exemplars de venda mitjana a 305.530, un 485% més, 
en un any. El propòsit era compensar la caiguda dels ingressos 
per vendes d’exemplars amb un augment de la tarifa publicitària 
derivat del major abast de la revista.

“Ara finalment arribarem al nostre target d’audiència”, ha dit 
Voltas en aquest sentit. L’experiència de Londres i Nova York 
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indica que a partir de la tercera setmana només agafa la revista 
el públic a qui li interessa. “Afines molt el públic”, rebla l’editor.

Els dispensadors estàtics als establiments seran fixos i esta-
ran degudament senyalitzats. En funció del lloc carregaran 75 o 
150 còpies de la revista, sense compensació per als locals. Els 
repartidors, en canvi, operaran en 22 punts claus del transport 
públic: intercanviadors, estacions de Renfe i bus... i entregaran 
entre 1.500 i 2.000 còpies cada dimecres al matí. D’aquesta 
distribució a mà se n’encarrega una empresa especialitzada. 
La xarxa de distribució inclourà altres municipis de l’àrea metro-
politana. L’editora vol arribar també a les principals ciutats de la 
resta de Catalunya.

Voltas ha remarcat que “aquests tres anys i mig amb El Periódico 
han estat molt bons. La cosa és que Londres i Nova York ja havien 
fet aquest moviment i els ha anat bé. Ara ens toca a nosaltres”.

Factura 2,2 milions
Time Out Barcelona va néixer fa vuit anys. El 2015 va facturar 
2,2 milions d’euros i té en nòmina 23 persones, a més d’una 
xarxa de dues dotzenes de col·laboradors. El seu negoci no 
és només la publicitat. Una part dels seus ingressos prové del 

comerç electrònic: venda d’entrades, reserves de restaurants, 
atraccions turístiques (sobre tot a la versió en anglès) i d’altres 
experiències més o menys exclusives en diversos entorns.

Time Out s’edita a 107 ciutats de 39 països. Time Out London, 
la publicació mare, fundada el 1968, passa ara per un procés 
de reforma del negoci que té com a objectiu obtenir el 50% dels 
seus 83,5 milions d’ingressos anuals del producte digital, via 
publicitat i comerç electrònic.

A finals de maig va sortir a borsa amb l’esperança de captar prop 
de 108 milions d’euros per saldar deutes i invertir en la seva 
transformació digital, operació que va suposar l’acomiadament 
de 40 persones, el 10% dels seus empleats, a finals del 2015.
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Què porta la premsa a retirar els seus 
murs de pagament?
Per José Lichterman / Nieman Lab

Des que el 2011 The New York Times sorprengués al món aixe-
cant un paywall, gairebé un centenar de periòdics han seguit el 
seu exemple. No obstant això, en aquest temps molts d’ells han 
decidit enderrocar-lo, 41 vegades de forma temporal i 28 de 
manera definitiva. Un estudi de l’International Journal of Com-
munication ens descobreix els motius.

1. Situacions d’emergència social
Quan ocorre una tragèdia amb molts morts, sigui per un atac 
terrorista o un desastre natural, els mitjans tenen l’obligació 

d’exercir com un servei públic. The New York Times i The Wall 
Street Journal van eliminar els seus murs de pagament per in-
formar la població dels efectes de l’huracà Sandy el 2012. Tam-
bé ho van fer, juntament amb The Washington Post i The Bos-
ton Globe, arran dels atemptats de la marató de Boston l’any 
2013. En total hi ha hagut 21 casos d’aquest tipus. 

2. Esdeveniments especials 
En la mateixa línia que el punt anterior, però en aquest cas la 
cobertura lliure de pagament va tenir a veure amb esdeveni-
ments planificats com a moments clau en la carrera cap a la 
presidència ( WSJ i el Times) o els Jocs Olímpics de 2012 i el 
recent Brexit en el cas de Financial Times. A més, amb certs 
esdeveniments esportius el diari pot guanyar més diners amb la 
publicitat que amb els ingressos dels subscriptors. 

3. Ampliar l’accés per criteris editorials 
Fins a 12 vegades els periòdics van alliberar els seus webs 
per diversos motius. Hi ha raons bondadoses, com conscien-
ciar sobre alguna malaltia o considerar un contingut com massa 
valuós per mercantilitzar-lo. Però també hi ha motius empre-
sarials, com quan la finalitat és recuperar la seva audiència si 
aquesta s’ha reduït considerablement. L’any 2014, The New 
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York Times va oferir una setmana d’accés gratuït a NYTNow 
amb motiu del National News Engagemente Day que servia per 
a promoure el compromís del lector amb les notícies. Aquest 
mateix diari es va adonar que els vídeos eren un dels seus ma-
jors atractius i va decidir que la seva visualització no comptabi-
litzés entre els deu continguts d’accés lliure al mes. Finalment, 
Los Angeles Times va posar el seu calendari d’esdeveniments 
després d’un paywall i va haver de llevar-ho perquè va perdre 
el 97% del seu trànsit. 

4. Publicitat i promoció 
Una de les raons més poderoses per eliminar les barreres de 
pagament temporalment va ser per aliances estratègiques amb 
patrocinadors i anunciants. Hi ha fins a sis casos: el LA Times 
va abandonar el seu mur de pagament en 2014 per promocio-
nar el redisseny del web. Durant tres dies només va mostrar 
anuncis del seu patrocinador, Etihad Airways. De la mateixa 
manera, The Atlantic es va desfer del seu mur de pagament i 
va donar a Goldman Sachs drets exclusius de publicitat. L’any 
2013, The New York Times es va associar amb Starbucks per-
què els que es trobessin a les botigues, i a través de les seves 
xarxes wifi, poguessin oferir-li quinze històries lliures al mes en 
lloc de les deu per al públic general. 

5. Desenvolupament de la audiència 
L’estudi ha trobat 17 ocasions en les que els periòdics van 
abandonar els seus paywalls de forma explícita per augmen-
tar la seva audiència. En 2014, Automotive News va prendre 
aquesta decisió durant el Saló Internacional de l’Automòbil de 
Detroit per tal de donar a conèixer un nou producte interna-
cional. Els grans diaris també promocionen els seus productes 
permetent l’accés lliure durant un temps determinat. 

6. Experimentació 
Finalment, els diaris van eliminar les seves barreres 11 vegades 
quan intentaven esbrinar quina era la millor manera de cobrar 
pel seu periodisme. The Dallas Morning News s’emporta la pal-
ma amb els seus intents de crear un mur. L’aprenentatge porta 
a molts a decidir enderrocar-lo definitivament o almenys fins 
que siguin capaços d’oferir continguts pels quals valgui la pena 
pagar.

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el document com-
plet de l’International Journal of Communication. CLICAR AQUÍ  
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Un editor canvia sala de premsa 
per Universitat per estudiar els 
desafiaments de la transformació 
digital dels mitjans
Per Heloisa Aruth Sturm / PN - Centre Knight

A principis d’any, el periodista brasiler Ricardo Gandour va can-
viar l’ambient frenètic de les redaccions per l’atmosfera més se-
rena de les universitats. El costat executiu de Gandour, director 
de contingut del Grupo Estado, li va donar cabuda al seu costat 
acadèmic, en convertir-se en investigador visitant de l’Escola 
de Periodisme de la Universitat de Columbia, als Estats Units. 
Havent transcorregut ja sis mesos d’això, l’editor es prepara per 
tornar a Brasil, on pretén continuar posant en pràctica la teoria.

Durant la seva estada a la universitat nord-americana, Gandour 
va analitzar les transformacions del periodisme en l’entorn digi-
tal. Va presentar els resultats preliminars dels seus estudis en 
el Fòrum Mundial d’Editors, organitzat per l’Associació Mundial 
de Periòdics i Editors de Notícies (WAN-IFRA, per les seves 
sigles en anglès) el dia 14 de juny a Cartagena, Colòmbia. 

En l’esdeveniment, Gandour va mostrar el vídeo d’una anima-
ció produïda per ell, a través de la qual descriu les causes i ris-
cos de la fragmentació dels mitjans de comunicació, i suggereix 
el que podria fer-se per preservar el rigor periodístic. L’estudi 
serà publicat el proper mes per la Revista de Periodisme de 
Columbia. Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a 
aquest vídeo, en anglès, CLICANT AQUÍ 

En entrevista amb el Centre Knight per al Periodisme a les Amèriques, 
Gandour va parlar sobre la seva experiència com a investigador visi-
tant a Columbia, dels desafiaments del periodisme en l’actual ambient 
de fragmentació digital, i dels plans de la seva tornada al Brasil.

Com va sorgir el seu interès per analitzar el periodisme en 
l’entorn digital?
La transformació que l’ambient informatiu està vivint, i que afec-
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ta directament al periodisme, tant en la pràctica com a activitat 
remunerada, com a activitat professional, com a activitat d’alt 
interès públic, és la que va cridar l’atenció. Els aspectes i ris-
cos d’aquesta transformació sempre m’intrigaran en gran ma-
nera. Principalment quan encara noto que aquesta discussió 
està una mica contaminada per la idea que diu: “Ah, això és 
nostàlgia d’editor”; “És resistència al canvi”. Però les coses no 
són excloents. Vostè pot celebrar i fer servir les meravelloses 
possibilitats que la tecnologia i els entorns digitals ofereixen, i 
al mateix temps reflexionar i discutir coses importants del perio-
disme, sense que una cosa exclogui l’altra. El fet de començar 
una discussió important no vol dir que vostè negui els avanços. 
Penso que aquest debat és fals. La història dels mitjans mostra 
que els nous mitjans que van apareixent es superposen o com-
plementen l’ambient, mentre que els que queden s’adapten, 
patint diversos canvis, i així tots van convivint en un ambient de 
múltiples possibilitats.

Vostè sol dir que el periodisme no és un format, sinó un 
mètode. En quin sentit?
Molt del que hi ha en aquest nou entorn sembla notícia, però no 
és notícia. Moltes peces semblen periodístiques, però no con-
tenen periodisme. Aquestes podrien ser propaganda o fins i tot 

publicitat. Aquesta és la diferència, una conceptualització molt 
sofisticada. I hi ha empreses, entitats, organitzacions, que tenen 
llocs web amb títols com “no sé el que és notícia”, però el ma-
terial no és periodístic, és informatiu. És informació però no és 
informació periodística. Doncs, la informació allà exposada no va 
passar per un mètode periodístic. Llavors, com que el periodisme 
atrau, perquè és creïble, és utilitzat majorment com un format, 
perquè sembli periodisme. Però no ho és. En realitat, el perio-
disme és un mètode. Toco aquest tema perquè sostinc que en 
aquest nou entorn cal preservar el mètode, sinó aquest es debi-
litarà i desapareixerà, fins i tot com a disciplina. I inclús per a les 
noves generacions. Per això emfatitzo el paper de les escoles.

Quin efecte tindria això en el consumidor d’informació?
Primer que, per lògica, com sempre s’havia tractat en el mitjà 
imprès, el posicionament dels gèneres d’edició estava molt clar: 
el què era un reportatge, un editorial o un article de fons, o una 
anàlisi, quedava clar. Els mitjans analògics et donen aquesta 
visibilitat, és visible qui és qui i què és què. En canvi, en el mitjà 
digital, tot és molt semblant, tot es barreja. Llavors és possible, 
per exemple, que molts joves lectors considerin que el perio-
disme és opinió, quan no ho és. I creixen sense entrenar-se en 
llegir. Hi ha un entrenament per llegir. A vostè el van educar per 
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a llegir, per saber interpretar la naturalesa de la informació que 
vostè està assimilant.

Què poden fer les redaccions per ajudar a revertir aquesta 
situació, per fer que el consumidor de mitjans digitals des-
envolupi aquesta habilitat?
Penso que els periòdics han de prioritzar els seus programes 
de formació interns. El periodisme professional necessita expli-
car millor al públic de què es tracta el periodisme. Explicar millor 
el que nosaltres fem.

Com va decidir prendre’s un període sabàtic, per enfocar-
se en la investigació?
Va ser una oportunitat. No vaig escollir el moment. És clar que 
ja ho estava considerant; però, aquesta transformació em venia 
interessant des de fa quatre anys, per la qual cosa havia co-
mençat a estudiar-la pel meu compte, participant en diversos 
tallers, discussions i cursos. Sempre vaig tenir una carrera de 
redacció o d’executiu de redacció. Sempre en la pràctica, en 
el dia a dia. Mai vaig tenir una carrera acadèmica formal, però 
sempre vaig cultivar una mirada acadèmica. Sempre vaig ajun-
tar la teoria amb la pràctica, tractant d’entendre com la una jus-
tificava a l’altra. Llavors, sempre vaig tenir aquest enfocament, 

aquesta curiositat acadèmica, però sempre en la línia executi-
va. Fins que, fa tres anys, vaig conèixer alguns professionals de 
Columbia, com Nicholas Lemann, director de l’escola en aques-
ta època, i també al president de la Universitat, Lee Bollinger, 
amb qui vaig començar a conversar sobre això. I d’aquestes 
converses va sortir la invitació de passar un semestre aquí, 
com a investigador visitant de l’Escola de Periodisme, per des-
envolupar i aprofundir aquesta discussió. 

Com va ser la seva experiència acadèmica en aquest se-
mestre a Columbia?
Va ser interessant, una fase de la meva carrera que em va sem-
blar genial com respir, després de gairebé 30 anys a la sala 
de redacció, per aturar-me i estudiar. Va ser molt agradable en 
tot sentit, tant personalment com intel·lectualment. Com a in-
vestigador visitant, podia plantejar el treball a la meva mane-
ra. Vaig assistir d’alumne lliure a dos cursos, Sociologia de les 
Notícies, un seminari de doctorat, i Periodisme i Vida Pública, 
per a alumnes graduats, tots dos amb Michael Schudson, que 
és un expert, i per al meu benefici vaig acabar ajudant-lo en el 
curs. També vaig portar Gestió de Notícies del Segle 21, amb 
Ava Seave i William Grueskin, que va abordar un altre aspecte, 
més pràctic, de model de negoci. Aquí, a Columbia, gràcies al 
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sistema integrat de biblioteques, que està en contacte amb al-
tres biblioteques, vaig poder investigar tots els articles científics 
publicats des de gener de 2015 en endavant. Llavors, vaig por-
tar aquests cursos, vaig investigar llibres i articles, i vaig entre-
vistar a molts professors i investigadors de Columbia, de NYU 
(Universitat de Nova York), de CUNY (Universitat de la Ciutat de 
Nova York), de SUNY Universitat de l’estat de Nova York), i tam-
bé a Washington. Vaig entrevistar a 60 investigadors. També 
vaig visitar moltes redaccions, tant de mitjans tradicionals com 
de nous mitjans, com BuzzFeed, o ProPublica. Llavors, aquest 
va ser el mètode: cursos, revisió bibliogràfica, entrevistes i visi-
tes. Tot en un semestre.

Veu moltes diferències en la manera de fer periodisme als 
Estats Units?
El meu contacte aquí va ser per mitjà de l’escola i per conver-
ses amb gent que treballa en grans sales de redacció america-
nes, com el Washington Post, The New York Times, per tant, va 
ser una mostra ben elitizada. Encara que també vaig tenir molt 
contacte amb els mitjans locals, llegint notícies tots els dies. El 
periodisme nord-americà és detallista, estructurat i acurat.
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Sobre la importància de l’article de 
revista, la revisió científica i l’impacte 
de la investigació
Per Universo Abierto / blog Universitat de Salamanca

És realment molt interessant el post d’Heidi Laine, investigado-
ra de la Universitat d’Hèlsinki i coordinadora d’Open Knowled-
ge Finland Open Science working group, publicat al bloc  LSE: 
London School of Economic and Political Science, per la qual 
cosa fem un resum del contingut del treball de Heidi Laine “The 
case against the journal article: The age of publisher authority is 
going, going, gone - and we’ll be just fine”. LSE: London School 
of Economic and Political Science. July 14th, 2015.

L’autora considera que sovint es diu que l’article de revista de 
ciències i investigació és fonamental per al procés de comuni-
cació de la investigació. Ella sosté que l’article de revista (al-
menys com el coneixem) en un futur no llunyà es convertirà en 
una cosa del passat, i que serà reemplaçat per informes d’estil, 
articles narratius, blocs, wikis, gravacions de vídeo i àudio, do-
cuments de conferències i presentacions. A més diu que l’article 
acadèmic per a la comunitat científica és actualment més part 
del problema que de la solució. I es pregunta perquè depenem 
d’aquestes revistes i els seus articles que acaparen els diners 
dels contribuents, els drets d’autor dels investigadors i la crea-
ció d’incentius distorsionats? El sistema serveix per a un altre 
objectiu que no pugui ser satisfet per qualsevol altre mitjà? En 
contestació a aquestes qüestions proposa:

Funció 1: Difusió dels coneixements científics. Planteja les 
possibilitats d’Internet com a mitjà de comunicació científica i 
diu que el repte de les audiències pot ser superat si es posa 
més esforç en ensenyar habilitats de comunicació de la ciència 
en l’ensenyament de pregrau i postgrau .

Funció 2: Discussió de la ciència entre els col·legues.  Segons 
l’autora l’article de revista manca en bona mesura d’aquesta 
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característica i que els nous mitjans són més apropiats per a la 
discussió acadèmica a través de canals com Twitter, Research-
Gate, blocs... on qualsevol persona pot participar en temps real. 
Si bé, un comentari publicat en un bloc encara que no sigui tan 
complet com un article, però en canvi ha de tenir en compte tota 
una discussió que de vegades pot contenir prou idees noves 
per a una dotzena d’articles. L’original projecte  Polymath  és un 
poderós exemple d’això.

Funció 3: Manteniment de la qualitat de la recerca científica a 
través de la revisió per parells.  Fa unes setmanes, Transparen-
cy and Openness Promotion Committee va publicar les noves  
directrius  per a revistes de ciències. El seu objectiu és “portar 
la comunicació científica cap a una major obertura” exigint una 
més gran reproductibilitat i transparència de les dades de la 
publicació. El problema és que no tenen cap menció de revisió 
oberta entre iguals, codi obert, dades obertes o lliure accés. La 
solució a tot això seria una revisió per parells oberta, tal com 
s’estableix en  Open Science Peer Review Oath, on en lloc de 
les revistes, el procés de revisió podria ser manejat per les di-
ferents i nombroses societats científiques, com les acadèmies 
científiques i associacions científiques.

Funció 4: Ajudar a calcular el factor d’impacte per així deter-
minar el mèrit acadèmic. Posa en qüestió el Factor d’impacte, i 
proposa nous mitjans de mesurament que ajudin a augmentar 
la transparència del mètode científic i la reproductibilitat dels 
resultats de la investigació seguint els principis i aplicació de 
l’anomenada ciència oberta, donant suport a la transparència 
d’idees, reproductibilitat i en última instància, un major impacte 
social. Segons l’autora seguir aquestes pautes ajudarà a mi-
llorar els treballs publicats, augmentarà la confiança i, en úl-
tima instància, proporcionarà beneficis estratègics als autors 
i les seves institucions, ja que actualment és possible dispo-
sar d’informació sobre l’impacte d’una publicació a través de 
col·legues , mitjans socials, mitjans de comunicació tradicio-
nals, etc.

El lector d’El Butlletí pot llegir sencer aquest interessant treball 
(en anglès) CLICANT AQUÍ  (Imatge d’Emily Litsey)
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Proposta per a una sala de redacció: 
entre el breaking news i el contingut 
de qualitat
Per Esther Vargas, col·laboradora de la Fundación de Nuevo 
Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez / FNPI

Aquestes són 10 conclusions de la investigació “La sala de re-
dacció en beta.  Temps de canvis en l’era digital”. 

1. Una redacció s’ha d’organitzar avui dia de manera horit-
zontal, i amb un líder que entengui la importància de treballar 
per a múltiples plataformes.

2. S’han d’instal·lar nous perfils professionals. A continua-
ció exposem 10 perfils necessaris:

- Editor Multiplataforma: Responsable de la informació en els 
suports diversos: print, web, mòbil.

- Editor d’Audiències: Executa plans i accions per aconseguir 
un major impacte de les històries en tots dos suports, supervisa 
el contingut editorial, gestiona la integració de redaccions i pro-
mou una relació on line i off line amb l’audiència.

- Editor de SEO i Analítica: Optimització del contingut per 
a cercadors i xarxes socials, control i anàlisi de xifres, gestió 
d’eines i millora de processos d’interacció.

- Editor de Social Media: Dirigeix l’equip que gestiona la xar-
xes socials.

- Editor de Multimèdia: Producció de continguts (àudio, foto, 
vídeo, infografies, animacions, gif).

- Cap de Lab Media (Innovació): Responsable de l’àrea 
d’innovació. 
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- Disseny web: Responsable de la usabilitat de la pàgina, 
temps de càrrega (velocitat) i programació.

- Community Manager: Gestor de les comunitats en línia.

- Productor periodístic (per dos suports: web i imprès).

- Editor de visualitzacions i Dades: Cap de l’àrea de perio-
disme de dades.

3. Més que un model nou de redacció, la proposta és reor-
ganitzar la redacció d’acord a les necessitats que demanda el 
temps real i les exigències d’un periodisme de qualitat. Els 10 
nous perfils professionals assenyalats poden ser opcionals, i 
adaptar-los a la mida de la redacció.

4. El periodista avui ha de comprendre que una història es 
pot narrar en diverses plataformes i que la innovació no és no-
més sinònim d’un desenvolupament sofisticat (programació). 
La innovació també s’expressa en propostes transmèdies o en 
iniciatives de relació amb l’audiència. No es tracta de ser poli-
valent o de desenvolupar diverses tasques alhora, com es pot 
pensar de manera errònia. L’important és que el periodista esti-

gui capacitat per determinar com explicar millor la seva història, 
i una vegada que té clar com fer-ho pot ser recolzat pels pro-
fessionals de Multimèdia, de Visualització i Dades, entre altres 
àrees. El periodista avui ha de ser un ‘curador’ d’informació, ha 
de ‘fer surf’ entre milions de dades i saber triar; a més ha de 
tenir una marca digital que li permeti ser un gran distribuïdor 
de continguts. 

5. Cal diferenciar-se. En un ecosistema on tots els mitjans 
informen del mateix i de la mateixa manera, tant la web com 
l’imprès han d’oferir contingut original en la seva graella infor-
matiu. Es proposa:

. Agenda pròpia

. Una mirada més profunda dels continguts que generen més 
visites: virals i tendències.
. Equilibri informatiu entre ‘el més vist’ o ‘el que més busquen’, 
i el que creiem que la gent -la nostra audiència- ha de saber.
. El contingut de l’imprès no ha de ser replicat al web: ha de ser 
‘empaquetat’ o presentat d’acord amb el llenguatge web.
. L’anàlisi, en format de columna o videocolumna, ha de fer-se 
tant a la web com a l’imprès.
. Cerca ‘nínxols’ i crear continguts per aquests grups. Per exem-
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ple, elegir tres nínxols: comunitat LGBT, gastronomia i cinema. 
Tot i ser un mitjà generalista, és possible optar per aconseguir 
posicionament en determinats nínxols. Una altra opció: Música, 
Tecnologia i Moda.

6. El diari ha de ser necessari cada matí. Partint d’aquesta 
premissa, els quioscos de diaris --aquests aparadors de la no-
tícia- ofereixen sovint productes envellits a primera hora. L’hora 
de tancament -que no existeix per a la web, i que és una imposi-
ció dels impressors ha de ser l’hora de pensar en com el paper 
té raó de ser o no. Algunes preguntes necessàries:

. Què no s’ha dit d’aquesta notícia de la qual tots van a infor-
mar?

. Quin impacte tindrà aquesta notícia en el futur?

. Quin angle realment he d’oferir als meus lectors per no donar 
el mateix que ja es va explicar a Twitter, la ràdio o la televisió?
. Què puc arriscar per poder oferir en portada un tema propi?

7. El periodisme ‘long form’ (o les grans històries) ha de tenir 
espai al web i a l’imprès, sempre que sigui interessant i neces-
sari. És moment de deixar de pensar que la gent no llegeix. 
Forma part del nostre treball convidar la gent a llegir, captar 
la seva atenció, i trobar la forma de robar-li uns minuts. Com 
s’aconsegueix això? Amb una gran història, i amb una bona 
presentació de la mateixa, molt al marge del suport.

8. Conèixer l’audiència és clau en aquesta era digital. Avui 
tenim a la mà una sèrie de mètriques que ens poden ajudar a 
crear contingut d’acord a les preferències dels usuaris. Però 
si bé és clau descobrir el que l’audiència busca i vol consumir, 
el mitjà ha de prendre les decisions necessàries sobre la seva 
marca. 

9. Talent intern. Si bé els canvis en les redaccions són cons-
tants i és possible que nous periodistes si sumin, l’organització 
ha de detectar el talent intern, cuidar-lo i impulsar-lo.
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10. Capacitació: L’era digital obliga a estar en constant capa-
citació, pel que és necessari que els periodistes sigui entrenats 
per comprendre les noves tecnologies i tendències en general. 
Si bé es pot - i s’ha- d’invertir en capacitació, els periodistes 
també poden buscar instrucció en diversos centres, els quals 
poden ajudar-los a millorar el seu perfil professional. L’editor 
pot realitzar aliances estratègiques en cas de comptar amb baix 
pressupost.
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El rumor emmascarat: el condicional 
dels periodistes per donar 
informacions no confirmades
Per Álex Grijelmo / El País

  
El primer d’ells se sent sovint a la llar, amb frases com “s’hauria 
de baixar les escombraries ...”, “s’hauria de pintar la porta ...”, 
“hauríem de dir als nens que deixessin de tirar síndries des del 
balcó...”.

No sempre es va a la forma potencial. A vegades conjuguem 
l’ordre en present: “Cal rentar els plats”, “cal anar a pagar la 
taxa de les escombraries”...

Qui hi ha? Ah, es dóna per suposat que aquest qui és l’altre; 
però no ho diem amb claredat perquè no es noti que enunciem 
les necessitats comunes com si fossin alienes. Caldria que can-
viar això.

El segon ús enganyós d’aquesta fórmula verbal llisca sovint 
pels mitjans informatius. Es tracta del “condicional del rumor” 
que va censurar Fernando Lázaro Carreter (El dard en la parau-
la, 1997, pàgines 95 i 96).
Si llegíssim, per exemple, “Iniesta hauria donat als damnifi-
cats pels incendis de València els 300.000 euros de la prima 
per l’Eurocopa”, podria pensar-se que Espanya no va guan-
yar el campionat. És a dir, que Iniesta hauria donat la prima si 
l’hagués aconseguit.

No obstant això, alguns periodistes que van a aquest recurs ver-
bal intenten expressar amb ell una altra idea: que es tracta d’una 
informació no confirmada. (I tan no confirmada estava la notícia 
en el cas d’Iniesta, en efecte, que es va demostrar falsa).

El condicional té diversos usos com a verb principal, entre ells 
els de les oracions condicionals i els d’aquelles que refereixen un 
dubte (sovint mitjançant un càlcul aproximat): “A la manifestació 
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hi hauria unes 200 persones”, “serien les vuit del matí quan van 
avisar Secundina “,” per llavors ja hauria dimitit Anastasio “. No 
obstant això, amb freqüència no estem en puritat davant un fet 
dubtós, sinó davant d’un passat que es té per cert encara que se 
li afegeixin alguns dubtes: la manifestació va existir, a Secundina 
la van avisar d’hora i Anastasio se’n va anar en algun moment. 
El que no ens atrevim a assegurar amb aquestes oracions és ni 
quants manifestants van assistir, ni quan es va avisar Secundina 
ni en quin instant va dimitir Anastasio.

Així doncs, aquest ús concret del condicional no compta tant un 
fet dubtós com el dubtós que hi ha en un fet.

Però a partir d’aquí, alguns periodistes han estirat la llicència, i 
llancen el dubte sobre l’acció substancial que s’explica, no sobre 
els accessoris. I llegim informacions com aquestes: “Hauria estat 
el propi Leopoldo González-Echenique el que ha decidit canviar 
les veus d’alguns dels espais més emblemàtics de la ràdio públi-
ca”. “Marcelo Bielsa hauria renunciat al seu càrrec a l’Athletic”. 
“Ausàs hauria deixat alguns locals perquè es guardés el tabac”.

En algunes d’aquestes frases, hom pot deduir, respectant la 
gramàtica, que el fet principal no va succeir. Així com diem “a 

Pantaleón li hauria agradat anar al teu casament” i això vol dir 
que Pantaleón no va anar a la teva boda, podem llegir al diari 
“l’entrenador hauria dimitit”, i això significaria que no va dimitir. 
És a dir, que hauria dimitit si hagués pogut, o si hagués tingut 
motius; Igual que Pantaleón hauria assistit al teu casament si li 
haguessis convidat.

I pitjor encara resulta que trobem un titular així: “El lladre (del 
Còdix) hauria pogut blanquejar el robatori”, perquè en aquest 
cas ja no sabem si es tracta d’un dubte o d’una possibilitat que 
no es va realitzar (com el de Pantaleón i les noces).

Es necessita que els llibres d’estil d’alguns diaris prohibeixen 
aquest condicional. I en efecte,  “Els rumors no són notícia”, va 
escriure Julio Alonso en l’edició primigènia del Llibre d’estil d’El 
País. I aquests “hauria” “estaria” o “seria” no fan sinó narrar una 
cosa que el periodista no pot donar per segura. És a dir, una 
cosa que no s’ha comprovat o que no es pot atribuir a una font 
que l’assumeixi com a certa. Un rumor.

Molts redactors i editors han vingut rebutjant a les notícies di-
ferents fórmules admeses per la gramàtica però rebutjades pel 
rigor: “pel que sembla”, “tal vegada”, “potser”, “probablement”, 

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

“tot apunta que”, “pot ser que” , “podria”, “es coneix que”, “se 
suposa que”, “es comenta que” ... No obstant això, el condicio-
nal en la seva forma simple i en la seva forma composta es cola 
amb pringosa constància.

Alguns manuals aconsellen per a aquests casos que el perio-
dista pensi primer sobre el fet en què es basa en explicar que 
alguna cosa hauria succeït, a fi de narrar en quines dades es 
dóna suport i oblidar la conjectura conseqüent; per tant, que 
s’oblidi del que potser va succeir o no succeir, i se centri a ex-
plicar només el que sap que va succeir.

És a dir, que si sap que el ministre va tenir sobre la seva taula ahir 
la proposta d’acord, compti que el ministre va tenir ahir sobre la 
seva taula la proposta d’acord, i no que el ministre hauria estudiat 
ahir la proposta d’acord. I si la policia sospita que l’assassí és tal, 
que el periodista escrigui que la policia sospita que l’assassí és en 
Tal (la qual cosa no converteix en Tal en assassí), en comptes de 
sospitar que “l’assassí hauria estat en Tal”, perquè llavors passem 
d’un fet cert (la policia sospita) a un insegur (en Tal hauria estat).

Potser la qualitat de la vida pública es pugui mesurar compta-
bilitzant el lèxic circulant (es podria compondre un índex amb 

l’augment d’eufemismes, l’abundància de arxisíl·labs o la pro-
fusió de tecnicismes foscos); però també la qualitat dels periò-
dics tindrà alguna cosa a veure amb el nombre de rumors que 
publiquin.

Apreciem, però, la part bona: en aquests casos del verb en con-
dicional, el periodista admet que no està segur del que explica. 
Pitjors són els que, amb els mateixos elements i els mateixos 
dubtes que tots els altres, parlen tota l’estona com si estigues-
sin escrivint els Deu Manaments.

Caldria fer-hi alguna cosa.
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