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Uns mitjans públics sòlids enforteixen 
la democràcia
Per Marc-André Miserez / Swissinfo

L’existència de mitjans de comunicació de servei públic sòlids 
i ben finançats és un signe d’una democràcia també sòlida. 
Aquesta és una de les conclusions d’un estudi realitzat per la 
Unió Europea de Radiodifusió (UER). Mostra també que les 
persones generalment confien més en la ràdio i en la televisió. 
L’estudi “Trust in Media” (Confiança en els Mitjans de Comunica-
ció) 2016 es basa en dades recollides dos cops l’any com a part 
de l’Eurobaròmetre de la Comissió Europea. L’enquesta abasta 
28 estats de la UE (abans del Brèxit), a més de cinc països can-
didats (Sèrbia, Montenegro, Macedònia, Albània i Turquia).

Primera observació: la ràdio, ja sigui pública o privada, és cam-
piona en totes les categories pel que fa a credibilitat, amb el 
55% a favor dels ciutadans enquestats, fins i tot si aquest senti-
ment és una mica menor en els Balcans, Grècia i Turquia.

La televisió es situa en segona posició, amb un índex de con-
fiança del 48%, seguida per la premsa amb un 43%. No obstant 
això, el sud d’Europa (inclosa França) confia menys en les se-
ves emissores de TV que al nord. La premsa escrita, de manera 
contrària, es considera més creïble a Escandinàvia, Benelux, 
Portugal i diversos països de l’Est, que a la resta del continent.

Pel que fa a Internet, un 35% dels europeus el consideren digne 
de crèdit, en particular a Itàlia i Europa de l’Est. No obstant això, 
tots els estats inclosos en l’estudi (amb excepció d’Albània) 
desconfien de la informació difosa a través de les xarxes so-
cials, assolint una taxa de credibilitat global del 20%.

Suïssa no està inclosa en l’estudi europeu. Per tenir una idea 
de quant es fien els ciutadans helvètics dels seus mitjans de co-
municació, cal recórrer al Baròmetre de les preocupacions que 
l’Institut gfs.bern realitza cada any per encàrrec del banc Credit 
Suisse. Tot i que les categories no siguin exactament les matei-
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xes, observem que els resultats són similars als de la resta del 
continent. Els suïssos confien principalment en la ràdio (52%), 
seguida per la premsa escrita de pagament (51%) i la televisió 
(50%). Després vénen internet (48%) i els diaris gratuïts (46%).

I la democràcia?
“El nostre estudi mostra que quan són desenvolupats i finançats 
adequadament, els mitjans de servei públic no es limiten a in-
formar o entretenir, sinó que tenen un paper positiu en la demo-
cràcia”, escriu Roberto Suárez Candel, responsable del Media 
Intelligence Service (MIS) de la UER, que va portar a terme 
l’estudi europeu. Un paper positiu que es traduiria en un millor 
nivell de llibertat de premsa, una major participació electoral i 
menys extremisme de dreta.

Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van analitzar la re-
lació entre els indicadors polítics i socials i la situació dels mitjans de 
comunicació del servei públic en els diferents estats. Vincles conside-
rats “particularment interessants en el context actual, marcat per una 
baixa participació, corrupció i ascens de l’extrema dreta a Europa”.

“Per descomptat, no podem afirmar que mitjans audiovisuals 
sòlids i dinàmics es tradueixin directament en més democràcia 

i menys corrupció”, adverteix Roberto Suárez Candel, qui no 
obstant això diu que per primera vegada és possible posar en 
relleu els nexes entre aquests elements.

Dut a terme per la més gran aliança de ràdios i televisions pú-
bliques en el món, la investigació, que estableix la necessitat 
d’un servei públic fort, genera crítiques. De fet, els seus autors 
difícilment poden ser declarats completament neutrals.

A Suïssa, el debat s’ha prolongat durant anys. Abans de les 
vacances estivals, el Consell Federal (Govern) va publicar un 
informe que va concloure que cal mantenir el focus en la ràdio i 
la televisió públiques, amb alguns ajustos. Les comissions par-
lamentàries van a abordar el tema i es preveuen crítiques a les 
files de la dreta, la qual manté una marcada hostilitat cap a la 
Societat Suïssa de Ràdio i Televisió (SSR).

I nosaltres? Considerem que els mitjans públics de comunicació con-
tribueixen a enfortir la democràcia o estaríeu en favor de deixar la to-
talitat de la informació en mans del sector privat? Tota opinió compta.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a la lectura 
d’aquest estudi CLICANT AQUÍ 
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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.

AMIC_ButlletíPrensa_188x122_S&S_Endesa2016_OP_MP_AD_CAT.indd   1 15/7/16   11:59
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La difusió dels diaris en paper cau un 
8,69%
Per Pere Giménez / Comunicació 21

La reducció de la difusió dels diaris impresos no s’atura. Se-
gons les dades certificades d’OJD corresponents al 2015, en 
el conjunt de Catalunya, Illes Balears i País Valencià totes les 
capçaleres van perdre lectors, amb l’única excepció de la més 
novella de totes, l’Ara Balears. Les xifres, com és habitual, va-
rien segons el mitjà i també el territori.

En total, l’any passat, la difusió de les capçaleres auditades va 
ser de 474.295 exemplars de mitjana diària, un 8,69% menys 

que els 519.444 de 2014. Per territoris, a Catalunya es van re-
gistrar 307.788 exemplars de difusió, una caiguda del 7,45% 
respecte l’exercici anterior; al País Valencià, amb 109.293, la 
davallada va ser del 8,36%; mentre que a les Illes Balears, amb 
57.214 exemplars, el retrocés de la premsa va ser del 15,38%.

Amb tot, cal tenir en compte que part dels resultats estan distor-
sionats per la difusió de l’ABC a les Illes, que va passar dels 6.598 
exemplars de mitjana el 2014 a només 16, ja que el gener de l’any 
passat es va deixar de distribuir als quioscos*. Reprenent el fil de 
la caiguda del conjunt de capçaleres a les Balears, el resultat sen-
se el diari de Vocento és del 6,26% (en lloc del 15,38%).

Les capçaleres de Madrid reculen més
Per altra banda, les capçaleres editades a Catalunya, Balears 
i País Valencià registren una difusió global de 387.597 exem-
plars de mitjana diària, el que representa una reculada del 
5,58%. Pel que fa als quatre grans diaris editats a Madrid, amb 
83.667 exemplars, el descens és del 20,83% (del 14,32% pres-
cindint de l’ABC a les Illes).

Les dades certificades d’OJD també mostren que, en línies ge-
nerals, quanta més proximitat, menor és la davallada. Un fet 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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que es visualitza en cadascun dels territoris. A Catalunya, els 
diaris que s’hi editen van registrar 271.921 exemplars de mitja-
na diària el 2015, un 5,98% menys que l’any anterior, mentre 
que la premsa de Madrid va baixar un 17,35% fins als 35.622 
exemplars.

Al País Valencià, els diaris editats al territori van sumar l’any pas-
sat 65.056 exemplars de mitjana, una caiguda del 4,44% respec-
te el 2014. Per la seva part, les capçaleres de Madrid van tenir 
una difusió de 39.561 exemplars, una davallada del 14,81%.

Finalment, a les Illes, les capçaleres editades a l’arxipèlag van 
registrar una difusió de 47.681 exemplars de mitjana diària, 
un 5,36% menys que l’any 2014, mentre que les de Madrid es 
van quedar amb 8.484 exemplars, una reducció del 47,45% 
(l’11,31% sense l’ABC).

Quant a la classificació dels diaris amb més difusió en el conjunt 
de Catalunya, Illes Balears i País Valencià, les úniques diferèn-
cies respecte l’any 2014 estan motivades pel major retrocés de 
les capçaleres editades a Madrid. En concret, Última Hora, El 
Punt Avui i Levante-EMV avancen El Mundo, mentre que Las 
Provincias, Información i La Razón superen l’ABC.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La classificació de mitjans canvia força segons la demarcació, 
i no només pel paper que hi juguen les publicacions territorials, 
sinó també per la diferent incidència que hi tenen les capçale-
res estatals. Per separat, es pot veure que tots els diaris perden 
difusió, excepte La Razón, que en guanya a les Illes Balears i el 
País Valencià, i el cas ja comentat de l’Ara Balears.

Respecte al rànquing 
de 2014, no hi ha grans 
canvis. Al País Valencià, 
l’única variació és que 
l’ABC avança El Mundo. 
A les Illes Balears, el més 
destacat és que Majorca 
Daily Bulletin supera El 
País, a banda de la co-
mentada desaparició de 
l’ABC de la classificació. I 
a Catalunya no hi ha cap 
variació.

El País i ABC tornen als beneficis el 
2015 

L’any passat en general va ser bastant bo per a la premsa impresa 
després de dures patacades des que comencés la crisi del sector 
el 2008. En aquests últims sis anys les vendes i la publicitat han 
caigut gairebé a la meitat encara que 2015 va significar un respir 
que va permetre que, per exemple, El País i ABC aconseguissin 
tornar als beneficis després de les caigudes de 2014. Tanmateix, 
això no vol dir que el negoci hagi millorat sinó que simplement els 
ajustos de costos van rendir els seus fruits i van aconseguir com-
pensar les facturacions que segueixen a la baixa.

Les dades tramesos al Registre Mercantil fa pocs dies indiquen 
que El País, el vaixell insígnia de Prisa, va registrar uns benefi-
cis de 1.463.000 euros que es comparen positivament amb les 
pèrdues de 2014 quan el desequilibri va arribar als 3.680.000 
euros. Si ho analitzem des del punt de vista de l’EBITDA l’any 
passat El País va registrar un saldo positiu de 4,2 milions, su-
perior als 522.000 euros del curs anterior. Quant a l’EBIT va 
arribar als 3.327.000 euros per sobre del resultat negatiu de 
553.000 euros de 2014.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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M’agrada

que estiguin protegits 

1. Promoció vàlida per a contractacions d’assegurances de Llar i Auto de SegurCaixa Adeslas, i en la quota de servei d’un sistema de 
seguretat contractat i finançat a través de CaixaBank, SA, fins al 31-10-2016. Informació subjecta a les condicions generals, particulars 
i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. Consulta les condicions i les assegurances en promoció en qualsevol 
oficina de CaixaBank. Assegurances d’automòbils i de llar de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. 
CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb 
NIF A08663619 i domicili a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el 
codi C0611A08663619. Oferta de Securitas Direct, SAU per a contractacions de sistemes de seguretat a través de Compra Estrella, de 
PromoCaixa, SA, finançats a través de CaixaBank, SA, fins al 31-10-2016. Requisit de permanència de 3 anys en la contractació d’un 
sistema de seguretat per a la llar. CaixaBank col·labora exclusivament en el finançament i el pagament d’aquests sistemes de seguretat. 
Finançament subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Més informació, a www.CompraEstrella.com.
NRI: 1565-2016/09681

Quan una cosa ens agrada de debò, el que 
volem és protegir-la.

A CaixaBank, amb les assegurances i un 
sistema de seguretat de Securitas Direct 
protegiràs el que més t’importa i, a més, 
podràs aconseguir fins a 3 mesos gratuïts.1
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Per la seva banda, ABC, el diari de Vocento ha aconseguit du-
rant 2015 sortir dels números vermells després de més d’un lustre 
acumulant milionàries pèrdues. L’any passat el centenari diari va 
guanyar 745.000 euros. No és molt, però reverteix les importants 
pèrdues que només entre 2014 i 2015 van arribar als 41 milions 
d’euros, 28 milions desequilibri en 2014 i altres 13,9 milions el 2013.

Aquestes dades s’expliquen per la forta política de reducció de 
costos aplicada per la companyia que ha inclòs entre altres co-
ses el tancament de plantes d’impressió, externalització de ser-
veis i reducció de tirada (incloent l’eliminació de la distribució de 
paper a Balears i Canàries). Això els ha servit per arribar a un 
EBITDA de 378.000 euros enfront del negatiu de 3,2 milions de 
fa un any i un EBIT negatiu de dos milions que va ser compensat 
amb la regularització d’impostos que va fer possible la tornada 
dels beneficis. (de Prnoticias)

Els mals resultats que condemnen a 
El Mundo: perd 10,4 milions el 2015

Aquest mes d’agost hem conegut els resultats econòmics 
d’Unidad Editorial, editora d’El Mundo, Marca i Expansión, amb 

pèrdues de 6,8 milions d’euros en el primer semestre de l’any. 
Una xifra considerada una fita per la companyia perquè reduïa 
en un 84% les pèrdues del mateix període de 2015. No obstant 
això, aquesta xifra amaga dues realitats: la primera, els mals re-
sultats del vaixell insígnia de la casa, El Mundo, i en segon lloc, 
el llast que significa el diari generalista per altres capçaleres del 
Grup com  Marca o Expansión.

Les dades del Registre Mercantil pel Grup reflecteixen la reali-
tat d’El Mundo, un diari que no pot aixecar cap tot i les desenes 
de reinvencions a les quals s’ha vist exposat en els darrers cur-
sos. En total, Unidad Editorial Información General SL, l’editora 
d’El Mundo, va perdre ni més ni menys que 10.490.000 d’euros 
el 2015, dades que van tirar per la borda els 1,3 milions que es 
van guanyar en l’exercici 2014 i que se sumen als 18,4 milions 
que ja s’havien perdut en 2013.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En total, pèrdues de 27 milions en tres anys que s’expliquen per la 
sostinguda caiguda de la facturació. En 2013 el diari (sense inclou-
re a cap altra empresa d’Unidad Editorial) va ingressar 105 milions 
d’euros, els que van caure als 97 milions el 2014 i es van desplomar 
a als 85,5 milions el 2015. Un 11% de caiguda en un any. La publi-
citat, però especialment l’enfonsament de la venda d’exemplars, ha 
estat el principal detonant d’aquests pèssims resultats.

Aquestes pèrdues es coneixen en el pitjor moment per al diari ma-
drileny. Urbano Cairo, el nou amo de RCS (propietària d’Unidad 
Editorial i per tant d’El Mundo, Marca i Expansión), no veu amb 
bons ulls la capçalera i la seva caòtica gestió econòmica. De fet, 
dins del Grup italià no es veu amb mals ulls una eventual venda del 
diari, precisament argumentant els seus mals resultats econòmics, 
considerats un llast per a la resta de la companyia. (de Prnoticias)

El Grupo Godó va multiplicar per vuit 
els seus beneficis el 2015

El grup Godó va guan-
yar 10,3 milions d’euros 
el 2015, xifra que és vuit 
vegades més gran que la 

registrada un any abans, quan els beneficis nets van ser de 
1,2 milions d’euros, segons els últims comptes dipositats al Re-
gistre Mercantil. Els ingressos de l’editora de La Vanguardia i 
Mundo Deportivo  van només un 1,2%, fins a arribar als 199 
milions d’euros. En l’epígraf de subvencions, s’indica que el 
grup català va rebre 1.046.000 d’euros, amb prou feines 75.000 
euros menys que el 2014.

Quant a les despeses, es van mantenir constants les de gestió 
corrent, que van sumar 61 milions d’euros; així com els costos 
de personal, que van suposar 71.500.000 d’euros el 2015. En 
total, el grup Godó va emprar, a tancament de l’any passat, 
1.057 professionals, 27 menys que el 2014.

El vaixell insígnia de Godó i diari més llegit de Catalunya, La 
Vanguardia, va ser també el que més ingressos va reportar al 
grup, amb 105.400.000 d’euros (-1,2%) i un resultat de 417.630 
euros, el que significa canviar els números vermells per negres, 
ja que el 2014 va perdre 2,3 milions d’euros. Per la seva banda, 
la comercialitzadora del grup, Publipress Media, va tenir una xi-
fra de negoci de 91.700.000 d’euros (+ 2,2%) i un benefici de 
298.000 euros (-5%). Pel que fa a  Mundo Deportivo, la capça-
lera va ingressar l’any passat 26,6 milions d’euros (-2,3%), amb 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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un resultat final de 17.419 euros, la meitat que l’any passat. Així 
mateix, la seva participació del 18% a Prisa Ràdio li va suposar 
3,5 milions d’euros en els resultats del grup (el 2014 van ser 
488.000 euros).

Venda de 8tv
També cal recordar que el grup Godó va vendre durant el passat 
exercici el 40% de la seva participació en Emissions Digitals de 
Catalunya (propietària de la cadena 8tv) per 8,8 milions d’euros 
a Mediaset. Aquesta operació es va fer mitjançant un crèdit que 
el grup català va concedir al comprador per l’import total de 
l’adquisició. D’aquesta xifra, 7,1 milions corresponen a un crèdit a 
llarg termini i 1,3 milions a curt. En l’exercici 2015 ja es va amortit-
zar un import de 359.000 euros. El venciment previst del préstec 
és de quatre anys a un tipus d’interès del 2%. (de Dircomfidencial)

13TV va fregar els 13 milions d’euros 
de pèrdues l’any passat

13TV va tenir un resultat negatiu l’any passat de 12,89 milions 
d’euros, el que significa incrementar els seus números vermells 
en més de 700.000 euros respecte a 2014. Al tancament del 

passat exercici, la cadena de televisió suma unes pèrdues des 
del seu naixement, el 2010, superiors a 61 milions d’euros. 
L’any passat va ser el segon pitjor registrat per 13TV, només 
superat per 2011, quan va perdre 13,6 milions d’euros.

El deteriorament del resultat net reportat per la cadena de la Con-
ferència Episcopal s’ha produït malgrat millorar els seus ingres-
sos un 7,5%, fins als 11 milions d’euros. Quant a les despeses 
d’explotació, es van incrementar un 4,4%, després d’arribar als 
13,5 milions d’euros. Per la seva banda, els costos de personal 
van suposar 3,3 milions d’euros, és a dir, un 17% més que l’any 
anterior. No en va, 13TV va tancar 2015 amb 102 treballadors, 24 
més que un any abans. Sobre la seva audiència, 13TV va acabar 
l’any passat amb la millor dada anual de la seva història (2,02%), 
quota que representa una millora del 29% respecte a 2014.

L’informe de gestió també recull l’ampliació de capital que va esco-
metre 13TV al setembre de l’any passat, xifrada en 974.000 euros i 
subscrita al 100% per la Conferència Episcopal. D’aquesta manera, 
els bisbes ja controlen el 79% de la societat (abans de l’ampliació era 
el 64%). Queda reduïda, per tant, la participació de la  Fundación His-
pánica Grupo Banc Popular (7,08%) i  Shandwick Agr Comunicación 
(3,84%), segon i tercer màxims accionistes, respectivament.
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En el seu informe de gestió, la cadena de la Conferència Epis-
copal es mostra optimista respecte a aquest any a causa de 
diversos factors: començament de l’emissió en un canal propi 
després de guanyar l’any passat el concurs de les TDT, el que li 
permetrà estalviar-se els 2,5 milions d’euros anuals de lloguer a 
VEO; l’acord amb Publimedia per a la comercialització del 60% 
dels seus espais publicitaris (el restant 40% ho manté l’equip 
comercial propi) i la millora en la inversió publicitària prevista 
per a aquest any (+5,4%, segons Zenith). (de Control)

COPE vol recuperar oients i publicitat 
de proximitat

La cadena de ràdio de l’església catòlica, COPE, prepara un 
important canvi per a aquesta temporada, segons informa 
Gorka Zumeta, un dels periodistes que més coneix el sector a 
Espanya. El professional indica que la cadena utilitzarà els pals 
de Megastar FM per construir una nova cadena que seria la 
versió 2 o B de COPE i que se centraria, com fa unes dècades, 
en la informació local, en un intent de reforçar i consolidar la 
publicitat local, que en el cas d’alguna gran cadenas representa 
ja fins al 50% dels seus ingressos.

Megastar FM va néixer el 2013 utilitzant algunes de les fre-
qüències llogades a Vocento de l’extinta Punto Radio, dirigida 
exclusivament a joves. En l’últim EGM conegut abans de l’estiu 
la cadena va arribar als 416.000 oients, un dels rècords de la 
cadena per la seva curta vida. A hores d’ara compta amb nou 
emissores, tres d’elles a Madrid (Albacete, Logronyo, Alcalá 
d’Henares, Pozuelo, Sierra de Madrid, Màlaga, Mallorca, Se-
villa i València). No obstant, la cadena s’ha fet forta a Internet 
i per això ja anuncia que hi poden haver més emissores locals 
que només es podran escolar a través de la xarxa.

En definitiva, els objectius de COPE amb aquesta iniciativa són ren-
dibilitzar i millorar la publicitat local, que durant la crisi s’ha reduït de 
manera important. COPE creu haver vist un filó que podria explotar 
per poder pagar la factura d’una graella els costos de la qual s’han 
disparat en els últims cursos. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

La influència de les revistes ha crescut 
un 11,5% en el primer semestre de 2016

L’ estudi ARI 360º de juny mostra com l’abast de les revistes 
membres d’ARI s’han incrementat en un + 3,2% en l’últim tri-
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mestre i un +11,5% des del mes de desembre de 2015. Segons 
aquest estudi de l’associació de revistes, aquestes tenen cada 
vegada més capacitat de generar influència a través de les se-
ves múltiples plataformes i formats.

ARI 360º utilitza informació del mercat validada per mesuradors 
externs reconeguts pel mercat, EGM, ComScore i RRSS, ofe-
reix informació agregada de 200 revistes i 21 editors (97% de 
l’audiència de revistes de consum) i detallada, marca a marca, 
de 100 revistes i 14 editors (91% del total). Cada editor reporta la 
seva pròpia informació a ARI, que elabora l’informe i el penja al 
web www.revistasari.es.    

L’audiència dels diferents productes i continguts que cada re-
vista ofereix a cada plataforma, no es fragmenta, sinó que en el 
cas de les revistes augmenta. Les revistes tenen més seguidors 
i influència que mai –sempre segons l’estudi esmentat-, el seu 
poder de prescripció “no té límits”. (d’AEC)

La direcció de TVE vol concentrar tota 
l’àrea d’Esports a Catalunya

El màxim responsable de TVE, Eladio Jareño, estudia endur-se 
la direcció d’Esports de TVE a Catalunya i posar-la en mans de 
Carlos González, actual cap d’informatius de TVE Catalunya. 
Els motius que expliquen aquesta decisió respondrien, en pri-
mer lloc, a una reivindicació de RTVE de Catalunya, on recla-
men un paper de major importància per al centre territorial del 
Sant Cugat del Vallès que, convé no oblidar, va ser dirigit per 
Eladio Jareño fins a la seva designació com a màxim responsa-
ble de la televisió pública.

La segona raó és que RTVE cada vegada dóna aixopluc a 
menys continguts esportius dins la seva programació. De fet, 
els Jocs de Rio han estat els últims que acollirà la cadena pú-
blica, ja que els drets de les properes edicions els han adquirit 
Discovery i Eurosport. Així les coses, sembla lògic pensar que 
el que queda s’emeti a través de Teledeporte, que es realitza 
des de Barcelona, el que obligaria a recol·locar la redacció que 
treballa a Torrespaña, a Madrid. (d’AEC) 
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Editors tradicionals vs nadius 
digitals: quin és el futur dels murs de 
pagament?
Per  Marketing Directo
  

Els paywalls (coneguts popularment com “murs de pagament”) han 
ajudat a grans capçaleres com The New York Times o el Financial Ti-
mes a estabilitzar els seus negocis i mitigar les pèrdues d’ingressos 
davant dels cops rebuts durant els anys de crisi econòmica.

Un èxit que ha fet que alguns dels editors nadius digitals com 
Vox, BuzzFeed o The Huffington Post comencin a considerar la 
possibilitat de seguir els seus passos en un intent de dependre 
cada vegada menys del volàtil mercat de la publicitat.

I és que tant els editors més tradicionals com els que han nas-
cut immersos en la revolució digital han d’enfrontar al mateix 
repte: els millennials. Els lectors més joves es mostren reticents 
a pagar per continguts.

L’última enquesta elaborada pel American Press Institute, les 
dades de la qual s’han recollit a Business Insider, posa de mani-
fest aquesta situació. Només el 25% dels millennials dels Estats 
Units va pagar el 2015 pel consum d’algun tipus d’informació 
publicada en diaris, revistes o aplicacions de notícies. Si parlem 
d’entreteniment el percentatge s’eleva fins al 55%.

Una fotografia que obliga a tots a tornar a avaluar els seus sis-
temes de pagament per accés a continguts. És una obvietat 
que els models de subscripció han d’evolucionar d’acord amb 
els temps que vivim i en l’esmentada enquesta es revelen algu-
nes de les barreres que ens estem trobant així com les princi-
pals conclusions:

- La majoria dels editors ja han adoptat algun tipus de paywall 
digital però són pocs els nadius digitals que han optat per 
aquesta solució. L’any passat, 77 dels 98 principals diaris dels 
Estats Units, juntament amb l’American Press Association, ja 
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havien implantat aquests murs de pagament. En canvi, cap de 
les grans capçaleres digitals en comptava amb un.

- L’estudi posa de manifest que no existeix un únic model de 
paywall a l’hora d’assegurar l’èxit. Aquells editors que comptin 
amb continguts molt específics tendeixen cap a murs de pa-
gament més estrictes mentre que els que ofereixen continguts 
més generalistes ofereixen sistemes més relaxats i a mida.

- A llarg termini i amb la vista posada en la conquesta de la 
generació Millennial, els editors han de considerar opcions 
alternatives com els micropagaments, programes d‘afiliació o 
l’intercanvi de dades de l’usuari a canvi de continguts.

Rànquing de digitals generalistes 
estatals: ABC avança a La Vanguardia

ABC ha recuperat la tercera plaça com digital generalista amb 
més usuaris únics d’Espanya, després avançar al juliol La Van-
guardia, que es queda en quart lloc. Amb tots els mitjans en 
línia amb baixades de trànsit sofertes al mes de juliol respecte 
al juny, el digital de Vocento ha caigut menys (-6%) que la ca-

pçalera catalana (-8%). Tot i això, només els separen 59.000 
usuaris únics, segons l’últim informe de comScore.

La caiguda més forta registrada al juliol correspon a El Diario, 
d’Ignacio Escolar, que veu com es  desplomen els seus visitants 
únics un 23%, després de perdre 1,3 milions de seguidors en 
un sol mes; el que ha provocat que baixi al desè lloc.  Aprofi-
ten aquesta forta baixada, OKDiario, que puja fins a la vuitena 
posició, tot i que va perdre un 7% dels seus usuaris entre juny 
i juliol; i  Huffington Post, que també puja una posició amb un 
decreixement intermensual del 5%.
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Encara que també va patir caigudes en el seu trànsit, el digital 
generalista del top ten que millor s’ha comportat al juliol ha estat 
la versió en línia de El Mundo (-2%), que escurça distàncies 
amb El País (-5%) , tot i que encara li separen més de 280.000 
usuaris. A les portes d’entrar entre els deu primers classificats 
queda El Espanyol, que va millorar les seves dades d’usuaris 
únics un 2%, fins a arribar als 4,2 milions; està, per tant, a 
105.000 visitants d’arribar a eldiario.es. (de Dircomfidencial)

Lainformación, Esdiario i Periodista 
Digital fusionen el seu trànsit

La Informació, Esdiario i Periodista 
Digital han unit les seves forces per 
crear el vuitè grup de mitjans digi-
tals per usuaris únics d’Espanya. 
En l’últim informe de comScore, 
corresponent a juliol, ambdós nadius digitals ja apareixen en el 
mateix grup de sites.

A més de lainformacion.com, esdiario.com i periodistadigital.
com; també forma part del grup  teinteresa.es. Des del diari 

que dirigeix Sopeña expliquen que es tracta d’una aliança per 
l’encreuament del trànsit i per la gestió de la publicitat. En aquest 
sentit, l’equip comercial de lainformación.com, format a principis 
d’abril, serà l’encarregat de gestionar la pantalla publicitària de 
tots els sites de manera individual, excepte en casos de cam-
panyes conjuntes. Entre tots aquests portals, sumen 6.085.000 
d’usuaris únics a Espanya, dels quals 4,8 milions són mòbils.

Aquesta xifra converteix La Informació Sites, com s’anomena el 
nou grup de portals, en el vuitè amb més visitants a la classifi-
cació dels digitals generalistes corresponent al mes de juliol; i el 
segon entre els nadius, per darrere d’El Confidencial. El portal 
que més aporta al grup és lainformacion.com, amb 2,6 milions 
d’usuaris; seguit de periodistadigital.com, amb 2 milions; esdia-
rio.com, 1,7 milions; i teinteresa.es,  433.000. (d’AEC)

ComScore ampliarà el seu pròxim 
informe mensual amb noves dades 
demogràfiques
Els socis de comScore a l’Estat espanyol podran disposar 
a partir d’ara de mes dades sobre el grandària de la llar, la 
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presència de menors en l’habitatge i de noves regions, com 
són Catalunya, Centre, Est, Madrid, Nord i Sud. Així mateix, els 
informes avançats Audience Duplication i Cross Visiting estaran 
disponibles tant a Mobile Metrix com a MMX Multiplataforma 
des d’aquest setembre.

En una última novetat, els socis de comScore podran accedir a 
les eines de preavaluació de campanyes en l’entorn mòbil i mul-
tiplataforma: Mobile Reach/Frequency i Multi-Platform Reach/
Frequency. (de Control)

Europa estudia que Google pagui als 
mitjans per mostrar els seus continguts

La Comissió Europea està estudiant demanar-li a gegants com 
Google i Facebook que paguin als mitjans en línia per mostrar 
els seus continguts. La propera proposta per modernitzar el 
marc de propietat intel·lectual de la UE es presentarà a la se-
gona meitat de setembre, així, els publishers podrien tenir drets 
connexos, segons el portaveu comunitari Christian Wigand. 
“Això reconeixeria el seu paper d’inversors en contingut i els 
donaria una posició més forta a l’hora de negociar amb altres 

actors del mercat”, però en cap cas seria “una taxa comunitària 
a cercadors d’internet”, és a dir, la possibilitat d’atorgar drets 
connexos als mitjans de comunicació no afectaria la forma en 
la qual els internautes comparteixen els hipervincles a la xarxa. 
Fins ara, la legislació comunitària només atorga drets connexos 
a emissores i als artistes i productors de pel·lícules i música. 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Titania Compañia Editorial posa en 
venda El Confidencial

Titania Compañia Editorial ha posat en venda El Confiden-
cial, sense que, de moment, hi hagi un comprador interessat. 
L’editora del digital valora la companyia en prop de  60 milions 
d’euros. José Antonio Sánchez, editor i conseller delegat del di-
gital, considera que ara és el moment òptim per vendre, ja que 
després de l’estiu arribarà L’Espanyol de Pedro J. Ramírez, un 
projecte multimilionari, amb una redacció de reputats professio-
nals, que, presumiblement, podria perjudicar El Confidencial.

Per si fos poc, també s’espera en els propers mesos el des-
embarcament de Eduardo Inda, que ja ha creat la societat Dos 
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Mil Palabras SL, amb un capital inicial de 500.000 euros i que 
servirà com a plataforma per llançar un diari digital en els pro-
pers mesos.

El Confidencial va ser fundat en 2001 per José Antonio Sán-
chez, que controla el 43% de la companyia a través de la so-
cietat AVEMA XXI 2 SL. El diari digital té una plantilla de 100 
professionals, que treballen a la seva seu de Pozuelo d’Alarcón 
(Madrid). Van tancar l’exercici 2014 amb un benefici de 1,4 mi-
lions d’euros i ocupa el cinquè lloc entre els diaris generalistes 
amb més visites d’Espanya i el primer entre els nadius digitals, 
amb 45.440.000 al mes de maig, segons les últimes dades de 
comScore. (per AEC)

El 70% de milenials llegeix notícies 
des de Facebook

Una infografia de Coupofy revela que el 70% de milenials lle-
geix notícies des de Facebook. Però no es tracta de l’única xar-
xa social emprada per informar-se. En el gràfic de referència 
s’analitza com els adults joves fan servir social media per estar 
al tant del esdevenir nacional i internacional.

El 33 per cent fa servir d’Instagram i el 21 per cent fa servir 
Twitter. Els llocs de notícies van ser la segona font més popular. 

La generació del mil·lenni revisa les notícies a primera hora del 
matí. El 41 per cent clica mitjans socials, i el 14 per cent exclusi-
vament busca notícies. El 52 per cent va dir que revisar mitjans 
de comunicació i xarxes socials és el principal avantatge de 
posseir un telèfon intel·ligent.
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Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a la infografia-
estudi en la seva totalitat CLICANT AQUÍ 

Facebook fa nous ajustos a la seva 
secció de notícies per ser més 
“informatiu”
Facebook va anunciar l’11 d’agost que farà un canvi lleu a la 
seva fórmula per tal que es vegin primer els articles que sem-
blin més informatius. A través de diverses enquestes constants, 
Facebook s’ha assabentat que la gent pensa que les històries 
són “informatives” si es relacionen amb temes que els interes-
sin i incloguin notícies sobre el món en què viuen. No es refe-
reix a la qualitat ni a la veracitat de les històries, sinó únicament 
a la percepció que tenen les persones d’elles.

A través d’una combinació de qualificacions dels usuaris en el 
seu Programa de Qualitat en els Canals (un grup de prova com-
post d’usuaris que qualifiquen les publicacions en la seva sec-
ció de notícies) i dels comentaris, els “M’agrada” i l’historial de 
lectures dels usuaris, Facebook decidirà què tal d’informativa li 
sembla una història.

El canal de notícies és cada vegada més complicat, està en 
constant canvi i mai és tan suculent com hom espera. Facebook 
fa canvis constantment en un intent permanent per conservar 
l’atenció de la gent perquè visiti la pàgina més sovint i que com-
parteixi més materials. A més, ja és costum que anunciï aquests 
canvis, fins i tot els més petits. A principis d’agost, Facebook 
va anunciar que planeja combatre els “titulars ham”. Al juny va 
assenyalar que donaria prioritat a les publicacions dels nostres 
amics i familiars. (d’Expansión)

Una pàgina web triga 19 segons de 
mitjana en carregar-se

Les pàgines web tri-
guen 19 segons en ca-
rregar-se i això és molt 
de temps. Així ho adver-
teix un recent estudi de 
Google que destaca els 
beneficis de la iniciativa 
Accelerated Mobile Pages Project (també coneguda com AMP). 
“No només resulta frustrant per als usuaris, sinó que també re-
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presenta una enorme oportunitat perduda per als mitjans; esti-
mem que els llocs mòbils que triguen 5 segons a carregar-se 
poden obtenir fins al doble d’ingressos que els que necessiten 
una mitjana de 19 segons”, ha indicat Google.

A més, les pàgines web mòbils que fan servir AMP HTML es 
carreguen quatre vegades més ràpid i fan servir 10 vegades 
menys dades. Segons l’empresa, el projecte AMP ja està apor-
tant beneficis a una àmplia varietat d’editors com, per exemple, 
el diari The Washington Post, que està veient de primera mà 
la capacitat de les pàgines AMP per a proporcionar una millor 
experiència mòbil, cosa que també incrementa la fidelitat de 
l’usuari. (de Clases de Periodismo)

Time Out i eldiario.es s’associen

Aquest setembre, Time Out (amb edicions per a Barcelona, Gi-
rona i Madrid) ha entrat a formar part dels mitjans associats a 
eldiario.es. “L’aliança amb eldiario.es és un moviment coherent 
amb els valors que els dos mitjans compartim: aposta a fons 
per la cultura, per les ciutats obertes i cosmopolites, i per la 
informació independent i de qualitat”, assegura Eduard Voltas, 

editor de 80 més 4 Publicacions, empresa editora de Time Out 
a l’Estat espanyol.

El director d’eldiario.es, Ignacio Escolar, també celebra la incor-
poració: “Time Out és una de les millors publicacions de cultura 
i oci del món, i aquest acord amb ells ens permetrà reforçar la 
informació que oferim als nostres lectors en aquests dos àm-
bits”, assenyala el periodista. (de Comunicació 21)

Inversión & Finanzas.com, de 
Vocento, editarà en espanyol 
Bloomberg Businessweek
La revista econòmica Inversión & Finanzas.com, de Vocento, 
editarà en espanyol i en exclusiva, els continguts de la pres-
tigiosa publicació Bloomberg Businessweek. Es tracta de la 
primera aliança que el setmanari nord-americà firma amb una 
revista europea. D’altra banda, des del 7 d’agost, XLSemanal 
arriba a Catalunya de la mà d’El Periódico. D’aquesta manera, 
XLSemanal aconsegueix ser l’únic suplement dominical que es 
distribueix a tot Espanya. (d’AEC)
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La inversió publicitària creix un 4,8% 
en el segon trimestre de 2016. La digital 
augmenta un 24%
Per Arce Media, Iabspain i AEC

Arce Media ha publicat el seu informe i2p (Índex d’Inversió Publi-
citària), i en el qual destaca que en el segon trimestre la inversió 
publicitària ha crescut un 4,8%. Segons afirma l’informe, el com-
portament de la inversió publicitària en aquest segon trimestre ha 
estat molt atípic, tant per l’evolució mes a mes com pel reparti-
ment de la inversió entre els diferents mitjans. La inversió publici-
tària en el mes d’abril va superar el 15 % d’augment , al mes de 
maig es va situar al voltant del 5% i en el mes de juny va baixar 
respecte a juny de l’any anterior. La Televisió i Internet represen-
ten el 64% de la inversió d’aquest trimestre, els dos únics mitjans 
que augmenten participació de mercat, i és que en el mes d’abril 
la participació de televisió va arribar al 60% de participació de 
la inversió publicitària. El mes d’abril representa gairebé dues 
terceres parts de l’augment del trimestre.

D’altra banda, augmenta el nombre de marques en tots els mi-
tjans amb l’excepció d’Internet i dominicals. Tanmateix el parc 

total de marques disminueix un 1,3%. En canvi la inversió mi-
tjana per marca disminueix en tots els mitjans excepte televisió 
i Internet. El pes de televisió i internet en la inversió publicitària 
fa que la variació, respecte al segon trimestre del 2015, de la 
inversió mitjana per marca del conjunt del mercat hagi estat 
positiva, en concret un 6,3%.

El creixement de la inversió d’aquest trimestre, amb un compor-
tament tan desigual entre mitjans i mesos, ha generat que tele-
visió, Internet i cinema augmentin la inversió publicitària, ràdio 
mantingui la inversió i la resta de mitjans disminueixi.

En resum: 
- Augmenta l’ocupació mitjana de televisió, premsa,  ràdio i re-
vistes. La resta de mitjans disminueix.
- Descendeix el nombre de marques i augmenta la inversió mi-
tjana per marca.
- La inversió publicitària del segon trimestre creix un 4,8%.
- En el conjunt de l’any la inversió publicitària ha augmentat un 3,8%.

Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a l’estudi i2p 
elaborat per Arce Media i Media Hotline corresponent al primer 
semestre de 2016, només cal CLICAR AQUÍ 
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La inversió publicitària en mitjans digitals va créixer un 
24% en el primer semestre
Segons l’informe de l’IAB Spain, Mobile augmenta la seva in-
versió prop d’un 40%, arribant als 45 milions d’euros; mentre, la 
inversió en vídeo s’incrementa un 42,8% enfront del mateix pe-
ríode de 2015. La inversió en Compra Programàtica en display 
puja un 20% i en vídeo un 50%; en total suposa un increment 
del 25,6% arribant als 50 milions d’euros.

IAB Spain, l’associació de publicitat, màrqueting i comunicació 
digital a Espanya, ha llançat les dades del seu Estudi d’Inversió 
Publicitària en Mitjans Digitals corresponents al primer semes-
tre de 2016, elaborat en col·laboració amb PWC. La dada total 
d’inversió en publicitat digital en el primer semestre de 2016 ha 
estat de més de 754 milions d’euros, xifra que inclou la inversió 
en les disciplines de Desktop, Mobile, Digital Signage, TV con-
nectada i àudio Online, fet que suposa un creixement del 24,4 
% respecte al mateix semestre de 2015.

Aquest estudi està basat en una mostra estable d’agències de 
mitjans (principals agències de l’Estat), on l’objectiu és donar 
una tendència de mercat de la inversió publicitària.

Inversió Display (display + vídeo).- La inversió publicitària a 
Display ha assolit els 328 M €, un 20,58% més que el primer 
semestre de l’any passat i s’ha distribuït de la següent manera: 

- 260 M € exclusivament en display , tant en Desktop com a Mobile, 1 
15,80% d’increment sobre la xifra de diplay del mateix semestre de 2015

- 69 M € només en vídeo (InStream i OutStream) , tant en Des-
ktop com a Mobile, fet que suposa un 42,8% 
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inversió Search.- La inversió en motor de suposa més d’un 
45% del total de la inversió, arribant a 345 M €, un increment del 
10,8% respecte a l’any passat unint les dades obtingudes tant 
en Desktop com a Mobile.

inversió Mobile.- La inversió en Mobile en el primer semestre 
del 2016 ha augmentat gairebé un 40% respecte a 2015 en 
base a les tendències aportades per les agències participants, 
ascendint a més de 45 M € , el que suposa un 6% de la inversió 
total. Està inversió inclou la part mobile de Display, Search i 
Video.

Inversió en Programàtica.- La inversió en programàtica, que 
uneix tant a desktop com a Mobile, representa més del 14% 
del total display i més del 17% del total vídeo, arribant en total 
a gairebé 50 M € i superant en un 25,6% les xifres del primer 
semestre de l’ any 2015.

Per Antonio Traugott, director general d’IAB Spain “El creixe-
ment del 24% d’inversió en mitjans digitals en el primer semes-
tre d’aquest any sense dubte és una molt bona notícia de cara 
al tancament de l’any complet. Destaca l’aposta dels anunciants 
per Mobile i Vídeo que creixen al voltant del 40%, i l’enlairament 

de la Compra Programàtica en display que augmenta un 20%. 
Search segueix el seu camí amb fermesa situant el seu pes en 
un 45% del total de la inversió. Aquestes dades a més, aporten 
un valor molt important ja que provenen de les principals agèn-
cies de mitjans. Són bones xifres per al sector digital i per al 
publicitari en general, tenint en compte el major protagonisme 
del negoci en línia a la indústria publicitària”.

Els mitjans britànics s’alien per recuperar 
la publicitat “robada” per Facebook i 
Google
Amb prop del 90% del pastís, les tecnològiques han convertit 
el mercat en un autèntic duopoli deixant gairebé sense opcions 
als mitjans tradicionals que veuen baixar cada vegada més els 
seus ingressos per publicitat. Per això, i per intentar suavitzar 
aquesta situació, diversos diaris britànics han unit forces per 
protegir-se de l’amenaça que suposen els gegants tecnològics 
per al seu negoci.

Així, The Sun, The Guardian, The Daily Mail i The Times tre-
ballen ja de manera conjunta a la recerca de la solució que 
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els permeti competir per la publicitat en un projecte denominat 
Juno i que està liderat per Steve Booth, president de l’agència 
MC & C. I és que els ingressos digitals de The Guardian Media 
Group van caure un 2,3% l’any passat, el que es tradueix en 
pèrdues de 107,3 milions de dòlars per culpa de l’hegemonia 
de Google i Facebook. (de Marketing Directo)

La Generalitat adjudica a Arena Media 
una campanya sobre benestar social 

El departament de la Presidència de la Generalitat de Catalun-
ya ha adjudicat a Arena Media la planificació de mitjans d’una 
campanya institucional amb l’objectiu de “informar que el Go-
vern té com a eix prioritari vetllar per benestar social dels ciu-
tadans d’aquest país”, tal com indica el plec de prescripcions 

tècniques. Aquest document sosté que “la situació actual fa 
necessari comunicar a la societat catalana en el seu conjunt 
un missatge paraigües basat en la defensa dels valors i les 
conductes que permetin garantir la  preservació de l’estat del 
benestar i una major cohesió social “.

En concret, els missatges principals de la campanya institucional 
són els de: Un país més just. Un nou estat de benestar per a 
tothom. Explicar que el benestar social dels ciutadans de Cata-
lunya és un dret irrenunciable que cal defensar. Amb aquestes 
idees la Generalitat pretén “implicar els ciutadans i les ciutadanes 
en el procés de construcció d’una societat més justa i avançada 
des del punt de vista del seu progrés social i econòmic”.

Amb un pressupost d’un milió d’euros, contempla la difusió d’un 
espot de televisió de 20 segons de durada en  El Punt Avui TV i 
en mitjans locals, com la XAL, Tvlocal.cat i TDI. També hi haurà 
falques de 20 segons en emissores regionals i nacionals Cata-
lunya Ràdio, Rac1, Els 40 o Onda Cero; així com anuncis en 
premsa (se cita La Vanguardia, El Periódico, El Punt Avui, Ara 
i capçaleres de proximitat; publicitat exterior (opis i Metro de 
Barcelona); i, finalment, en anuncis display i vídeo en mitjans 
online (naciodigital.cat, directe.cat, vilaweb.cat, enoticies.cat, 
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racocatala.cat, elnacional.cat, mon.cat i les edicions digitals de 
les publicacions impreses abans esmentades). Aquesta cam-
panya va començar el juliol; al setembre, tindrà lloc la segona 
fase i, al desembre, la tercera. (d’AEC)

Seat adjudica el seu concurs de 
creativitat a l’agència C14TORCE, de DDB 

En un comunicat oficial, Seat anuncia l’adjudicació de la seva 
creativitat a C14TORCE, nova agència ad hoc de la xarxa DDB 
Worldwide, grup Omnicom, per gestionar el nou compte del 
grup Seat-Audi-Vilkswagen, tot i que treballarà de manera inde-
pendent a DDB Espanya i des Barcelona. El nom de l’agència 
no té un significat especial i va ser elegit després de la proposta 
d’un directiu mundial del grup.

El concurs ha trigat quatre mesos en resoldre’s i la seva adjudi-
cació entrarà en vigor l’1 gener 2017 per tres anys. C14TORCE 
desenvoluparà tota la creativitat publicitària i l’estratègia digital 
dels mercats alemany, espanyol, britànic, francès, italià, portu-
guès i mexicà encara que s’ampliarà a la resta de països en què 
opera la marca.

Lola, de Mullen Lowe, (Interpublic), mantindrà el compte fins a 
l’1 de gener. Un fort cop per al hub creatiu mundial que dóna 
servei a comptes globals com Seat o Magnum. El gran benefi-
ciari és el Grup DDB que ja porta els comptes de Volkswagen i 
Audi. DDB Worldwide, ha anomenat com a màxim responsable 
creatiu, Amir Kassaei, amb un equip global que dirigirà Susan-
ne Franz, directora de màrqueting global de la marca. (de Pro-
grama Publicidad)

Loteries i Apostes de l’Estat adjudica a 
Leo Burnett la Loteria de Nadal i El Nen 

El consell d’administració de la Societat Estatal Loteries i Apos-
tes de l’Estat SA ha adjudicat els seus Serveis de publicitat (es-
tratègia, creativitat, producció, accions de publicitat i comuni-
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cació i assessorament permanent) per al sorteig extraordinari 
de Nadal i el sorteig d’El Niño, si escau, per a les accions de 
caràcter institucional. L’Import del concurs és de 3.630.000 eu-
ros prorrogables.

La directora general de Loteries explicava fa unes setmanes que 
les vendes del Sorteig Extraordinari de Nadal 2015 van assolir un 
total de 2.583 milions d’euros, el que va suposar un augment del 
4,52% respecte a les vendes del Sorteig de Nadal de l’any 2014. 

“Aquest increment consolida el Sorteig de Nadal com el més 
important de l’any, aconseguint xifres positives de vendes per 
segon any consecutiu”, va explicar Inmaculada García Martí-
nez. “Loteria de Nadal va tornar a marcar xifres molt positives 
de vendes 4,52%, que sumat a la dada del 4,64% suma més del 
9% en dos anys”. (de Periódico Publicidad)

Zenith BR Media guanya el concurs de 
mitjans de la Diputació d’Alacant 

Es tracta de la formalització del contracte amb la Presidència 
de la Diputació Provincial d’Alacant per a planificació i compra 

de mitjans de campanyes de comunicació de la Diputació Pro-
vincial d’Alacant. Descripció: Servei de planificació i compra de 
mitjans per a les campanyes de comunicació de la Diputació 
Provincial d’Alacant. Valor estimat del contracte: 1.438.016,52 
euros. Import total: 870.000,00 euros. Contractista: Zenith BR 
Mitjana, SA, a l’oferir el major percentatge de descompte pon-
derat (PDP) sobre la resta d’ofertes presentades pels restants 
licitadors. (de Programa Publicidad)
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Brussel·les estrenyerà la vigilància 
sobre serveis com Whatsapp o Skype
Per Financial Times i AEC

L’evolució de empreses establertes a Internet, en els últims 
anys, no ha passat desapercebuda per a Brussel·les. Noms 
com Whatsapp, per posar tan sols un exemple, estan en el seu 
radar davant el seu imminent mimetisme amb les avui conegu-
des com “telecos”. Aquestes, es troben regulades per les lleis 
que són, de llarg, més dures que les que imposades a les pri-
meres. Almenys fins ara. I és que, des de Brussel·les, s’està 
estudiant l’opció de equiparar-les, segons ha sabut Financial 
Times (al·legant l’existència d’uns documents de la Comissió 
que així ho asseguren).

D’aquesta manera, amb aquesta nova regulació que arribarà 
des de Brussel·les i que entraria en vigor aquest mes de set-
embre, companyies com Facebook (propietària de Whatsapp) o 
Microsoft (propietària de Skype), així com Google o altres que 
operin en aquest marc professional passarien a estar sota una 
normativa molt més estricta de la que tenen en aquests mo-
ments. Tot, com bé comenten des de l’organisme oficial, en pa-
raules del seu portaveu Nathalie Vandystadt, en nom d’atorgar 
una major protecció als consumidors. A més, es vol garantir que 
les disposicions no deformin, en cap sentit, el sector. Així, i des 
de la seva posada en marxa, aquestes noves plataformes de 
comunicació seran mirades amb lupa pel que fa a la seva se-
guretat, amb especial atenció al compliment de la normativa 
actual en matèria de seguretat així com pel que fa a la “ces-
sió” d’informació dels seus clients i els “ingressos” que puguin 
obtenir-se referent a això.

Com és lògic, la resposta de les mateixes davant aquesta 
nova iniciativa que aterra des de Brussel·les ha estat de re-
buig, al·legant, segons ha sabut Financial Times, que els seria 
impossible garantir el que els demanen davant la possible in-
tromissió dels diferents governs: “No seríem capaços de garan-
tir la seguretat i confidencialitat de la comunicació a través de 

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

l’encriptat”. Al·leguen, a més, que tindria: “l’efecte indesitjat de 
rebaixar el nivell de confidencialitat que busca protegir”. 

Les companyies de telecomunicacions són d’opinió contrària, i de-
manen operar en igualtat de condicions ja que, per exemple, elles 
són les que carreguen amb el pes de la implantació de les xarxes 
mentre que les natives d’Internet no compten amb aquest handicap. 
De fet, s’aprofiten de les seves per seguir actives. Una guerra que 
sembla tindrà més capítols. Esperarem a saber què diu la comissió.

El 2017 ens portarà una nova manera 
de navegar per Internet

Windows Holographic és l’aposta de Microsoft per una nave-
gació multitasca i en tres dimensions, amb realitat virtual i aug-
mentada. Arribarà als PC amb Windows 10 l’any que ve, però la 
companyia ja ha fet un avançament del que serà el futur de la 
nostra interacció amb el web en un futur proper. Terry Myerson, 
Vicepresident Executiu de Microsoft Windows i Dispositius, va 
anunciar a mitjans agost, a l’escenari de l’IDF d’Intel, que l’any 
que ve Windows 10 rebrà una actualització per afegir-compati-
bilitat amb els cascos hologràfics.

 Gràcies a la plataforma hologràfica de Windows i a la 
col·laboració amb Intel, tots els PCs tindran capacitats holo-
gràfiques o de realitat mixta (virtual i augmentada). Els lectors 
d’El Butlletí de l’AMIC poden veure un vídeo de demostració 
CLICANT AQUÍ  (de Reason Why)

Instagram afusella Snapchat
En un moviment força ines-
perat, la darrera actualització 
d’Instagram ha afegit una nova 
funcionalitat, anomenada Sto-
ries, que permet publicar una 
sèrie d’imatges i vídeos agru-
pats en forma de passi de dia-

positives que s’esborren cada 24 hores.
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Snapchat, l’app que causa furor entre els adolescents, ja fa molt 
de temps que disposa exactament de la mateixa característica 
que també es diu Stories. A més, exactament igual que a Snap-
chat, la nova funcionalitat d’Instagram permet afegir text, emoti-
cones i dibuixar sobre les imatges. Per fer-la servir, el primer que 
cal fer és actualitzar l’aplicació. Accediu a l’AppStore o Play Store 
al vostre telèfon i assegureu-vos que en teniu la darrera versió.

Per crear una història o afegir una imatge a la història del dia, 
n’hi ha prou amb tocar la icona circular que hi ha a la part supe-
rior esquerra de la pantalla. Un cop feta la foto o el vídeo –amb 
la càmera frontal o del darrere–, podeu publicar-lo tal com està 
o afegir-hi text o dibuixos mitjançant les icones que apareixen a 
la part de dalt. (de Via Empresa)

Instagram presenta noves eines per a 
empreses 

Amb més de 200.000 anunciants a Instagram, les empreses 
busquen formes de destacar davant els seus clients, saber si el 
contingut que pugen a Instagram funciona i aconseguir els seus 
objectius de negoci en el mòbil. Per això Instagram llança per-

fils d’empresa, que permeten conèixer dades sobre el funciona-
ment del contingut a la plataforma i incorporen la possibilitat de 
promocionar publicacions en els perfils d’empreses a Espanya.

Els perfils d’empresa permeten indicar a la comunitat d’Instagram 
que es tracta d’un negoci i al mateix temps ofereix als clients amb 
un botó de “contacte” per connectar amb l’empresa a Instagram. 
Quant als Insights, proporcionen una eina mòbil senzilla perquè 
les empreses vegin què tal funciona el contingut que pugen a 
Instagram. Les dades ofereixen informació sobre la gent que in-
teracciona amb l’empresa en un format visual i fàcil d’entendre.

Amb les noves eines s’inclou la capacitat de promocionar con-
tingut. D’aquesta manera les empreses podran assolir els seus 
objectius de negoci fent ús de creativitat que tingui impacte en la 
comunitat d’Instagram, promocionar una publicació que estigui 
funcionant molt bé com a anunci per arribar a nous clients grà-
cies a les capacitats de segmentació i mesurament de Facebook.
(de Periódico Publicidad)
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WhatsApp no esborra els xats “eliminats”

WhatsApp no esborra els xats “eliminats” i, per tant, qualsevol 
persona amb els suficients coneixements informàtics i accés al 
telèfon pot recuperar els xats esborrats, cosa que es contradiu 
directament amb el missatge de protecció de les dades que els 
responsables de l’app han volgut donar amb la implantació de 
l’encriptat punt a punt .

L’única manera d’eliminar completament una conversa de 
Whatsapp és esborrant l’aplicació. Un programador d’iOS ha 
descobert que l’app de missatgeria no esborra els xats “eli-
minats” pels usuaris, sinó que els reté i emmagatzema en el 
dispositiu. Sembla que el problema rau en el fet que l’app no 
sobreescriu els xats eliminats per defecte.

Aquest tipus de forat de seguretat és comú en d’altres aplica-
cions de missatgeria, com iMessage. De moment, la compan-
yia, propietat de Facebook, encara no s’ha pronunciat al res-
pecte. (de The Verge)
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“Els anunciants estan ignorant a la 
població major de 50 anys”
Per ecommerce-news
 

Els anunciants estan passant per alt al valuós segment de la 
població que té una edat compresa entre els 50 i 80 anys. Les 
marques obvien un sector que en un percentatge important s’ha 
adaptat a l’ecosistema digital i té una posició financera folgada.

Així ho adverteix un informe de la xarxa d’agències de mitjans 
GroupM, a què ha tingut accés la revista digital thedrum.com.

El document de la companyia de WPP remarca que aquest grup de 
la població, que representa un terç del total i que està augmentant 

progressivament , és ignorat pels anunciants a l’estar menys repre-
sentats del que ho haurien d’estar en els mitjans de comunicació.

L’informe de GroupM conclou que la meitat de la població entre 
els 50 i 80 anys tenen un telèfon intel·ligent; el 62% d’ells es 
connecten a Internet quan necessiten informació; i el  30% té 
alguna app en el seu mòbil de missatgeria instantània.

En l’àmbit de l’economia, la puixança d’aquest segment és pal-
mària. Posseeixen una mitjana de 45.000 euros en estalvis i in-
versions; mentre que la mitjana de la població total no arriba als 
25.000 euros.

Així mateix, un 36% d’ells està predisposat a comprar-se un 
cotxe només per plaer; 14 punts percentuals per sobre de la 
població general.

En definitiva, GroupM conclou que els majors de 50 anys són el 
sector més acomodat econòmicament i és passat per alt reite-
radament per les campanyes de publicitat.

Davant d’aquesta situació, el directiu de GroupM UK  Julie Ham-
shere assegura que “estan disposats a enderrocar els mites 
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d’aquesta generació arraconada”. Per dur a terme això, explica 
que “el nostre anàlisi troba que, amb l’apropiada segmentació, 
aquest sector de la població pot tenir un impacte significatiu en 
els objectius de màrqueting”.

Els polítics no han de ficar mà al 
periodisme

La presidenta de la Federació d’Associacions de Periodistes 
d’Espanya (FAPE), Elsa González, va opinar a la Universitat Me-
néndez y Pelayo, a Santander, que els polítics “han de posar les 
regles que permetin un exercici lliure del periodisme i que com 
menys mà hi fiquin, millor”. Per González, és millor que els polí-
tics “no parlin de periodisme” i ha considerat que la millor Llei de 

Premsa és la que no existeix. La presidenta de la FAPE va referir 
que tenint en compte la situació de “precarietat bastant aguda” 
del periodisme, “no s’està fent mal periodisme i s’estan aportant 
veritats a la societat”. “Hem aixecat catifes i hem destapat molta 
corrupció”, tot apuntant que els propis periodistes han de “garan-
tir la neteja” de la professió perquè pel contrari estaran, al seu 
parer, “permetent aquesta actuació “dels polítics.

La periodista va assegurar que és indispensable que hi hagi 
diferents línies editorials en els mitjans de comunicació perquè 
“genera pluralitat” i, en la seva opinió, això “permet que hi hagi 
independència”. “Però el periodista no pot apuntar-se a una de-
terminada línia política o econòmica, ha de tractar d’actuar amb 
un grau d’independència gran i el mitjà de comunicació l’ha de 
permetre”, va puntualitzar. (d’Europa Press)

L’associació de diaris nord-americans 
suprimeix el terme premsa del seu nom

La Associació de Periòdics d’Amèrica es denomina des de di-
mecres d’aquesta setmana News Media Alliance, el que implica 
l’eliminació de la paraula premsa. Tot i que es tracta d’un simple 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

canvi de denominació,  el moviment permet entendre la trans-
formació que està experimentant el sector de la comunicació. 
Segons el president de l’Associació de Diaris d’Amèrica, David 
Chavern, la nova denominació no resta valor al terme premsa. 
“El canvi de nom no reflecteix cap disminució del diari com una 
forma central, però, en canvi, sí que indica quantes maneres 
noves tenen els nostres membres per informar-se. La conclusió 
és que les persones consumeixen més notícies que mai -en 
totes les seves formes- i que és la base per a una indústria de 
mitjans de comunicació vibrant i creixent”. (de Poynter)

Juan Varela, nou director de Diari de 
Tarragona

El periodista Juan Varela serà el nou director del Diari de Ta-
rragona a partir del 15 de setembre. Substitueix Josep Ramon 
Correal, que ha exercit el càrrec durant els darrers set anys, i 
que serà recol·locat com a conseller editorial adjunt al president 
editor. Diari de Tarragona explica que, amb la incorporació de 
Varela, obre una nova etapa per reforçar la seva aposta edi-
torial i impulsar la seva oferta digital i el desenvolupament de 
nous productes i continguts. 

Juan Varela ha passat els darrers quatre anys als Estats 
Units, on entre d’altres ha estat responsable de continguts 
d’ImpreMedia, que agrupa els principals diaris i publicacions 
llatines als Estats Units. Amb anterioritat s’havia encarregat 
del desenvolupament de projectes de mitjans d’Amèrica Llatina 
com La Nación, El Nuevo Día, El Mercurio o el grup Clarín, 
entre d’altres. Autor del blog Periodistas 21, a l’Estat espan-
yol ha estat, entre d’altres, responsable del desenvolupament 
multimèdia de Vocento, director d’ADN.es, subdirector de Dia-
rio 16, redactor en cap d’El Periódico de Catalunya o El Sol, i 
columnista de diverses capçaleres. Ha exercit com a professor 
de periodisme a la Universitat de Navarra i a la Pompeu Fabra. 
(de Comunicació 21)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Ferran Casas, nou subdirector de 
Nació Digital

El president del Grup de Periodistes Ramon Barnils, Ferran Ca-
sas, serà el nou subdirector de Nació Digital. Després de sis 
anys al diari Ara, el periodista s’incorpora al diari digital amb 
l’objectiu “d’enfortir el lideratge” i fer-lo “més influent”, segons 
ell mateix va explicar a Twitter. D’altra banda,  Nació Digital ha 
incorporat també Joan Serra, sotscap de Política de l’Ara, com 
a nou cap de Política, i els periodistes Oriol March, Sara Gon-
zalez i Roger Tugas com a nous redactors de la secció. Nació 
Digital també anunciarà properament noves incorporacions per 
a l’anàlisi i l’opinió de l’actualitat. (d’AEC)

Manuel Sempere, nou gerent de 
mitjans i xarxes a Renfe

L’expert en comunicació Manuel Sempere torna al més alt en la 
comunicació de Renfe. Després d’haver estat director de comu-
nicació (2005-2009) en la seva última etapa a l’empresa pública 
de transport, Sempere ha estat nomenat nou gerent d’Àrea de 

Relacions amb Mitjans i Xarxes Socials en substitució de Sergio 
Acereda. 

El nou gerent d’Àrea de Relacions amb Mitjans i Xarxes Socials 
de Renfe, Manuel Sempere, és llicenciat en Periodisme i va 
començar la seva carrera professional el 1983 com a redactor 
en les seccions d’Economia, Política i Successos del diari Ya 
de Madrid, des d’on es va incorporar al Gabinet de Premsa de 
Telefònica d’Espanya com a redactor periodista encarregat de 
l’atenció a mitjans de comunicació.

Sempere va gestionar la implantació de la nova estratègia de 
marca de Renfe després de la creació de l’actual Renfe Operado-
ra i va presidir el Comitè de Responsabilitat Social de l’empresa. 
Fins ara Sempere era gerent d’anàlisi a Renfe. (de Prnoticias)

Benjamí Mancheño Lucas, cap de 
publicitat de Premsa Ibèrica Management

Benjamí Mancheño Lucas ha estat nomenat cap de publicitat 
nacional de Prensa Ibèrica Management, entitat que gestiona 
la publicitat estatal del grup Editorial Prensa Ibérica. Mancheño 
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exercia com a comercial de Premsa Ibèrica des de 2005, quan 
es va incorporar des d’Accés, empresa de press cliping en què 
treballava com a comercial. 

Nascut a La Seu d’Urgell el 1968 i diplomat en Publicitat i Re-
lacions Públiques per la Universitat Complutense de Madrid, 
exerceix com a comercial des de l’any 91 en diferents empre-
ses, sent una persona amb reconeguda trajectòria professio-
nal en el grup, així com dins el sector publicitari. Amb aquest 
nomenament Prensa Ibérica pretén reforçar l’àrea comercial i 
ajustar l’organització del departament a la nova dimensió i po-
sicionament del grup amb la comercialització de 31 capçaleres 
regionals i una audiència de 2,6 milions de lectors diaris, que 
permeten aportar al mercat solucions globals i de segmentació 
en la seva estratègia comercial, segons ha reconegut Miguel 
Risueño, director de publicitat i màrqueting. (d’AEC)

28a edició del Premi Pica d’Estats de 
premsa, ràdio, televisió i internet

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha presentat 
una nova edició del Premi Turístic Internacional Pica d’Estats de 

premsa, ràdio, televisió i internet. Podran participar en aquesta 
convocatòria tots els continguts publicats en qualsevol suport i 
emesos en qualsevol idioma entre el 19 d’octubre de 2015 i el 
18 d’octubre de 2016. Els treballs hauran de tenir com a prioritat 
“la difusió turística de la realitat de les comarques de Lleida”. 
(d’AEC)
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Els directius, infoxicats
Per El Publicista

El target format per directius empresarials que es dediquen a escol-
tar marques líders i a consultar menys fonts per estar informats i re-
butjar l’excés informatiu dona com a resultat els directius infoxicats.

El desenvolupament dels mitjans en línia, la multiplicitat de fonts 
d’informació provocada pel desenvolupament dels canals so-
cial media, les plataformes en línia i els mateixos grups edito-
rials ha provocat que el fenomen de la infoxicació (sobre excés 
d’informació al voltant dels usuaris) es dispari a nivell planetari 
(encara que és un mal patit, en major mesura, pels consumi-
dors d’occident i països més desenvolupats). Un problema que 
preocupa en gran manera a aquelles marques que aposten pel 

màrqueting de continguts per assolir als seus grups de consum 
i targets en la xarxa (una tendència cada vegada més a l’alça). 
Per exemple, davant l’excés d’informació els alts executius em-
presarials reaccionen consultant més continguts però de menys 
fonts i escoltant només a les marques que encapçalen el liderat-
ge d’opinió. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi “Pensa-
ments disruptius sobre el Lideratge: Noves Regles per a l’Era del 
Contingut”, realitzat per The Economist Group en col·laboració 
amb Hill + Knowlton i que investiga la rellevància del màrqueting 
de continguts en una època de aclaparador excés de informació.

Davant el senyal d’alarma generada en els experts en màrque-
ting de continguts l’informe assenyala que els alts executius es 
troben sobrepassats pel contingut, però continuen buscant no-
ves idees i formes de pensar que resultin creïbles, innovadores 
i basades en fets. Per això, els professionals del màrqueting 
de continguts 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 major impacte.

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 aug-
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mentat. Així i tot, els experts en màrqueting continuen produint 
contingut: el 80% planeja augmentar la quantitat de contingut 
sobre lideratge d’opinió en els propers 12 mesos.

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.

Després de consumir continguts de qualitat sobre lideratge 
d’opinió, set de cada deu tornen a recórrer a la mateixa font; al 
76% veu influenciades les seves decisions de compra, el 67% 
estaria disposat a promocionar la marca i el 83% es veu influen-
ciat 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 marca (34%), 
augment d’ingressos (27%), violació del camí abans d’un can-
vi de direcció o entrada en un nou mercat (20%), i suport 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.
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Què hem de creure dels periòdics?
Per Adolfo Miranda Sáenz, diplomat en Comunicació Social-
Periodisme / El Nuevo Diario

El valor més gran d’un periòdic està en la informació que pu-
blica. Tan importants són les notícies en si, com tenir la certe-
sa que el que es diu en elles segueix uns criteris periodístics 
basats en l’objectivitat, la imparcialitat i la veracitat. Escriure 
informació sense normes, sense límits, usant l’especulació o 
motivat pels interessos propis del periòdic, contradiu la princi-
pal norma ètica del periodisme: l’objectivitat. Les notícies han 
de ser informació pura, incontaminada, mantenint l’objectivitat, 
veracitat i un equilibri o balanç. Per això al llarg de la història 

de la professió periodística s’han desenvolupat codis ètics que 
els posen límits als informadors, però al mateix temps se’ls han 
concedit molts drets, com la protecció legal del dret a informar.

Charles Prestwich Scott, famós periodista anglès, anterior pro-
pietari de The Guardian, va dir encertadament: “Els mitjans de 
comunicació són els ulls del ciutadà i la finestra a través de la 
qual hi veu; exerceixen un extraordinari poder a l’hora de posar 
els temes a les agendes polítiques i socials, encimbellar o en-
terrar personatges i provocar o declinar decisions. El seu poder 
és tal que no es pot encomanar a l’atzar, necessita de normes i 
pautes que el controlin”. La premsa té una gran responsabilitat 
social en esdevenir el canal pel qual el lector accedeix al món i 
han de garantir la certesa que el publicat és creïble. Aquestes 
normes que han de regir als periòdics són vàlides també per a 
altres mitjans de comunicació.

En llegir un diari el lector ha de distingir entre les seccions 
d’informació i la dels articles d’opinió. El lector ha de saber que 
a la secció d’opinió llegirà comentaris que reflecteixen el punt 
de vista d’un autor que no està obligat a cenyir-se a les normes 
d’objectivitat, balanç i imparcialitat, doncs està expressant el 
seu criteri personal. El diari no és responsable ni assumeix com 
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a propis els conceptes que s’hi indiquen. I si aquesta publicació 
té definida una simpatia o opció política, aquesta ha de reflectir-
se exclusivament en l’editorial, on expressa la seva posició, la 
qual obeeix a una ideologia o a una línia determinada que hagi 
adoptat; per tant l’editorial és també una opinió, no una infor-
mació. El lector no ha de creure en les opinions sinó valorar-les 
des del seu propi criteri.  

En canvi, quan el lector -en les seccions informatives- llegeix 
una notícia, hauria d’esperar que el que llegeixi -des del titu-
lar- sigui la veritat presentada amb objectivitat, imparcialitat i 
balanç.

Hauria de trobar només la veritat, simplement, sense afegits. 
A més, la veritat ha de ser completa i només ella, sense muti-
lacions ni agregats. La informació hauria de reflectir els fets tal 
qual es van donar i les versions de tots els involucrats, dedi-
cant-li el mateix espai a totes les parts. La notícia no ha d’anar 
mai acompanyada d’interpretacions d’analistes o comentaris 
de tercers, contaminant-se d’opinions, ni amb referència a fets 
del passat que contaminin la realitat dels fets del present. Cal 
respectar la intel·ligència del lector i no tractar d’empènye’l  a 
determinades conclusions.

En donar les notícies el periòdic només ha d’informar dels fets 
tal i com van succeir i deixar que el lector discerneixi per si 
mateix la informació, sense “inclinar-lo” afegint comentaris a 
la notícia. En un diari es pot analitzar o opinar en els edito-
rials i articles d’opinió abans referits, mai en les notícies. Quan 
una publicació presenta les notícies amb trampes subjectives 
com aquestes, està irrespectant al lector, manipulant-lo, violant 
el seu dret a ser informat amb veracitat, i les “informacions” 
així presentades són una estafa periodística, ja que en lloc 
d’informar, es fan campanyes.
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Emilio García-Ruiz, managing editor 
del diari The Washington Post: “És 
igual quants diners guanyis amb el 
teu diari en paper, no és el futur”
Per Javier Calvo / El Economista

Emilio García-Ruiz és el capo digital del Washington Post, un 
dels mitjans de comunicació més prestigiosos i amb més au-
diència del món. Ell ja hi era quan el multimilionari Jeff Bezos 
va comprar la companyia. De fet, i després d’haver estat prèvia-
ment editor d’estratègia digital, al maig de 2013 va ser nomenat 
managing editor de la capçalera nord-americana. Com a res-
ponsable d’iniciatives i operacions digitals del Washington Post, 
aquest americà d’arrels espanyoles s’ha encarregat d’impulsar 

el desenvolupament tecnològic de la redacció, que ara és ca-
paç d’elaborar notícies i continguts de qualitat que poden rendir 
i influir en qualsevol plataforma digital.

Pel càrrec que ocupa com a enllaç entre la redacció i l’àrea de 
negoci, i per la gran experiència que acumula, ja que ha viscut 
en primera persona el procés de transformació de la premsa als 
EUA, la veu d’Emilio García-Ruiz està entre les més respecta-
des a l’hora de parlar sobre el present i el futur del sector.

Heu trobat ja el Washington Post el model de negoci que li 
permeti guanyar diners?
Els mitjans d’EUA hem arribat a la conclusió que no hi ha un 
model de negoci basat en dues o tres coses, sinó que és ne-
cessari tenir un model de negoci que inclogui, per exemple, fins 
a deu fonts d’ingressos. Per a nosaltres, aquest model inclou el 
paper -que encara ens permet guanyar molts diners-, la venda 
de la nostra tecnologia, l’organització d’esdeveniments, la ven-
da de subscripcions, la publicitat, el branded content...Inclou 
moltes coses, i totes han de guanyar diners perquè el model 
financer funcioni. No n’hi ha prou amb dedicar un petit esforç en 
cada àrea d’ingressos, sinó que hem d’esforçar-nos al màxim 
en totes i guanyar diners amb totes.
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Aquest model és adaptable a altres mitjans? O per a quines 
funcions cal ser un mitjà que arribi a tothom i tingui un gran 
volum d’usuaris potencials, com el Washington Post?
No cal arribar a tothom, però és més fàcil aconseguir-ho si la 
cobertura és nacional. Al Post hem comprovat que és molt difícil 
guanyar diners sent un mitjà regional o local. Durant anys vam 
voler ser el diari predominant a Washington pensant que aquest 
domini seria suficient per guanyar molts diners amb la venda 
de publicitat. Però després de 10 anys molt difícils vam veure 
que la tecnologia ens va superar i que Google o Facebook po-
dien vendre publicitat a Washington sense problema. Abans, 
dominar una regió permetia guanyar molts diners, però aquest 
model ara està en crisi total. L’única manera de guanyar diners 
amb un mitjà local és amb pocs empleats.

Quines de les vostres formes d’ingrés són més adaptables 
a Espanya?
Totes les formes d’ingrés del Washington Post són adaptables a 
Espanya. El més difícil és crear tecnologia tan bona que altres 
companyies vulguin usar-la, perquè això requereix una inversió 
bastant gran, i no sé quantes empreses espanyoles han pogut 
invertir prou diners en la seva tecnologia. Estimo que hi ha molt 
poques companyies a Espanya que hagin pogut tenir la gent i 

el talent necessari per guanyar diners amb la seva tecnologia. 
Però tota la resta sí que és aplicable.

 
Com s’ha notat en el Washington Post l’arribada de Jeff 
Bezos?
Nosaltres ja estàvem ben posicionats quan Bezos ens va comprar. 
De fet, una de les raons per la qual Bezos ens va comprar és 
que va veure que estàvem ben posicionats tant en tecnologia com 
en periodisme. Com diu Bezos, nosaltres ja estàvem a la pista 
d’enlairament, i ell ens ha donat diners i fons per invertir i créixer 
una mica més. El gran canvi que ha aportat Bezos és deixar de te-
nir el focus posat a Washington i passar a tenir-lo a nivell nacional.

Hi ha hagut canvis a la plantilla? En grandària, en formació...
Tenim uns 150 treballadors més en plantilla des de l’arribada 
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de Bezos. Hem contractat a molta gent amb mentalitat digital. 
El que hem après en aquest temps és que hi ha periodistes 
molt bons que han treballat tota la seva vida en mitjans digitals, 
i que a més d’un gran talent periodístic arrosseguen amb ells 
a milions de seguidors a Twitter, Facebook... I a més entenen 
la importància de com distribuir el contingut que generen. Per 
a ells no és important que els seus temes surtin a la portada 
del Washington Post o a la portada digital: ells saben que el 
més important és el trànsit que arriba des de Google o des de 
les xarxes socials. Aquests treballadors han estat importants 
per ajudar-nos a arribar al nombre de visitants únics que hem 
aconseguit.

En què us fixeu a l’hora de contractar un nou treballador?
No entrevistem ningú sense mirar primer què fa a xarxes so-
cials, encara que això no és res especial perquè aquí ja ho fan 
totes les empreses. En les entrevistes, a més dels bons articles 
que hagin escrit, els demanem als candidats que expliquin què 
fan de diferent a Internet, quina estratègia personal en línia se-
gueixen, què han après, què podem aprendre d’ells... En defini-
tiva, tractem de mesurar en quin punt estan en la transformació 
digital. Amb els empleats joves és més fàcil, perquè ells han 
treballat tota la seva vida en mitjans digitals.

Teniu unides les redaccions de paper i Internet?
Sí, tenim la redacció unida. L’estiu passat, el director, Martin 
Baron, em va encarregar investigar les estructures dels diaris 
de tot el món per veure com havíem de canviar nosaltres. Vaig 
anar a Alemanya, a Anglaterra... I a més vam convidar uns 30 
editors de tot el món a venir a Washington i preguntar-los com 
treballaven.

Tots els diaris del món estan decidint quina posició ocupa el 
paper en la redacció. Hi ha diaris com el New York Times, un 
parell d’ells a Alemanya i uns altres tants a Anglaterra que han 
decidit que al paper si dediquin sis redactors: “Vosaltres fareu el 
paper, aneu a aquell racó, feu el paper i deixeu-nos en pau. Els 
articles es publiquen primer a Internet, agafeu els que vulgueu 
i feu el diari en paper”.

I entre aquests dos punts estan tots els mitjans: tenir als re-
dactors de paper oblidats en un racó o bolcar-se completament 
en l’edició paper. En el Washington Post apostem per prendre 
una decisió més tradicional: els que treballen en l’edició paper 
mantenen la mateixa posició en la redacció, però tota la gent 
que treballa per al paper ja treballa també en digital.
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Com és el flux de treball? Com decidiu la distribució de la 
informació? Com és el dia a dia de la vostra redacció?
Hi ha una zona al centre de la redacció que pren totes les deci-
sions, i que des del matí comença a decidir què anirà a la por-
tada en línia. Sobre les 12:00 un parell de persones comencen 
a planificar què anirà al paper, en quin lloc aniran els articles, 
etc. A aquesta hora entren també els dissenyadors de paper. 
La gent que al matí estava dirigint la portada en línia comença 
a pensar en la portada del paper. Fan les dues coses al mateix 
temps. Cap a les 14:30 o les 15:00 ja està planejada la portada, 
i l’esforç va a dos nivells: un grup està treballant en paper i un 
altre grup de gent en digital.

Com li dic als diferents mitjans que ens vénen a visitar, no és 
que nosaltres sapiguem més que vosaltres, perquè tots estem 
en la mateixa carretera, però nosaltres anem una mica més 
avançats. A Espanya teniu dues opcions: seguir per la carre-
tera, pel mateix camí que vam seguim nosaltres en el passat i 
al mateix pas, o aprendre dels nostres errors i la nostra expe-
riència als EUA i accelerar ràpidament per avançar posicions 
en un parell d’anys. Aquesta mateixa discussió que hi ha ara a 
l’Estat espanyol la vam tenir nosaltres tots els dies entre 2006 i 
2012. Sis anys perduts discutint això fins que ens vam adonar 

que a ningú li importa que una notícia surti primer en paper o en 
digital, que era un problema cultural que teníem en la redacció. 
El dia que vam decidir que anàvem a publicar cada article quan 
estigués llest, la discussió es va oblidar totalment. Si ara entres 
en la redacció i preguntes a algun periodista si es recorda de 
quan discutíem sobre si calia guardar els articles importants per 
a l’edició paper, tothom es riu. “Sí, érem imbècils, que ximples 
érem, crèiem que això era important i hem après que això no 
importava mai”.

Fins a quin punt és important per a vosaltres incrementar el 
volum d’usuaris únics mensuals?
En el món de la publicitat digital, la realitat és que Facebook i 
Google controlen un 80% dels diners. La batalla per repartir-se 
el 20% que resta es lliura entre tots els que publiquen contin-
guts a Internet: música, notícies, informació, entreteniment... El 
que vam aprendre nosaltres és que cal que et tinguin en compte 
en totes les campanyes publicitàries de totes les companyies 
per intentar aconseguir el màxim percentatge d’aquest 20%. I 
aquest és el problema de ser un mitjà petit.

Si tu ets Seat i vols anunciar un nou cotxe a Espanya, et fixaràs 
en les empreses amb millor posicionament. I no et posaràs pas 
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en contacte amb 200 empreses digitals, et fixaràs només en les 
que tenen el millor posicionament. Nosaltres, en ser conside-
rats un mitjà regional de Washington no érem tinguts en compte 
per a les grans campanyes de les grans companyies, i perdíem 
moltes oportunitats de negoci. En créixer hem comprovat que 
ara competim amb BuzzFeed, Spotify o el New York Times per 
aconseguir aquestes grans campanyes. Per al nostre resultat 
econòmic és important ser gran a causa de les oportunitats que 
t’ofereix en publicitat i anuncis. A més, no cal oblidar que enca-
ra queden molt diners per guanyar en el món programàtic. Els 
anuncis programàtics rendeixen molt si tens una audiència molt 
gran. En definitiva, pel costat financer és important ser gran, 
cosa que va entendre Bezos des del moment en què ens va 
comprar: una audiència gran ofereix grans oportunitats.

Un altre dels grans reptes que preocupen molt, sobretot 
aquí, a Espanya, és que els mitjans estan perdent la seva 
capacitat de distribuir notícies en favor d’invents com Ins-
tant Articles o del conjunt de les xarxes socials... A vosal-
tres us preocupa?
Per a nosaltres és una oportunitat. Posem tots els nostres 
continguts a tot arreu. L’important per a nosaltres és ser gran 
i canviar la percepció que el Post és només una companyia 

de Washington. Quan va sortir l’Instant Articles de Facebook 
vam fer tot el possible per estar a Instant Articles. Som els més 
agressius a Instant Articles.

No us fa por perdre la vostra marca? Què es difumini entre 
Facebook, Twitter i altres xarxes socials?
No. Nosaltres creiem que avui en dia és més important arri-
bar a molta gent. Un altre gran canvi és que ara la majoria de 
l’audiència ve de xarxes socials o de recerques a Google. No 
és tan important tenir una portada perfecta a la web, sinó que 
els articles arribin a la major audiència possible. I en aquest 
sentit Instant Articles ens dóna aquesta oportunitat. Com ho 
monetitzarem? Ja ho veurem. És una cosa nova. Però per ara 
cada article és com una portada en si mateixa perquè això és 
el que veu la gent, ja sigui a Instant Articles, Google News o 
Facebook.
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Perseguint fantasmes
Per Enrique Dans, professor d’Innovació a IE Business School 
/ Blog ED

 
Tim Armstrong explica la recent adquisició de Yahoo per part de 
Verizon com la pretensió de la companyia per competir amb el 
negoci publicitari de Google i Facebook, el que genera una im-
pressionant evidència de com de equivocada pot arribar a estar 
una companyia de telecomunicacions que aparentment creu que 
pot adquirir un parell de velles glòries i, basant-se en la suposada 
escala que obté amb això, competir en un dels negocis que més 
s’han sofisticat i que més han canviat al llarg dels últims anys.

Algú hauria d’explicar a Armstrong, un ex-directiu de Google, 
que el negoci publicitari ha canviat moltíssim des que va deixar 

la companyia, i que les possibilitats que té de construir una 
companyia realment competitiva amb aquests retalls del segle 
passat que adquireix són completament nul·les. Si algú creu 
que n’hi ha prou amb col·leccionar vetustes propietats online 
per aconseguir atraure anunciants, està terriblement equivocat.

La publicitat en línia avui està en un dels seus moments més 
complexos, els usuaris tenen una paciència cada vegada més 
escassa, i omplir de insuportables i molestos banners les pàgi-
nes que visiten com si no hi hagués un demà és una estratègia 
cada vegada més abocada al fracàs. En l’època que Armstrong 
va viure a Google, el negoci es tractava simplement d’això: ofe-
rir a les agències unes quantes propietats en què inserir els 
banners dels seus llavors ignorants clients, perquè uns llavors 
ignorants usuaris els veiessin i, en un percentatge minúscul 
d’ocasions, fessin clic en ells.

En el món actual, els anunciants temen com la pesta un eco-
sistema publicitari cada vegada més saturat i incomprensible, 
amb cada vegada més intermediaris, en el qual acaben per 
veure com els seus pressupostos desapareixen entre clics frau-
dulents fets per granges de robots i insercions en pàgines de 
ínfima qualitat.
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A mesura que més usuaris recorren a bloquejadors d’anuncis, 
algunes xarxes de publicitat en línia recorren cada vegada més 
a mostrar anuncis en pàgines de cada vegada menor reputació, 
en molts casos creades únicament amb la finalitat de mostrar 
aquests anuncis i simplement “completades” amb contingut co-
piat de pàgines de tercers, pàgines per les que resulta més pos-
sible que pul·lulin usuaris que encara desconeixen la possibilitat 
d’instal·lar-se un bloquejador. A mesura que les modificacions 
dels algoritmes de Google intenten enterrar aquestes pàgines, 
els esforços dels seus creadors es redoblen per compensar-
ho, la qual cosa genera una eficiència publicitària decreixent 
i anunciants que cada vegada es veuen obligats a gastar més 
diners per obtenir com a molt el mateix resultat (o per creu-
re que l’obtenen gràcies a mètriques errònies i malintenciona-
des obtingudes mitjançant brokers de trànsit fraudulent), i la 
generació d’una autèntica “internet de classe B” amb pàgines 
que únicament existeixen per justificar uns clics, en molts ca-
sos fraudulents, amb els que alimentar-se dels pressupostos 
d’anunciants incauts.

Per competir en el negoci publicitari avui cal acceptar uns 
quants axiomes fonamentals a manera de dogmes sagrats, i 
seguir-los fins a les últimes conseqüències:

- Si el teu negoci publicitari consisteix a torturar als teus lectors amb 
formats absurds, té els dies comptats. L’única publicitat que funcio-
narà en el futur serà la que no molesti, la que l’usuari accepti com allò 
que paga el contingut que vol veure, sense martiritzar-lo per a això.

- Lluitar contra la llibertat dels usuaris per instal·lar un bloqueja-
dor de publicitat és absurd, destructiu i no va ni anirà mai enlloc. 
En lloc d’intentar “bloquejar als que bloquegen” i de pensar que 
són “lladres”, intentem entendre les seves motivacions i tractem 
de redreçar el que fem malament, el que els porta precisament 
a prendre la decisió de instal·lar-se’ls.

- Davant uns impactes publicitaris cada vegada més fiscalitzats, 
l’única solució és invertir en la qualitat de l’impacte: cada vega-
da més machine learning  i intel·ligència artificial per entendre 
el que l’usuari realment busca -no bastos algoritmes senzills del 
tipus “si fa dues setmanes va buscar un hotel a Berlín, anem a 
enganxar-li banners d’hotels a Berlín fins que li surtin per les 
orelles- i posar al seu abast allò que té veritables possibilitats 
de ser la solució al que busca, sense molestar-lo.

- No tot el que fem a la xarxa té com a finalitat adquirir alguna 
cosa. Una part molt important de la publicitat, per tant, buscarà 
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més el brand awareness, la notorietat de marca, el “recorda que 
existeixo”.

- Com més fina sigui la teva segmentació sense que l’usuari se 
senti completament fiscalitzat, millor. Si l’usuari et lliura dades, 
que vegi que això realment redunda en una publicitat que li in-
teressa més i que no li molesta, i això farà -possiblement- que 
no tingui problemes a seguir entregant-nos-les.

Les companyies que avui triomfen i guanyen diners de veritat 
en el món de la publicitat no són “qualsevol amb una propietat 
per la qual passen molts usuaris”, i molt menys aquelles que 
creuen, com moltes operadores, que “els usuaris són de la seva 
propietat “, sinó precisament aquelles que més estan posant de 
la seva part en termes d’hores/home, algorísmia i innovació per 
evitar problemes com el clic-fraud, els bots o les click-farms. 
Google té tot un departament dedicat al tema i fia el seu futur al 
desenvolupament del machine learning, mentre que Facebook 
tracta de seguir un camí de publicitat escassament molesta i 
basada en segmentacions molt riques per oferir als seus anun-
ciants un model diferent. Estratègies que, molt em temo, no 
estan a l’abast de qualsevol. Fora d’això, l’únic que funciona és 
oferir continguts de qualitat, i esperar que els teus usuaris en-

tenguin que no pretens molestar-los, que seràs respectuós amb 
els formats publicitaris que utilitzis (o que els vas a integrar en 
el teu contingut mitjançant estratègies de branded content amb 
sentit comú, i que no et bloquegin.
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Consells i eines essencials per a 
iniciar-se en el periodisme de dades
Per Khalid Khattak / Ijnet

El terme “periodisme de dades” és la nova paraula de moda, si 
més no en els països en desenvolupament, com el Pakistan. En 
el món en desenvolupament, les dades són cada vegada més 
disponibles gràcies a iniciatives com el govern obert, les dades 
obertes i la introducció del dret a la informació (RTI) o les lleis 
de transparència.

També hi ha una àmplia gamma de lliure, fàcil d’usar eines en 
línia per a tothom per desbloquejar conjunts de dades i explicar 

històries de diferents maneres. Això ha obert noves oportunitats 
per als periodistes, fins i tot en llocs on les redaccions no tenen 
els recursos o la voluntat de crear grans equips de periodisme 
de dades. Tot el que hem de fer és explorar.

Què és el periodisme de dades?
Una de les meves definicions favorites de periodisme de dades 
prové de Simon Rogers, un editor de dades a Google, que ha 
escrit: “el periodisme de dades empra números per explicar la 
millor història possible. No es tracta de matemàtiques o gràfics 
de dibuix o fins i tot escriure codi. Es tracta d’explicar històries 
en primer lloc: les matemàtiques, els gràfics i el codi estan tots 
en servei d’aquesta finalitat”.

Això elimina una gran quantitat del dubte i el temor que alguns 
periodistes podrien sentir en explicar històries a través de les 
dades. És cert que alguns projectes d’informes que impliquen 
grans conjunts de dades probablement implicaran un equip de 
diverses persones: periodistes, programadors i programadors. 
No obstant això, un periodista que treballa sol pot fer molt amb 
l’anàlisi de dades simple, per tal d’explicar històries de manera 
diferent i amb eficàcia. Tot i que hi ha algunes històries de perio-
disme de dades molt sofisticades, els nous en aquest camp no 
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han de sentir-se intimidats. Al final, es tracta de fer comprensi-
bles les dades i explicar la història darrere dels nombres.

Recerca i extracció de dades
Malgrat les lleis DAI i el moviment cap a governs més oberts, 
l’accés a la informació segueix sent un repte per als periodis-
tes. Sovint, les dades en línia està atrapades en formats com 
PDF, el que fa que sigui difícil per als periodistes accedir-hi. 
Però gràcies als avenços en la tecnologia, la nostra capacitat 
de convertir aquests arxius en fulls de càlcul també és cada 
vegada més fàcil.

Un dels llocs més fàcils per començar a buscar els conjunts de 
dades és la oficina d’estadística de les Nacions Unides per a 
l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). Podeu descarre-
gar conjunts de dades per país o per quatre temes principals: 
l’educació, la ciència i la innovació, la cultura i la comunicació.

Pel que fa a l’extracció de dades d’arxius PDF en un arxiu CSV 
o Excel, Tabula és una bona eina lliure per fer-ho. Una altra eina 
gratuïta, OCR en línia, també permet extreure el text d’arxius PDF 
i convertir les dades en un arxiu d’Excel o Word. Segons els infor-
mes, l’eina reconeix fins a 46 idiomes, entre els quals el català.

No s’ha de subestimar el poder d’Excel
Tot i la gran quantitat d’altres eines disponibles, Microsoft Excel 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

http://tabula.technology/
http://www.onlineocr.net/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

segueix sent una poderosa manera d’analitzar i visualitzar les 
dades. Hi ha tutorials gratuïts en línia que poden ensenyar als 
aspirants a periodistes de dades com ordenar i filtrar els seus 
conjunts de dades, i com crear taules dinàmiques. Per als estu-
diants més visuals, també hi ha tutorials en vídeo gratis. Sigui 
pacient amb vostè mateix i sigui divertit explorant i aprenent. 
Una altra regla d’or: començar a poc a poc.

La visualització de dades i la narració  
A més de la classificació i filtrat conjunts de dades, els perio-
distes poden utilitzar visualitzacions per descobrir tendències i 

patrons tancats en el conjunt de dades. Podeu crear visualitza-
cions bàsiques amb Excel, però no falten eines gratuïtes que 
poden ajudar a explicar la seva història.  

Canva és una manera increïblement senzilla de programari de 
disseny gràfic, i no cal ser dissenyador gràfic per utilitzar-lo. 
Google Fusion Tables és una aplicació de visualització de da-
des impressionant i fàcil d’usar i força bona per als principiants, 
a l’igual que Infogram és una altra aplicació que es pot utilitzar 
per a la web o d’impressió.

L’objectiu final quan s’utilitza aquest tipus de programari és 
presentar històries atractives i interessants. Sempre tenint en 
compte que els fonaments del periodisme són els mateixos, 
amb o sense dades.

Altres consells
Altres maneres de millorar els seus coneixements de perio-
disme de dades són cursos gratuïts massius oberts en línia 
(MOOCs) oferts per diferents organitzacions. Per altre banda, 
la Xarxa Global de Periodisme d’Investigació compta amb una 
llista exhaustiva dels recursos de periodisme de dades, incloent 
alguns en diferents idiomes, com l’espanyol.
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La publicitat institucional, eina 
d’educació social
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de Comuni-
cació

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 ad-
ministracions públiques són, en el seu conjunt, el primer anun-
ciant 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-
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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”.

Ja en una altra esfera, però seguint amb possibles temes de 
futurs anàlisis relacionats amb l’objecte de l’estudi, l’autor afir-
ma que “podríem constatar com la publicitat institucional tam-
poc 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, Víctor 
Curto estudia un altre factor que pot incidir en el futur de la 
publicitat institucional, que seria “la progressiva desideologitza-
ció 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 ideologia del partit governant, el qual li encomana 
la seva funció informativa 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 co-
municacional, 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”.
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